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macias Rala — Requerente: Raia
Cia. — Recorrente: União Fabril Exportadora S. A. U. F. E. -- Pro_
cesso deferido.
N9 310.837 — marca RR — ReRio, 29 de setembro de 1966
querente: Indústrias de Tintas e VerTêrmo W 34441'? — Marca: Velva nizes R R Ltda. — Recorrente: Com-,
PORTARIA No 146
Térmo 29'7 836 — Marca Copam. —
Soft. — Requerente: Armour And. Co. panhia Química Industrial Cil — ProRequerente:
eia
de
Petróleo
da
AmaDE '15 DE JUNHO DE 1966
cesso deferido.
zônia. — O indeferido foi, pois injus- — Processo deferido.
Termo n9 189 116 — Marca: CeioO Ministro de Estado dos Negócio to 'e ilegal p por isso reformo o des.N9 336.873 — marca Arygol — Reao Indústria é do Comércio tendo em pacho para conceder o registro de- fite. — Requerente: Eudoro Liba- . querente: B. T. Babbil Indústria
Vista o que consta do processo nú- vendo, porém, a interessada consignar nio Villela. — Recorrente: The Celo- S. A. — Recorrente: R. S. Hudson
a combinação nos exemplares como tex Corp. — Processo indeferido.
mero DNPI — 14 194-66,
— Processo deferido.
N9 297.719 — marca Universo — Limited
previsto no inciso IV, do art. 126 do
N9 347.196 — Expressão de PropaRESOLVE autorizar, nos termos do código.
Requerente: Irmãos Gasparini Limitigo 89 do Decreto-Lei n9 8 933, de Termo n9 336 521 — Marca: Alto o tada — Recorrente: Indústrias Rau- ganda Sensação Boutique Sport
C3 de janeiro de 1946, a Mário Cabral Clock. — Requerente: Joalharia Du- nidas Irmãos Spina S. A. — Processo Requerente: A Sensação Modas S. A.
— Recorrente: Companhia de Cigarge Almeida & Cia., com sede na Ca- que Ltda. — Processo deferido.
indeferido.
Souza Cruz — Processo deferido.
pital do Estado do Rio Grande do
N9 322.472 — marca Deltazone — ros
Termo n9 246 886 — Marca Cometa
Sul, a exercer a função de Agente — Requerente: Tecidos Mendes Ltda. Requerente: Companhia Industrial N9 122.346 — marca: E. Bergom E.
fla Propriedade Industrial.
Delfos S. A. — Recorrente: Labora- — Requerente: Bergom, Equipamentos
-,- Processo deferido.
Escritório S. A. — Recorrente:
N9 180 260 — Marca Leão. — Reque- tórios Lepetit S. A. — Processo inde- para
90.) Paulo Egydio Martins.
Francisco Bergamo Sobrinho — Prorente: Nicolau Leone & Filhos Ltda. ferido.
cesso deferido.
PORTARIA N9 190
— Processo deferido.
No 346.742 — marca Tetrabiton —
N9 164.341 — marca: Europa —
Termo n9 205 277 — Marca Star. — Requerente:
Instituto
Teuto
Brasileiro
DE 12 DE JULHO DE me
Requerente: Randolpho SilVa 3 Cia. de Quimioterapia Limitada — Recor- Requerente: Panificação, Confeitaria C
Ltda. — Processo deferido.
Comestíveis Europa' Ltda. — Recorrente: Chas Pfizer .3z Co. Inc. — rente:
O Ministro de Estado da Indústria
Antonio J. Afonso — Processo
'206
600
—
Título
Estrela
Processo
indeferido.
Termo
n9
íi do Comércio tendo em vista o que das Sedas. — Requerente: José Poyas- N9 307.079 — título Almanara — deferido,'
Oonsta do processo de n o- DNPI nq tro & Cia. — Processo deferido.
N9 171.225 — marca: Ipiranga —
Requerente: Chicri Abras — Recor1P.609-66.
Victorino Ferreira da
Termo n9 220 872 — Titulo Metalúr- rente: Restaurantes Almanara Limi- Requerente:
Costa — Recorrente: Companhia AnRESOLVE autorizar, nos termos do, gica Zenith. — Requerente: Metalúr- tada — Processo indeferido.
Paulista Indústria Brasileira
wtigo 89 do Decreto-Lei n9 a 933, de gica Zenith Ltda. — Processo defeN9 324.557 — marca Rober — Re- tarctica
Bebidas e Conexos. — processo
06 de janeiro de 1916, a João Ricar- rido.
querente: Rober Comércio e Repre- de
Termo n9 249 853 -- Título: Cinema sentações de Móveis Limitada — Re- deferido.
& & Cio, com sede nesta Capital, Estado da Guanabara, a exercer a fun- Royal Copacabana. — Requerente: corrente: Armações de Aço Probel S. A.
N9 172.894 — Título: Clube do Lieão de Agente de Propriedade Indus- Accetta Leite & Cia. Ltda. — Processo Processo indeferido.
vro de Divulgação Cientifica — Retrial.
deferido.
N9 328.367 — marca Brooklin — querente: José Olympio Pereira Pilho
Termo n9 257 323 — Marca: Mara- Requerente: Imobiliária Brooklin Li- & Cia. Ltda. — Recorrente: Mário
as.) Pavh, Egydio Martins.
vilha. — Requerente: F. B. Silva & mitada — Recorrente: Waldemar So- Gracioti — Processo deferido.
Cia. Ltda. — Processo deferido.
moni de Dourado — Processo indefeN9 178.982 — marca: São João —
Termo n9 308 505 — Marca: Riman rido.
Requerente: Elias J. Belhaus — Re— Requerente: Richter Lagemann &
ExpeGjentte do Socrotãrio
N° 323.888 — marca Vibrasa — corrente: Metalquimica Glória S. A.
Cia. — Processo deferido.
e Comércio --- Processo deRequerente: Vibrasa Vitrais do Brasil Indústria
da Indústria
Termo no 316 054 — Marca Brasil. S. A. — Recorrente: Vitrofarma In- ferido.
— Requerente: Florido Melo & Cia. dústria e Comércio de Vidros S. A.
N9 201.859 — Titulo: Casa de CalEia 26
setenibro de t966
Ltda. — Processo deferido.
— Processo indeferido.
cados Marconi — Requerente: Ha*
317
030
—
Titulo:
Ao
Têrmo
n9
• N9 334.169 — marca Cesta de Natal D j ehdian Recorrente:
MarDESPACHOS EM REC:firt,g(ig
Preço Fixo. — Requerente z Ao Preço União — Requerente: Malatesta & coni Limitada — Processo Modas
deferido.
Fixo . Ltda. — Processo deferido.
Ltda. — Recorrente: ComO Sr. Secretário da Indústria He
- Térmico 1-1 9 323 872 — Marca Hatuey. Cardoso
IV 303.613 —• Titulo: Drogarias e
panhia União dos Refinadores de Farmácias
rala° Souza Mattos deu provimento _ Requerente: Nicolas Merino S.A. Açúcar
Associadas Drogapan Fare Café — Processo indeferido. mácias
àos recursos interpostos nos proces- rwncrcial e Industrial — Processo deA aia — Requerente: Raia &
O Sr. Secretário da Indústria Hef,00 abaixo mencionados a rim de
Cia. — Recorrente: União Fabril Exraldo Souza Mattos negou provimento portadora
reeformar as decisões anteriores. .
S. A. (UFE3 — Processo
Têrnio n9 325 766 — Marca Hain- aos recursos interpostos no b processos deferido.
Termo 188 480, 'nome comercial: Cia. burgueza. — Requerente: Produtos abaixo mencionados, a fim de manter
N9 308.255 — marca: Fulcoter —
:Mação e Tecidos Nossa Senhora do Químicos Tupa Ltda. — Processo de- as decisões anteriores:
Çarmo. — Requerente: Cia Fiação e ferido.
Termos:
Requerente: Comercial Importadora o
eidos Nossa Senhora do Carmo. — Termo no 328 912 — Marca: Café N9 172.895 — titulo Clube do Livro Exportadora Fulcoter Ltda. — Recorrocesso deferido.
Catete. — Requerente: Djalma Bac- Educativo — Requerente: José Olím- rente: Saturnia S. A. Acumuladores
Pereira Filho & .Cia. Ltda. — Elétricos — Processo deferido.
Termo n9 190 371, marca: Licor dos chart S.A. Comércio e Indústria. — pio Recorrente:
Mario Gracioti —
—
N9 308.752 — marca: Azulante —
Ndsee. — Requerente: Industrie Vi- Processo deferido.
Requerente: Fursland Laboratórios
Termo n9 193 671 — Titulo: A Pre- Processo deferido.
picola Barabani S.A. — Processo de
ferida. — Requerente: A Preferida de N9 176.807 — marca Vi Be — Re- S. A. — Recorrente: Laboratório
ferido.
querente: Laboratório Wander do Lomba Ltda. — Processo deferido.
N9 210 979 — Marca: Super Olinda Fazendas e Armarinhos Ltda. —
Brasil S. A. — Recorrente: Spencer
N9 310.157 — Titulo: Organização
cesso deferido.
Recruerente: Roque Darateri.
Têrmo no 312 739 — Marca: Vinidur Laboratórios Limitada — Processo de- Imobiliária Cana6 — Requerente:
Processo deferido.
— Requerente: Badische Anilin & So- ferido.
Osias Dias — Recorrente: ConstruN9 288 499 — Marca Hoffman.
da Fabrik Aktiengesellschaft.
Pro- No 301.217 — marca Roda Verde — tora Canadá S. A. — Processo defeRequerente: Hoffman Interne.tional cesso deferido.
rido.
Requerente: São Paulo Alpargatas
N9 311.902 -- Titulo: Padaria Águia
Corp. — Processo deferido devendo Têrmo ri o 326 511 — Ma zfca C.1:„Inpia S. A. — Recorrente: Martinho Marém a cessionário de Eis. 37, apre- Rekord. — Requerente: Adam Opel cedo & Cia. — Procerilln deferido.
de Ouro — Requerente: J. Gomes
ntar exemplares em seu nome nos Aktlengesellschaft. — Processo defe- N o 303.612 — titulo Drogarias e Freitas — Recorrente: Cervejaria Ca.
Okinos do parecer supra do GT.
, Farmáciaa Associadas Drogapan Far- tarinense S. A. — Processo deferido.:
rido.
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N9 314.842 - insígnia: Flagrante
- Requerente: Rádio Sociedede de
Juiz de Fora S. A. - Recorrente:
Blec.b. Editores S. A. - Processo
deferido.
N9 316.553 - marca: Mavibel Requerente: Mavibel do Brasil Comércio e Indústria Limitada - Recorrer/e: Mirabel Produtos Alimentícios S. A. - Processo deferido.
1\7. 317.055 - marca: Neurofull B 12
.e . Requerente: Laboratório Thebra
S. A. - Recorrente: LaboterápicaBristol S. A. Indústria Química e
Faxmaceutica. - Processo deferido.
N9 322.262 - marca: Lipoflebol Requerente: Comp. de Estudos e de
Representações Industriais e Comerciais C .E .R.I.C. - Recorrente: Novaquimica Laboratórios S. A. - Processo deferido.
N9 323.091 - marca: Orema Requerente Oremo Indústria e Comércio Limitada - Recorrente: Cibo
Société Anony me - Processo deferido.
Ne 327.972 - marca: O Cisne Requerente: Armações de Aço Probel
S. A. - Recorrente: Cisne Textil
S. A. Indústria e Comércio - Processo deferido.
NO 330.127 - marca: Corsilite Requerente: M. Almeida fe Cia. Recorrente: Cerâmica Sanitária Porcelite C. A. - Processo deferido.
Termo: 331.549 - marca: Condessa. - Requerente: Porcelana Condessa Ltda. - Re ente: Porcelana
Real S/A. - Processo deferido.
Termo: 332.094 - marca: Brarnisa.
- Requerente: Gráfica Bramisa S/A.
- Recorrente: Companhia Cervejaria Brahma. ••- Procesào deferido.
• Termo: 303.615 _e Título: Drogadas e Farmácias Associadas-Droga
pan-Farmácias Raia. -. Requerente:
llala ê Cia. - Recorrente: União
Pabril Deportadora S/A. e-c, (U.F.E.)
- Processo deferido,
Termo: .304596•:.marcete

Termo: 305.293 - marca: Danúbio.
- Requerente: Frigorifico Danúbio
Ltda. - Recorrente: Companhia
Peulista de Cervejas Vienenses. Termo 348.956 - marca: Alumibar-60 . - Requerente: Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários
S/A. IBAR. - Recorrente: Cerâmica São Caetano S/A. - Processo deferido.
Termo: 306.102 - marca: BarackPálinka (Rótulo). - Requerente:
Monimpex Kulkereskedelmi
- Recorrente: Palhinha S/A. Ind. e
Com. de Bebidas em Geral. - Processo deferido.
Tèrrno: 311.716 - Titulo: Utilándia.. - Requerente: Utilândia Móveis e Aparelhos Eletro Doméstnues
Ltda. - Recorrente: Util S/A. Industrial e Importadora de Máquinas. Processo deferido.
Termo: 315.793 - marca: Super - S.
- Requerente: Super Cia. Industrial
de Tintas, Vernizes e Resinas. Recorrente: Tintas Supercor Ltda.
- Processe deferido.
Termo: 318.516 - marca: Bicic/in.
- Requerente: Laboratório Farmacêutico Internacional S/A. - Recorrente: American Home Products
Corp. - Processo deferido.
Têrmo: 218.270 - Marca: Tricolor.
- Requerente: Teixeira' & Cabral. -Recorrente: São Paulo Futebol Clube. -.. "Processo deferide.
Termo: 323.283 - Titulo: Danche
do LanCarioca. -. Requerente: .Al
rrente: Companhia Cerzetti. - Reco
vejaria Braluna - Processo deferido.
Termo: 323.209 - Marca: Telas
Brespla.. - Requerente: Ind. de Matérias Plásticas Firaspla Ltda. - Recorrente: Cia. Industrial' e Colnerciái
Processa deferido.:
Braeinotor.
Termo: 372.704 •-• Marca:- Guitarra. -,Requerente: Sagres Impou ta_46 e ,Coni..Ltda. - Recorrente:, Leão
dereJunspi
.
Requerente:
Hei-Rani;
lliaehado
Termo: 3175585 - "Marca: Plass.
Monteiro. Recorrente: Alberto - Requerente:
Vssn Den Berghs
eknds.
Proe,aese
deferido.
.g

port) Ltd. _ Recorrente: E. P. DreW
& Cia. Ltda. - Processo deferido.
Termo: 412.391 - Marca: Ascenção
de Sto. André. - Requeeente: Fortini & Goes. - Recorrente: Mureb
Pereira Mureb. - Proceseo deferido.
Termo: 319.456 - Marca: Rei-Mirabel. - Requerente: Mirabel Produtos Alimentícios S/A. - Recorrente: Indústrias de Choco'ate Lacta
S/A. - Processo deferido.
Termo: 319.999 - Marca: Imperial.
- Requerente: Luiz Antunes & Cia.
- Recorrente: Maison Moet & Chendon. - Nego provimento ao recurso
pára confirmar a concessão do registro, devendo; porém, a requerente
do registro, apresentar novos exemplares nos termos do parecer supra
do G. T., face à decisão ministerial.
Termo: 326.975 - Titulo: e'aeablanca. - Requerente: Henrici &
Cury. - Recorrente: Salvador Esperança & Cia. e Lanificio Santa Branca S/A. - Processo deferido.
Têrmo: 334.701 - Marca: O Canapeão da Limpeza Alfa-X-12. Requerente: União Fabril Export S/A.
(U.F.E.). - Recorrente: Soc. Algodoeira do Nerdeste Bras. S/A. • Processo deferido.
Termo: 335.464 - Marca: Ouro
Verde Orlando. - Requerente: V.
Orlando & Filhos. Recorrente: Cervejaria Catarinense S/A, -- Processo
deferido.
Teimo: 336.332 - Marca: Neobacizol, - Requerente: Nelson's • Laboratórios Farmacêuticos Ltda. Recorrente: Produtos Químicos •ciba
S/A. •Processo deferiçló,
Marca: IPrasa.
. Termo: 351.109
- Requerente: Ind. Plástica' Ramos
SjA.. - Recorrente: Indfletrias Aliberti S/A. - Processo deferido.
O Senhor Secretário da Indústria
- Ileraldo 'Soúza 'Mattós - negou
provimento abs recursos Interpostos
nos processos abaixo mencionados a

fim de manter as decisões anteriores:
Termo: 189.263 - Marca: FSPL
(com fig. de S. Pedro). - Requerente: Ferragens São Pedro Ltda. Processo indeferido.
Termo: 265.961 - Marca: BragaZe
tos. - Requerente: Mercantil Bane
gautoS Ltda. - Processo indeferido.
Termo: 279 360 - Marca: Frigoee
Eder.
Requerente: Frigor-Eder S.A. ged,m
gorífico Santo Amare.
Processo indeferido.
Termo: 294 607 - Marca: Merylteze
Requerente: CTA - Compagnie Industrielle de Textiles Artificieis Ot
Synthetiques.
Processo indeferido.
Termo: 321 739 - Marca: Comercial
Requerente: Produtos Agrícolas Coe
mercial Ltda.
Processo indeferido.
Termo: 323 220 - Marca: Sanwa,
Requerente: Sanwa Electric Instruo
ments Works', Ltd.
Processo indeferido.
Termo: 325-190 - Mama: Saci ff)so
sere.
Requerente: Reinaldo Hack &
Processo indeferido.
Termo: 330 441 - Marca: Warnee,,
Reverente: Warner Electric Bre.
ke & Clutch . Company (De De:aware).
Processo indeferido.
: Termo: 348 563 - Marca: Magno'
brás.
' Requerente: Magnebrás S.A. Isolantes Térmicos.
Processe indeferido.
Termo: • 316 474 - Marca: Tecnics.
Requerente: Tecnics Equipamento@
Aericolas e Industrieis Ltda.
Processo indeferido.
• Termo: 319-896 - Marca: Yemaniã
--A Estreia da Mar.
Requee^late: Ant5nio rocha.
lerbeessá indeferido.
: Vila Pio?.
Teime: 250 176 Requerente: Vinhos Constantin0
(Brasil) S.A.
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Processo Indeferido.
Laboratório Clinico Silva Araujo S. Termo 483.983 - Jornal de Vitó- f Termo 483.657 - Quinta dos MouTermo: 114 563 - Marca: Ergo- A. (no pedido Le caducidade da mar- ria - Classe 32 - Requerente: Edi- ros Classe9 42 - Requerente: te)ca Sarcol n9 63 108). - Aguarde-se. tora Jornal de Vitória Ltda.
ços de Caldas, Viti-Vinicultores
Requerente: Maria Aurora Ribeiro
Indústrias Brasileiras de Lápis Fritz Termo 485.265 - Centauro - dútrias Ltda. - Registre-se come me
Iltoeha.
Johansen S.A. (no pedido de cadu- Classe 31 - Requerente: Indúrtria clusão de essências para bebidas. excidade da marca Johann n9 68884). de Linhas Centauro S.A.
Processo Indeferido.
485.717 - Suinofan - ClasTermo 485.899 - Norte Sul - se:Termo
Termo: 327 719 - Marca: Daqui- - Considerando que o registro não Classe
41 - Requerente: Favaro, Ta18
Requerente:
Norte
Sul
foi
prorrogado,
como
se
'vê
da
infor• Ztoil.
vares & Cia. Ltda.
mação do D.N.P.I., deixo de tomar Construção Civil S.A.
, Requerente: Óleos e Produtos Qul- conhecimento
Termo 490.465 - Rik - Classe: 46
Termo
488.090
TRz
Classe
8
do
recurso,
por
falta
de
micos Daquinoil Ltda.
- Requerente: TRE Técnica Rá- - Requerente: "Prole-Produtos de
objeto. Arquive-se o processo.
Limpesa Ltda. - Registre-se com
Processo indeferido.
The Gruen Watch Company (no dio Eletrônica Ltda.
• 'Termo: 322 326 - Marca: Pen- pedido de caducidade da marca Pan- Termo 490.019 - Calcimento - exclusão de sabes em geral. •
Strepto-Febrix.
America n9 70913). Deixo de tomar Classe 1 - Requerente: Calciniento
Insignis Comercial Deferida
Requerente: Joaquim C. Ckulmnrãee. conhecimento do recurso, por falta de S.A. - Importação Comércio e In- Registre-se com exclusão
•
objeto, visto que o registro não foi dústria
Processo indeferido.
de: esmalte, vernizes, talcos e tinTermo 430.113 - - Classe:
Termo: 331 446 - Exp. de propa- prorrogado como se vê da informação tas.
33 --- ' Requerente: Imóveis Vitoria
ganda: Ron IVIontilla - O Melhor do do D.N.P.I.
493.023 -- Douglas - Regia Ltda. - Registre-se de acerdo
)jlundo.
J. Canelas (no pedido da caducidade Termo
38 - Requerente: Imobiliária com o art. 114 do Código.
Requerente: Destilaria Medellin da marca Guarany n9 83 133). - Con- Classe
Douglas Ltda. - Registre-se com
Termo 489.722 - I.M.S.A. - ClasSociedade Anônima.
siderando que o registro não foi pror- exclusão
de "folhetos".
se: 6-8-11-21-39-46-47 - Requerente'
rogado
como
se
vê
pela
informa:ão
do
Processo indeferido.
Termo 493.327 - Pinheiros em Importadora Mercantil S/A. - ReD.N.P.I., resolvo, não tomar conheci- Notícias
- Classe 32 - Requerente: gistre-se de acôrdo com o art. 114 do
Termo: 305 865 - Marca: johnson. mento,
por
falta
de
objeto.
Arquive-se
Guil
Requerente: Mesbla.
herme Nanoleão de Abre'...
o processo.
Termo
498.514 - Secou - Clas- Código.
Termo 462.690 - Hot-Dog Estrela
Processo indeferido.
Laboratórios Andromaco 8A (nc se 16 - Requerente: Condoroil Tin- Classe: 41 - Requerente - HotTermo: 306 046 - Marca: Miller.
pedido de caducidede da marca Su- tas S.A.
Requerente: Laboratório Homeopa• pervitamin, n9 78 6851. - Dou provi- Termo 498.515 - Secol - Classe Dog . Estrêla-Almentos Ltda. - Re-deo, Fiel S.A.
mento ao recurso, para, reformando 16 - Requerente: Condoroll Tintas gistre-se em face do registro número 223.018.
a decisão de fls. 24 v., decretar a ca- S. A.
Processo indeferido.
ducidade do registro, nos trermos do Termo 498.156 - Secoleo Clas- Expressão de Propaganda Deferida
Termo: 348 739 - Marca: Off-Se parecer.
se 16 - Requerente: Condoroil Tin- • Termo 480.545 -a Senhoril - ClasCópia.
tas S.A.
se: 23-36 - Requerente: A. J. Rene
Requerente: José Carlos Lomba.
S/A. - Indústria de Vestuário.,
Expediente da Seção de
Termo 500.569 - Glicério - Clas- ner
Processo indeferido.
•
•Interferência
se 21 - Requerente: Auto Peças Oh- - Artigo 121 do Código.
Termo: 309 296 - Marca: A Dona.
cério Ltda.
Requerente: Café Bom Paladar Ind.
Rio, 29 de setembro de 1966
Nome Comercial Deferido
Termo 500.826 -- e SS - Classe 11 •
e Com. Ltda.
Requerente: J. J. Cartolano S.A.
Notificação
Alumínio Empress,
Processo indeferido.
Termo 307.841 - Café "Meu Bar"
•Termo: 313 783 - Marca: Detergex. Uma vez decorrido o prazo de re- Termo 501.147 - Antelergio - Ltda. - Requerente9 Café "Meu Bar"
consideração
previsto
pelo
art.
14.
da
Classe
23
Requerente:
Malharia
Requerente: União Fabril Expor
Ltda. - Artigo 109 n9 3 do Código.
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961 Açucena Ltda.
tadora S.A. UFF.
Termo 440.002 - Estação Rodoviária
e mais dez dias nara eventuais junTermo
501.248
-Benfica
Classe:
São Paulo Ltda. - Requerente: EsProcesso indeferido.
todas de reconei ders ee n o do mesmo
- Requerente: Bar e Café Ben- tação
Rodoviária São Paulo 'Ltda.
Termo: 316 681 - Marca: gan-O. não tendo valido nenhum interessa- 41
fica Ltda.
Artigo 109 rt9 3 do Código.
Requerente: B. T.Babbitt, Inc.
do serão logo expedidos os certificaTeimo 501.537 - A Mulher de Hoje
dos abaixo:
- Classe: 32 - Requerente: Gráfica
Termo 459252 - Indústrias CoimBrocesso indeferido.
bra. de Ferragens S/A. - RequerenTermo: 325 460 - Marca: ExIon.
Editena Lord S/A.
Marcas Deter idas
, Requerente: Sherwin-Williaras de
Termo 311.340 - Haiti - Classe: te: Indústrias Coimbra de Ferragens
• Brasil S.A. Tintas e Vernizes.
41 -, Requerente" Café Seleto Indús- S/A. - Artigo 109 n9 2 do Código.
Termo 458.698 - Muniz-- Clas- tria e Comércio Ltda.
Processo indeferido.
Titulo de Estabelecimento Deferido
se 41 - Requerente: Firmino MaTermo: 352 736 - Marca: Damo.
Termo 342.984 - Bar, Restaurante
Termo
311.635
Esprepto
Quegalhães
Muniz.
Requerente: Daino S.A. Ind. e Com.
e Pizzaria Rival - Classe: 41-42-43
micetina
Classe:
3
Requerente:
CX port. e Import.
Termo 459.182 - Gamaquil - Cano 'Orbe S.p.A. - Registre-se sem - Requerente: Bar, Restaurante e
Processo indeferido.
Classe 3 - Requerente: Recordati direito ao uso exclusixo de "estrept0". Pizzaria Rival Ltda. - Artigo 111
n9 1 do Código.
Laboratório Farmacológico S.p.A.
Termo: 318 974 - Marca: Clad.
320.970 - indec - Classe:
Requerente: The Sherwin-William
Termo 460.268 - Distribuidora de
Termo 460.958 - Piloto - Classe 10Termo
Requerente:
Indec
Indústria
CoMpany.
Tecidos Forrote x- Classe: :13-24 43 - Requerente: Brinauedos
de
'Equipamentos
Elétricos
S/A.
to Ltda. - P .alRfre-,e com exclusão
Requerente: Marcelo Miascovsky &
Processo indeferido.
Termo 328.292 - Hidromel Maná Cia.
de leciclete bernboles e ilnes•
Ltda. - Artigo 117 n9 1 do Cól
Termo: 318 673 - Marca: Bras.
Classe:
43
Requerente
RodriTermo 465.479 - Aerolaek
digo.
Requerente: Cia. Industrial e Co Classe
1 - Renuerente: • Cerdoroll
Termo 329.872 - Duas Torres Termo 463.88'i - Padaria São
macia' Brasmotor.
Tintas S.A. - Rem e tee-se com ex- go Tenorio de Albuquerque.
Thiago - Classe: 41-42-43 - RequeProcesso indeferido.
elutao
de
tintas,
esmaltes
vernizes.
Classe9 42 - Requerente: Comer- rente: Panificadora Inhaúma Ltda.
Termo: 330 636 - Marca: Ouropretintas em maeen nara ponear. cial Atlantica de Bebidas Ltda.
- Artigo 117 n9 1 do Código.
lano.
Termo 355.411 - Marsa - Classe:
Termo 477.795 - Casa Don - ClasRequerente: Luiz Costa & Araújo Têrmo 465.953 - Batura - Classe 5 - Requerente: Indústria Betu- 11 - Requerente: Metalúrgica Mar se: 41-42-43 - Requerente: Carlos
Processo indefefido. •
ra S.A.
Ltda.
S/A. -- Registre-se com exclusão de Cito. - Registre-se com os exemplaTermo .4 68.826 - Pombal - Cias- arpões, espalhadores p/mictórios e res das fls. 9/11. Artigo 117 n 9 1 doTermo: 334 270 - Marca: lies.
te 41 - Penuerente: Bar e banches sifões.
Código.
Requerente: 'The SherwineWiniams e'ernhal
•
rede - Registre-se com exCompany.
&meie de nfé.
Termo 465.582 - Ziur - Classe: 6 Termo 478.488 - Armazém Selecto
Processo endeferido.
Tèrmo
.- alsoelso - - Requerente: Conservadora de Ele- --- -Classe: 41-42-43 - Requerente:
Termo: 335 225 - Marca: Rosa Classe 22'470.542
- Requerente: Indústrias vadores Ziru Ltda.
Clementino M. remendes - Artigo
Negra.
pee emount S.A.
Termo 476.450- Ungler - Classe' 117 n9 1 do Código.
. Remierente: .Fab. de Chocolate Sa-- Comercial de
Terem 478.687 - Hotel Savoy
Termo 471.927 - Santa Antena 17 - Requerente
lwaire S.A.
para Escritórios Un- Classe: 33-41-41-43
Pequerente:
Classe 41 - Reoneren te: Washington Equipamentos
Processo indeferido.
Funda Diez S/A: Comércio e AdmiTermo: 338 963 - Marca: Bralink Gui marães. • - Registre-se enm ex- gler Ltda.
nistracão
de
Bens
Artigo
117 n° 4
Requerente: Bralink Metalúrgica e clusen de café, azeite, óleos e coTermo 477.002 - Ciranda - Clasmeetiveis.
IVIeCânica Ltda.
se: 41 - Requerente: Mercearia Ci- do Código.
Vem° 474.298 - Café Libertador randa, Ltda. - Registre-se com exTermo 478.688 - Hotel Savoy
Processo indeferido.
- classe 41 - Requerente: Moyses clusão de "torrões e bom'aonsi.
Classe' 33-41-42-43
Termo: 340 379 - Ifarca: Argo.
Requerente:
Cartana.
Termo 477.294 - Galo de Ouro -- Funda Diez S/A. Comércio e AdirdRequerente: Klanzle Apparate
M. B. H,
Têrmo 479.191 - Fertisul-- Clas- Classe: 48 -• Requerente: Eder Jofre nistracão de Bens - Artigo 117 n.9 4
Térreo 477.318 - Roster - Classe: do Código.
se 2 - Requerente: Fertisul - InProcesso indeferido.
8 - Requerente: Roster Indústria e
e roinArcio Ltda.
Termo 490.275 - Edifício Visconde
Termo 450.296 - Tnanetil - Clas- Comércio Ltda.
- Classe: 33 - Requerente - Adgar
Exigência •
nermorente: Cia. Quimica
• se 3
Sev
erino Ltda. - Artigo 117 n9 4 do
Termo: 477.658 - CO- FF-00 -- -Código.
Fe,ac.floira,
T 'ermos com Exigências a vatinPrir Termo
Classe:
43
Requerente:
Agrobrasil
480.456 - Aeralgin - ClasTermo 342 - Admansfort - Clae365 443
ReelP"'onie: Byron Industrial Emp reendimento Rurais S/A.
Ind. Bras. eln Tratores se 3
se: 4-8-10-11-39 - Re auerente: E.
Termo 478:384 - Rei do Sou - Fort1• Máq uinas Agrícolas Tramag S.A: • e
Tmportador. - Artigo" 117 n9M.1
TArmo 4110.511 Classe: 8 - Requerente: "Rei da
Código, e Inclusão das classes 11
S.
- neoue-ente: endestria Bra- Voá Aparel hos Eletro-Sonoros S/A. do
Diversos
'meie^ -/ e iame ees Hidráulicas "ReTermo 478.743 - O Diário de Geia- e 39.
f.-i
en
e
sA
rulhos - Classe: 32 - Requerente:
aaooratorio Belém-Carneiro S.A.
Clase Vero Hossepian Sanes de Lima.
Têrtna n°
(no pedido de caducidade &a mares l'eemo J 'el.eJe - SenherilS.,:" Renner
Peorovernel de -Luiggi n9 50 158) --e 9. A . - I-, dis Qt p in do vA ário.
'
Pê.
.
- Classe: 41 •
Arquive-se o processo, visto não ha- ,
pela Mortutl;ria Santa Ther.zínrie
re
„Ileeti e._ •.- Requeeente: Chocolate Prink.
8/A.
e sido prorrogado o re g istre, como l C/I r 's 921 eee
Classe 33
-"?
P
n--1..?".”P'".
A
.1
Re
Ti
eeristre-se
eere
direito
ao ui° em,. Mártuãria.
Requerente: Capei.
acentua Q D. N. P. N.
,,
." '' , yOttIc trip. ,. c 1 us I , 9 de . letra "P" iseeelamente:e
I ner . 5..e.
ndeserie'
Santa There:loba Lialitede
fl'f do Código,
.„
ea•

4223 Quinta-feira
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Termo n° 480.294
Termo n• 484.713
Top-Top
Classes: 33 - 41 - 42
U. C. B. - Classe 3 - Requeren- 43 - Requeemte: Ibrahim Ahmed te: Laboratórios U.C.B. S. A.
Sued. - Artigo 117 n°. 1 do Código
Termo n° 488.108
nas classes 33 - 41 - 42 - 43..
IFF - Classe 43 - Requerente: InTermo n° 495.457
ternational Flavores 5 Fragrances Inc.
Expressão São Miguel Paulista Termo a° 489.406
Classe 33 - Requerente: Antonio Pir:to Sobrinho - Artigo 117 n° 1 do
Marvelneve - Classe 16 - RequeCódigo na classe 33 apenas .
rente: Condoroil Tintas S. A..
Marcas - Indeferidas

Outubro de 1966

Termo n9 361.244
Termo n• 480.563
Baliza -- Classe 36 -- Requerente:
Serraria e Armazem São Jorge .."4
Jaho Alves de Lima.
Classes: 4 - 16 - Requerente: 1. NI.:
Souza Pinto.
.11nNa
Termo n° 371.050
Polar - Classe 8 - Requerente: CoTermo
n° 480.673
mércio e Refrigeração Polar Limitada.
Camisaria Especial
Classe 36 -11
Requerente . Camisaria Especial Indús4
Termo a° 461.614
Dimetal - Classe 5 - Requerente: tria e Comércio Limitada.
Dimetal Distribuidora de Metais Limitada.
Termo n° 489.982
E
Geral
Elétrica - Classe 8 Termo no 461.375
querente: Recieri Paduan.
Rancheira - Classe 36 - Requerente:
José Almeida Cabral.
Terrno n° 294.373
Sapataria
Veneza - Classes: 30
Termo n° 463.996
36
49
Requerente:
M. Mofina.
Rica - Classe 41
Requerente:
Agua Rica Limitada.
Termo n° 357.618
Termo n° 476.845
Baliza - Criações Infantis - Classd
Coimes - Classe 50 - Requer'ente: 36- Requerente: Companini
Stacite.
Comércio e Indústria Coimex Limita- wski Limitada.
da
Termo n° 477.867
•Termo n° 477.009
Garage
Presidente - Classes: 6
Globo - Classe 10 - Requerente:
8- 11 - 21 - 33
39 - 47 - Rei
Paulo da Mota Cerqueira.
querente
Cipriano P. F. Batista
Termo n° 478.248
Termo n° 478.550
Módulo - Classe 50 - Requerente:
Motel Coutry Club Brasília - CiasMódulo Engenharia Limitada.
se 33 - Requerente: Dilermando Alves
• .
Paschoal.
Termo n° 478.451
EXIGÊNCIAS
Sett - Classe 36 - Requerente:
Meiatex S. A. Indústri ae Comércio,
Têm-mos com Exigências a Cumprir

Termo n° 489.980
Va/-Paraizo - Classe 5 - RequeTermo n° 463.113
rente: Fundição Val-Paraizo Limitada.
Café Mulatinho - Classe 41 - Reg :erentel Antonio Luiz da Costa.
Termo n° 490.035 s
ReÁgua Branca - Classe 38
'Termo n° 464.850
querente: Viação Água Branca LimitaTribuna do Povo - Classe 32 -- Re- da,
querente: Dirceu de Souza.
Termo n° 490.643
Termo n° 468.996
Credipaulista - Classe 8 - RequeReJardim Bela Vista - Classe 41
Credipaulista Importação eit Çorente:
oneernte: Panificadora Jardim Bela Vismér c io Limitada.
a Limitada.
Termo no 494.939
Termo n° 474.944
Módulo - Classe 16 - Metaliíraica
Baby - Classe 41 - Reguagente: Módulo Limitada.
João Silva Costa.
Termo n° 497.927
Micru - Classe 21 - Miem ImporTermo n° 475.751
Tribuna do Povo - Classe 32 - tadora Exportadora Limitada.
Requerente: Orlando Bertoli.
Termo no 499.298.
Termo ti° 476.507
Pé-leve - Classe 36 - Requerente:
Alvorada - Classe 38 - Requeren- Rozsas, Figueiredo 6 Matos Limitada.
te: Tecelagem Alvorada Limitade
Termo a° 478.641
Termo n° 500.412 Termo n° 356.869
Atroverina
Classe
3
RequerenTermo n° 477.080
Boreal - C../asse 8 - Requerente:
Requerente:
SOC - Indústria] de
te: Comercial Sebastião Corria de Mel- Teleunião S. A. -- Indústria de Rádio
GiCa Classe 38 - Requerente.
Roupas Dan Limitada.
lo
S.
A.
e
Televisão.
Companhia Industrial de Conservas Alimentidas "Cica".
Termo n° 471.085
•Termo n° 272.137
Termo no 478.692
Requerente:
- Companhia Cervelaritt
Café
Concerto
Classe
36
RequeVeneza - Classe 36 - Requerente:
Termo n° 480.372
Brahma, S. A.
rente: Paul °Valente Soledade.
Alias
Albino
de
Medeiros.
Requerente;
Classe 38
Jactur
Agência de Turismo Jactur Limitada.
Termo n° 479.721
Termo n° 478.723
•
Termo n° 276.435
Requerente:
Societe Anonyme "Chlt,
Frigelânclia
Classe
8
RequerenMetropolitana - Classe 8 - RequerenTermo n° 480.630
nel".
te:
Loja
Fragelândia
Artigos
Doméste:
Empresa
Metropolitana
de
EngeClasse 46 - Requerente:
Spumax
ticos Limitada.
nharia Limitada.
Sptunex Industria 'Limitada.
Termo n° 479.722
Termo a° 478.781
Termo n° 311.619
Requerente: Societe Anonyme: "Cimo
Temo n 480.679
TRU - Classe 6 - Requerente: nel".
Splenamine - Classe 3 - ReqüerenCof-Stop - Classe 3 - Requerente:
te: Laboratório Farmacêuticos Espasil Indústria Farmacêutica Endochitnica S. Lemos -5 Franzini Limitada.
Termo no 309.040
S. A.
A.
Termo n° 479.196
Requerente: Plascolor Indústria e CO,
Tupã - Classe 4 - Requerente:
Termo no 480.859
Termo no 315.790
Indústria de Óleos Vegetais Tupã Li- mércio de Plásticos Limitada.
Comércio Exterior Classe 32 D'Ourada - Classe 48 - Requeren- mitada.
Requerente: Sergio Nobrega de 01Àvei- te: União Fabril Exportadora S. A.
Termo n° 477.362
ra.
UFE.
Termo ri° 479.273
Requerente: The General Tire e, Ruh.,
'
União - Classe 16 -. Requerente: ber Company.
Têtlno rt° 480.913
Termo n° 320.836
União
Mercantil e' Indústria Agro-Pe.
São Cosme e Damião - Classe 41
Veneza -,- Classe 36 - Requeernte: citaria Limitada.
Termo n° 479.130
- Requerente: Fábrica de . Doces São G. Bittencourt 5 Cia. Limitada.
Cosme e Damião Limitada.
Requerente:
Irmãos Segamarehi tom
Termo n° 480.292
Termo n° 350.764
multada.
Termo n° 480.951
Top?Top - Classe 32 Requerente:
DIVERSOS
Mauê - Classe 43 - Requerente: Ibrahim Ahrned Sued.
Cytron - Classe 32 - Requerente: Essências "Garoni" Limitada.
Teirmos Aguardando Ar,e'criorklartes
Nome Comercial -- Indeferido
Beunit Corporation.
Termo n° 354.151
Termo n° 100.123
Termo n° 497.993
Termo n° 480.952
Sonho de Ouro - Classe 48 - ReRequerente: A. Costa.
Armarinho Morganti S. A. - RequeVycron - Classe 23 - Requerente: querente: Perfumes Cinelândia Limitarente: Armarinho Morganti S. A.
da.
Termo no 429.434
Beaimit Corporation.
Requerente:
Kosmobras Comercial 41
Termo n° 322.690
Termo n° 354.255
Termo n° 480.964
Produtos Químicas Estrela S. A. - Importadora Limitada.
- Onsse 3 - Requerente: So- Requerente: Produtos Químicos Estrela
Rio - Classe 32 - Requerente: Seciedade Química e Farmacêutica Kaiser S. A.
Termo n° 454.576
bastião Saldanha Marinho.
Limitada.
s, Titulo de Estabelecimento - Indeferido'
Requerente: Pierrel S.p.A.
Termo n° 481.236
Termo n° 462.879
Termo n° 359.387
Termo n° 460.972
A Exposição - Classes:5 - 8 - 11
Servigraf Classe 32 - Requerente61 Record"
Classe 17 Requerente
14 - 15 - Requeernte: Antonio
Servígraf - Serviços Grificos e CoRequerente:
Confecções Peixinho 11#
- Moisés Moka Sap&e.
Benetton.
mércio Limitada.
multada.
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Termo no 465.196
Requerente: J. Agulare

'•
Termo n° 470.863
Requerente: Comércio e Indústria Hum Stinnes do Brasil Limitada.
Termo n° 480.494
Requerente: Mercearia Garba LimitaÍda°

Termo n° 482.072
Requerente: Fractobras Equipamentos
I Utilidade.
Termo no 482.518
í Requerente: Wilheim K. O. BarteasTermo n° 483.264
( Requerente: Móveis Aldo Ricco'
Termos:
N9 487.896 - xequerente: metalúr-

gica ;Arteluz Limitada.
N° 488.489 - Requerente: Petisco
Limitada Indústria Alimentícia.
N° 490.008 - Requerente: Metalúrgica Frintex Limitada.
490.016 - Requerente: Estrela
Comércio e Representações Limitada.
N° 490.037 - Requerente: Boutique
Alvorada Limitada.
N° 190.116 - .Requerente: Editõra
«Mundial» Limitada.
N9 490.562 - Requerente: Frigorifico São João da Boa Vista Limitada.
N° 490.641 - Requerente: Irmãos
Daud 13 Companhia Limitada.
N 9 490.892 - Requerente: Laticí-
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W 488.311 - Requerente: Cerealisrquivamento de processos:
ta Sertaneja Limitada.
Foram
mandados arquivar os
N9 489.473 - Requerente: Argelprocessos
abaixo mencionados.
Quimica Sociedade Anônima Indústria
N.° 133.718 - Alenxadre Sklar.
e Comércio.
N° . 490.204 - Requerente: Antônio N.° 133.979 - tjelcy Theophilo
Barbosa.
Zambenedetti.
Studi e Brevetti
N.° 134.061
N9 492.376 - Requerente: Pedro
Applicazion: Tessili.
Mendes Gonçalves.
Ne 492.005 - Requerente . Miudesas
N. 137.392 - Ivo.Perugini.
Nossa Senhora de Lourdes Limitada.
N.° 137.874 - Francisco IVayr
N9 495.496 --. Requerente: Gráfica Borges,
Brasilex Limitada.
N.° 153.651 - Mello & Cia. LiN° 496.522 - Requerente: J. Mon- mitada.
tenegro Pires.
N.° 158.341 - Theophilo de AlNe 499.147 - Requerente: Malharia meida.
Beverly Limitada.
N° 499.149 - Requerente: Malharia
- Arquivem-se os processos.
Beverly Limitada.
1\1° . 499.373 - Rcruerente: Benito
De 29 de setembro de 1966
.Bertoncini.
Exigências:
N° 501.672 -- Requerente: Indústria
Arnaldo Ficoni e Victorino Fere Comércio de Artefatos de Couro
reira da Costa Neto - Titulares
Naylln Filadelfia Limitada.
N° 501.7C4 - Requerente: Frigobras da patente privilégio de invenção
- Companhia Brasileira de Frigoriti• n.° 75.266 - Diga a titular sôbre
cos.
o pedido de f Is. 16 cancelamento
N9 503.795 - Requerente: James da pante.
North ' do Brasil Sociedade Anônima N.° 111.286 - J. R. Geigy S. A.
Equipamentos para Segurança Industrial.
- Junte procuração com poderes
para desistir ou petição da depoEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
sitante firma reconhecida.
E SEÇÕES REPUBLICADAS
Caducidade de marca:
Rio, 29 de setembro de 1966
Petróleos Indigena Indústria e
Notificação:
Comércio S. A. - Declara a caducidade namarca Tupynambá
Uma vez decorrido o prazo de re- n.° 206.252 de Estação de Serviço
consideração previsto pelo artigo 14 da Tupynambá Ltda. - EM face do
Lei n9. 4.048 de 29 de dezembro de Parecer acima emitido declaro ca1961 e mais dez dias para eventuias duco o registro 206.252.

juntadas de reconsiderações e se do mesmo não se tiver valido nenhum inteDesistência de processos:
ressado, ficam. notificados os requerentes abaixo mencionados a compareceDemayo Indústrias Farmacêutinios:e Cereais Sociedade Anônima (La- rem a êste Departamento a fim de efeLtda. Declara a desistêncera).
tuarem o pagamento da primeira anui- cas
N° 491.840 - Requerente: Regina dade no prazo de sesenta (60) dias, cia do têrmo 502.256 - Marca
Seixas Antunes.
na forma do parágrafo único do artigo Flumidin.
N9 491.94i - Requerente: Socieda- 33 do Código da Propriedade Industrial.
Cia. Colonizadora Brasileira de -Anônima Empreendimentos Gerais
- Declara a d sistência do termo
para
que
sejam
expedidas
as
respectiSameg.
n.° 496.401, marca Vespa.
N e 492:911 - Requerente: Tecidos vas cartas patentes:.
Consórcio Hoteleiro de Inve.stiCasa da Rainha Limitada.
mentos e Administração S. A, PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
N° 493.614 - Requerente: Ikson
DEFERIDOS
Declara a :lesistência do têrmo
Rodante Alvarenga.
n.° 502.484, nome comercial Con1\1° 494.063 - Requerente: Som N9 136.368 - Nõvo processo de sórcio Roteiro de Investimentos e
Indústria e Comércio Sociedade Anô- desidratação a baixa temperatura de Administração S. A.
nima.
produtos de humidade fisicamente remoJoão Perrone & Cia. Ltda.
N. 497.469 - Requerente: Consne- vível - Andre Gabriel Margittai.
Declara a desistência do termo

dra Sociedade Anônima - Engenharia
n.° 502.805, título Modas Ana Lye Comércio.
DESARQUIVAMENTO DE PRIVI- dia.
1\4!, 49/.483 - Requerente: Unitas
LÉGIO DE INVENÇÃO
íichterman Paciornik & Cia. Organizações Contábil e de Negócios
Ne 125.660 - Disposição para fecha- Declara a desistência do têrmo
Limitada.
N° 168.250 - Requerente: Dr. Fritz mento de escotilhas com painéis-tampa, n.° 494.391, nome comercial.
móveis - Internacional Mac Gregor
Cendoroil Tintas S. A. - DeSilten, sob a razão Silbe H. O.
clara a desistêrcia do termo núNe 301.297 - Requerente: Lab. Organization (IMGO) .
Zambeletti Sociedade Anônima.
mero 496.757, marca Durepon.
EXIGÊNCIAS
Ne 382.973 - Requerente: BijouteComp. .Bineira de Alumínio Coria Cambuci Industrial Limitada.
mei -- Declara a desistência do
Processos e Têrmos com extgen- [ermo 501.179, marca Comei.
N9 444.102 - Requerente: Gonçal- •
cias à Cumprir:
Tecelagem Albitex Ltda. - Deves .Maia Companhia Comercial de
clara a desistência dos termos
N9 4.140 - Luiz Carbone Bellini.
Ferragens Louças e Vidros.
n.° 503.817, marca Albitex; termo
N° 124.767 -. Chigaco Bridge
N e 462.057 - Requerente: Compan.° 503.818, marca Albitex; termo
nhia Paulista de Papéis e Artes Grá- Iron Cotimany.
N9 133.478 - Ferdinand Reiterer, n." 503.823, titulo Tecelagem- Alficas.
bitex; termo 503.824, nome coN9 466.630 - Requerente: . Mescan- Louis Windisch e Jean Nifenecker..
til e Importadora de Plásticos Algas
N°
140.134
José
Simon
Gannau. mercial Tecelagem Albitex Lida:
.
Consorcio Brasileiro de Imóveis
Limitada.
N° 140.621 - Mecânica Industrial
S. A. - Declara a desistência do
, N° 477.165 - Requerente; Agrotau- Estampotec Limitada.
ttiecram.o 505.910, marca Emblemá'ros Industrial Mercantil Sociedade
Anô.. •
• .
N,' 1 40 ;864, - Affonso Orlando
Ne 478.180 - Requerente: Indústria Grariiere.
Continental do Brasil Indústria
N.° l41. 718 - Pietro Boasào.
e Comércio de Bebidas Benfica Limitae Conterei° de Eir'salagem• Ltda.
140-.18, - Celso Purin.
da.
- Declara a desistênci;. da marca
Ne 479.245 -- Requerente: Bruno
N.° 141.817 - Indi'itria de Mó- Continental têrmo 495.118.
Cez6r Co:iti.
veis de Aço Onda Ltda.
Cia. Olimnia de Automóveis N9 480.180 - Requerente: TV Late.
N.° 140.284 ,-,- CoMpanhia.Uni Declara a desrStência da marca
chesi Limitada.
ited Shoe MaChinery do Brasil.
Olimnia termo 495.745.
•
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Condoroil Tintas S. A. - Declara a• desistência da marca Dukemon termbo 495.849.
Cia. Colonizadora Brasileira Declara a desistência da marca
Vespa termo 496.403.
Cia. Colonizadora Brasileira Nclara a desistência do tétano
h.° 496.404, marca Vespa.
Cia. Colonizadora Brasileira Declara a desistência do têrrno
n.° 496.408, marca Vespacar.
Cia. Colonizadora Brasileira Declara a desistência da marca
Vespacar têrmo 496.409.
Exigências:
Sarotti Aktiengesellschaft - Titular da marca c.° 52.513 - Diga
sare o pedido de caducidade.
Mobilia Contemporânea Ltda. Opoente do termo 488.121 - Satisfaça exigência.
S. A. Instituto Terapêuticos
Reunidos Labofarma - Titular da
marca n.° 123.984 - Diga sôbre
o pedido de caducidade.
A Alves & Cia. Ltda. - Titular
da marca n.° 171.361 Diga sôbre o pedido de caducidade.
Café de Couto 5. A. - retalar
da marca n.° 177.599 - Diga sôbre o pedido de caducidade.
Laboratório Clirnax S. A. Titular da marca n.° 200.224 IMO sôbre o pedido de caduci-

dade.
Refrigerantes Sul Riograndensea
S. A. Indústria e Comércio - Titular da r..arca o.° 203.065 - Diga
sare o pedido de caducidade.
Avise° Avicultura Comércio e
Indústria S. A. - Titular da marca n.° 216.996 - Diga sôbre o pedido de caducidade.
Laboratório Brasileiro de Therapêutico Ltda. - Titular da
marca n.° 219.580 - Diga sôbre
o p edido de caducidade.
Café do Centro I.tda. - Titular
da marca n.° 220.555 - Diga sôbre o pedido de caducidade.
Texima S. A. Indústria de Máquinas - Titular da marca número 2,20.783 - Diga sôbre o pedido de caducidade.
Farbwerke Hoechst AktiengeselIschaft Vorm Meister Lucius &
Bruning - Titular da marca número 264.722 - Diga sôbre o pedido de caducidade.
Massa Falida Laboratórios Raul
Leite S. A. - Titular da marca
n.° 271.958 - Diga sôbre o p_edido de caducidade.
Humble 011 & Refining Co.
Titular da marca Esso n.° 213.949
- Diga sôbre o pedido de caducidade.
Sully de Souza - Titular da
marca Revista de 'Relações Públicas n.° 207.350.
Arrozeira Brasileira S. A. - No
pedido de caducidade da marca
Gallo n.° 259.128.
Victor Guedes Indústria e Comércio SARL - Titular da marca
Gallo n.° 259.128 - Diga sôbre
o pedido de caducidade.
Organização . de Contabilidade
Imobiliária e de Despachos a Prestativa Lida: - Titular do titulo
A ,Prestativa ,n.° 222.487.
Pastificio Romanini S. A.
Titular da marca Romanini ná.

4230 Quinta-fetm
Mero 242.125 - Diga 3813P0 o pe.
dido de caducidade.
N.° 476.578 - Sociétè cies Au'aomobiles Alpina - Satisfaça exigência.
Viceste a Novella° - Titular da
marca Monjopina a.° 273.659 Diga sare o pedido de caducidade.
Pul ga,' Aço e Ferro Ltda. - Tiittlar da marca Folifer n.° 284.119
-. Diga 4:5'lare o pedido de caducidade.
N.° 449.814 - Caren R epresenRações Ltda. Satisfaça exigência.
N. 455.938 - Laboratório Léo
do Brasil S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 497.269 - Soe. Industrial
de Produtos Químicos e Farmacêuticos Quimofar . Ltda. - Satisfa-a exigência.
N.° 505.374 - Beecham Research Laboratories Limited Satisfaça exigência.
N.° 739.321 - Slemens Plan j aaverke Aktiengesellschaft Fur KohIefabrikate - Satisfaça exigência.
N.° 497.335 - Vemac 5. A. Veículos e lilãouinas Agrícolas - Sagis f aca
N.° 361.776 - Oscar Flueh &
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 477.230 - H. S. Costa it
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 482.241 - Standard Kollsman Industries Inc - Satisfaça
exigência.
Ns. 502.117 e 502.118 - Cia.
Ot.fmica Rhodia Brasileira - SaWisfaça exigência.
Ns. 476.573, 476 574, 476.575 e
493.577 - Soe. des Autobiles Alpina - Satisfaça as exigências.
N.° 500.055 - Artefatos de Couro Andorinha Ltda. - Satisfaça
exigA n ria.
PxigAncia.

KXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE MARCAS
Rio, 29

de setembro de 1966
Esigêncis

Têrtnos com exigências a cumprir:

Merkel & Co.
N.9 258.466
N.9 275.017 - TREA
Indústria
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Pilana
Náradi.) N9 724.690 - Confecção S.M.
NP 787.685 - 004 Pro Pecuária' N9 518.960
iConfecções de Roupa CUM Maehad@
O. A.
Nároolni Podnik.
cl. 6.
1L9 739.60V
Emprêsa CinemaN.9518.961 - Pilana - Naradi,'8. A. - el. 36.
Národni Podnik. - el. 42.
NP 724.816 - Gaggia
tográ2lea Comodoro 8. A.
BrevettP
NP 647.818 - .1. M. Marcos Be- Gaggia S.p.A. - el. 3.
NP 743.635
iJ. A. Prist Confec- bidas
Ltda. - Saúde da Terra - el. NP 725.622 - Aktoflex
Aggn
ções S. A.
Aktiengesellschaft - cl. I.
N.9 744.924 - alritzner-Kayser 42.
NP 725.625 - Aktograph
Ag2a
GMBH.
N.9 704.967 - Talco Sulfo-Bórico Aktiengesellschaft
cl. 1.
N. 745.827 - Tamburus & Cia. Mundial - Mundial Comércio e InLtda.
dústria Farmacêutica Ltda. - cl. 3.
NP 727.447 - Niqueol
Produtor
N. 746.044
Chirnica
Baruel N.9 705.835 - Atoquinol
Ciba de Limpeza Niqueol Ltda. - cl. 46.
Ltda.
N. 9 727.521 - Bigmar - Mauricio
Société Anonime
cl. 3.
N. 748.987 - Artefatos Attanasio
N.9 710.769 - Fábrica Mexicana raun & Filho Ltda. - el. 36.
Indústria e Comércio Ltda.
- Henrique Rodrigues Pereira - NP 727.537 - Circunflex - Costa
NP 754.449 - Têxtil Piratininga els. 35 e 36.
Moriz Comércio e Indústria 8. A. S. A.
N.9 '110.954 - Locotox - Odilon cl. 39.
N.9 755.166 - Depósito Santa Ri- Augusto Pereira - cl. 3.
NP 727.619 - June
Jullus N'etgo
ta Comércio de Perro, Aço e Metais
feld S. A. Indústria e Comércio
712.210
Mimosa
Agfa
N.9
Ltda.
cl. 13.
cl. 1.
NP 755.183 - Téxtil Tiratininga Aktiengesellscaaft
NP 728.727 - Dynamal Nitrosha
M.
S'eNP
712.830
Eeolimpa
S. A.
8 A. - Indústria e Comércio de Protreski
cl.
1.
NP 755.184_ - Têxtil Piratininga
Químicos - el. 2.
Ciba dutos
N.9 716.967 - Vinactin
S. A.
N.9 729.091 - Supersol
Regre..
Sociêté Anonyme - cl. 3.
sentações Milrnay Limitada - el. 410
NP 755.185 - Têxtil Piratininga
NP 716.!48 - Steraldon
N. 730.130 - Tudo Azul - Con8. A.
cl. 3.
Société Anonyme
fecções Tudo Azul Ltda. - cl.
N.9 755.186 - Têxtil Piratininga
Hitt/ Aha
Nimarol
Ciba N.9 731.054 - Hilti
.N.9 716.969
S. A.
tiengesellschaft
cl. 11.
NP 755.187 - Têxtil 1?iratininga Société Anonyme - cl. 3.
NP 731.096
Exatil - Mario GaOba
N. 9 716.970 - Triolandren
S. A.
lante Ltaa. - el. 41.
NP 755.188 - Têxtil Piratininga Sociêté Anonyme - cl. 3.
Volterrena
NP 733.266
Seja1
N.9 716.992 - Lio-Viel Nespss
S. A.
.Cia. de AdministraçâO e Partida
NP 755.189 - Têxtil Piratininga S. A. Indústria Farmacêutica pação Industrial - cl. 16.
ci. 3.
S. A.
N. 9 755.190 - Têxtil Piratininga
Seherk N.9 734.376 - Vinho Paty
NP 717.042 - Senart
S. A.
goso de Xavier - Sir James Murray
Parfumeur Paris - cl. 48.
.
N. 755.191 - Têxtil Piratininga
N. 9 718.682 - Edifício Carmen do Brasil 8. A. Produtos FarmacêuS. A.
Landim - Condomínio do Edifício ticos - cl. 3.
NP 757.599 - Tintas Coral 8. A. Carmen Landim - el. 33.
N.9 737.850 - São Silvestre NP 757.602 - Associação Congrerem Chrispim ti; Cia. Ltda. - cl. 30.
NP 721.112 - Monte Alto - Autogação de Santa Catarina.
N.9 738.511
Riv
Riv-Skf 02Peças Monte Alto 8. A. - cl. 21
Prorrogaçáo de Marcas
ficine di Villar Perosa S.p.A.
NP 721.754 - Leonor
Giavarhaa número 6.
Cia. Ltda. - cl. 41.
Foram mandados prorrogar os proNP 739.212 Copacabana - Trincessos abaixo mencionados:
N.9 723.476 - Ares - Ares Co- dade Nelson Confecções Ltda
36.
23.
NP 241.055 - Aesculap - Ak- mercial 8. A.cl
tiengesellschaft Fui Feinmechanik N.9 723.477 - Ares - Ares Co- NP 739.214 - Caçador - TrindaVormals Jetter & Scheerer - el. 11. mercial 8. A. - cl. 36.
de Nelson Confecções Ltda. - cl. 23.
N.9 723.478 - Ares - Ares CoN.9 246.287 - Bens N.9 739.215 - Turista - Trindade,
mercial 8. A. 55-- el. 48.
Benz Aktiengesellschaft - el. G.
Nelson Confecções Ltda. - oà. 36.
N.9 739.406 - Hernoteran è23

mica Médica
Médica Farmacêutica S. A. el. 3.
N9 739.409 - Colincitox - Química Médica Farmacêutica S. A. - cl. 2.
N.9 739.703 - Hisbedon
eft:a

,j STIÇA FEDE AL
E PRIMEIRA LST CIA

de Roupas e Afins S. A.

N. 707.394 - Silten Limited.
N.9 714.661 - Sociedade de Bebi-

1.0 t3° 5.010 - de 30-5-1966

NP 744.171 - Irmãos Pereira &

Vávulgaçâo a' 966

NP 745.459 - Ianovitch & Cia.
Ltda.
NP 555.884 - Francisco lanado

Ifidoedo.

NP 660.275 - Mies Laboratories,
N9 742.942 - Chimica Baruel

cêuticos Simes do Brasil S. A.
N.9 743.702 - Comptor cies Textiles 'Artificieis.
NP 745.456 •-- 1.-enprêsa Gráfica
Carazinhense Ltda.
N.9 745.959 - Gustawa Zolotnieka..
NP 410.212 - Fried. Krupp.
NP 410.213 - Fried. Krupp.
Têrmos aguardando anterioridades:
N.° 400.404 - Lanifieio
Cappio
S. A.
N.9 497.800 - Brasil Oiticica S. A.
NP 743.928 - S. S. White Artigos
Dentários S. A.
N. 751.282 - M. A. Prist Confecções S. A.

cl. 8.

NP 743.007 - Moderno - Mai=

& Irmão Ltda. - el. dl.
N. 743.711 -

Emblemática - Um-

sey-Ferguson-Perkins L'imited Cl.

número 6.

N. 9 748.835 - Goete - Goetzewerke Friedrich Goetze Aktiengesellschaft
cl 6.
N. 748.836 - Goetze - Goetzewerke Friedrich Goetze AktiengesellsNP 748.837 - Goetze - GoetRewerke Friedrich Goete Aktiengesellschaft - cl. 11.
N.9 748.838 - Goete - Goetzewerke Fried-'^,h Goetze AktiPngesellóehaft
cl. 1.
N. 750.422 - Dois Garoto: -

Preço: Cr$ MO

Ltda.

NP 743.599 - Britisia-American
Tobacco Co. (C.E.) G.m.b.H.
N. 9 743.624 - Produtos Farma-

Société Anonyrne

chaft - cl 7.

dos Wilson Ltda.
Cia. Ltda.
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VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
Agência 1: Ministério ela Fazenda
Atende-se ê pedichn peio Serviço de ReembOlso
Bre &adila
Na Sede do DLN

noel Homem da Costa - cl 41.

Ma-

N.9 752.861 - Oasis - Myrurgia
S A. - cl 48.

NP 753.023 - Vermolit Laboratórios Moura Brasil - Orlando Rangel S. A - el. 3.
NÇ 755.264 - Produtos Ebanon Produtos Ebanon Ltda. - el. 48.
N 9 759.07i, - T
Luiz Teixelfa
Torres - el. 33
N.9 765.356 - Parabrisa Brasil Antonio Nuns Pereira - el. 14.
N.9 765.566 - Aurora - D'Olne,
Comp anhia de Tecidos Aurora classe 1.
NP 765.573 - Hertape - Laboratório Rertape Ltda. - cl. 2.
N. 9 765.779 - Alpargatas
São
Paulo. Alpargatas S. A. - el. 38.
NP 765.820 - Celas - Fausto Bet-

tini - cl. 22.
N. 9 765.821 - Cele, - Fausto
Bettini
cl.

Quinta-feira 6

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

N9 763 700 - Sawaya Pexton S. A.
N.9 765.822 - Ceies - Fausto BetLanifício.
cl. 37.
tini
N 9 763 702 - Sawaya Pexton S. A.
' N.9 766.256 - Jaunty - The JaunLanifício.
ty Fabric Corporation - cl. 23.
N.9 766.403 - 'CBA - Companhia
N 9 763 703 - Sawaya S.A. LaniffBrasileira de Adubos C.B.A. - cl. 19. cio.
N9 763 704 - Sawaya Pexton S.A.
N.9 766.568 - Red Seal - Contialentai Motora Corporation - cl. 6.
Lanifício.
N9 763 705 - Sawaya Pexton S.A.
N.9 766.571 Solvitose - Naarn- Lanifício.
Iooze Vennootscha p W.A. Scholten's
N 9 763 706 - Sawaya Pexton S. A.
Çhemische Fabrieken - cl. 1..
Lanifício.
N 9766.572 - Unicorne -- The
Unicorne Company Litnited - el. 11.1 N 9 764 161 - Societé des Produits
•
' N. 9 766.844 - Bugre - Sifco do Marnier-LapostolIe.
N 9 764 536 - Agrobei 8: Á. Agri-Brasil • S. A. Indústria Metalúrgica
•
cola.
.
cl. 7.
764
566 - Çornpanhia Industrial
N
9
j Na 712.846. - .Monarca - - LanifíRio Gualayba.
cio Anglo Brasileiro S. A. - cl. 23.
N 9 764 737 - ,Companhia Industrial
; • N.9 746.170 - Icopervil - IndúsGuahyba.
:tala e Comércio Pernambucana de Rio
Martel S. A. LaboraN O 765 039
'Vidros Ltda. • Icopervii • - cl. 14.
tório Industrial Farmacêutico.
753.831
Maltofer
Bracco9
•N.
N O 762 524 - Berlimed Produtos
Novotherápica, Laboratórios S. A. - Químicos,
Farmacêuticos e Biológi01. 3.
cos Ltda.
N O 765 078 - ManufOura Araken de
Na 234.336 - A. W. Faber '- A. W.
Cigarros S. A.
Faber - Castell - cl. 17.
N.9 241.379 - RWS - Dynamit
•PRORROGAÇÃO DE MARCAS
- Actien - Gesellschaft - 01: 18.
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N° 761.285 - Isabel - Requerente:
Companhia Fábrica de Tecido- D. Isabel - Classe 23.
N° 761.292 -- Efenadrim querente: João Gomes XavierE.) Cia.
Ltda. - Classe 3.
N9 761.297 - Hirudoid - Reguerente: Luitpold Werk, ChenischePharmazeutische Fabrik - Classe 3.
N9 761.306 - Durit Santista Requerente: Carvalho, Rodrigues
Fernandes Ltda. - Classe 15.
N9 761.307 Durit Santisa Requerene: Carvalho, Rodrigues t".1 Fer-

N9 763.747 - Astrea Cruz das
Almas - Requerente: Hans Alexan.
der Steinbach Voa (filar e Listar e
Heinz Werner Herbert Steinbach Voa
Uslar - Classe 44.
No 763.748 - Rumba
rene: Lápis Johann' Faber Ltdt,
Classe 17.
N.° 763.795 .-- Vasogen - L
rente: Instituto Biochimico S. A. Paulo Proença - Classe 3.
N° 764.085 - Covulflex - Requerente: Brascola Ltda. -- Classe 28.
N° 764.117 -"Merli - Requerente:
Indásrias Merli de Auto Peças S.A.
nandes Lda. - Classe 16.
- Classe 11.
N° 761.372 - Benapen - Reguerente: Glaxo Laboratories Limited - N9 764.162 - Albicol - RegueClasse 2.
rente: Albion Comércio e Indústria de
Arigos Para Escritório Lda. - ClasN° 761.382 - V. ari-Typer - Re- se
17.
querene: Vari-Typer Corporation .N9 764.277 - Kodama - RegueClasse 17.
Kodama S. A. Indústria de
N° 761.385 -- Salus - Requerente: rente:
Máquinas
Classe 6.
Indústria e Comércio Antonio Noguei- N9 764.528
- Solidonickel - Rera S. A. - Classe 42.
querente: Metalúrgica Abramo Egerle
N9 761.822 - Mauser - Regue- S. A. - Classe 11.
Foram mandados - prorrogar os sePRORROGAÇA0 DE MARCAS COM
•Mauser-Werke Aktiengesellsrente:
remos
abaixo
mencionados.
guintes
rtaTAS
PELAS
BEÇA°
I APOSTILAS
N° 764.692 - Fotolabor .-- Rei
N O 410 197 - Krupp - Requerente: chapt - Classe 8.
querente: Foto Labor Ltda. - Clas729
084
Saran
-rhe
Dow
N9
Fried Krupp - Classe I.
N9 761.868 - Linipecuar - Re- se • 25.
Chemical Company - Classe 28.
• N9 410 198 - Krupp - Requerente: querente: João Gomes Xavier G, Cia.
Veludos
J.
B.
Mutila
'SETAOIN
,.de,
Fried Krupp. - Classe 5.
•
N° 764.753 - Lambary - RequeLtda. - Classe 2.
Manufatu-.
N9 766 052 - Martin
rente: Empresa de Laticínios Silvestri.
ra de Veludos J. B. Martin S.A. - NO 410 200 -- Krunp - Requerente:
N9 761.870 - Sulfa-Gel - Re- ni Irmão S. A. .- Classe 41.
Fried Krupp - Classe 7.
Classe 24.
N° 764.756 - Inkpot -• Regue-.
N 9 410 201 - Krupp - Requerente: querente: , João Xavier Cia. Ltda.
N 9 753 967 - Cyromae Cyro Ma- Classe 2.
Fried Krupp - Classe 8.
rente: Companhia de Canetas Cora.
chado - Classe 8. .
N 9 411 957 - Kirosta - RequerenN° 762.787 - Amo - Requerente: pactor - Classe 17.
PRORROGAÇÃO DE FRASE DE te: Fried Krupp -- Classe 6.
Amo S. A. Indrisria e Comércio
411
958
Nirosta
-'
RequerenN
9
No 764.757 - Fluidink Regue.
PROPAGANDA
Classe 26.
te: Fried .Krupp. - Classe 8.
rente: Companhia de Canetas CompacN° 762.789 - Forever - Regue- tor - Classe 17.
N 9 411 959 - Nirosta - RequerenN 9 751 723 - Seu Relógio Parou?
Krupp - Classe 10.
rente: Perez Aron Alcalay
CiasConsulte a. Casa Oinegue - Eugênio te: Fned
N 9 411 960 - Nirosta - Requeren- se 1.
N9 764.758 - Permanent - ReOinegue 8,5 Irmãos - Classe d.
te: Fried Knipp. - Classe il.
querente: Companhia de Canetas Com.
N° 762.815 - Sauce - Requerente: pactor - Classe 17.
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
N 9 500 311 - Wittla - •equeren- Rodolfo O. Muller Pontet
Cias- N9 764.759 - Belair - Requerente: Fried Krupp. - Classe 5.
ESTABELECIMENTO
2.eque- se 26.
N o 500 310 - Nichrother
- te: Companhia de Canetas Coniactor
No 738 167 - Gráfica carioca - rente: Fried xrupp. - classe 5.
Classé 17.
No
Nostrum
762.918
--Mare
500
312
Vvidia
aequerente:
No
Gráfica Carioca S.A. - Classe 33.
Requerente:
Companhia
Exportadora
Fried
Krupp.
Classe
11.
N° 764.760 Wild Cat - Re' N 9 745 135 - Mecânica Técnica CoClasse 4,1.
mercial de Rolamentos M. 2; C. - N O 500 313 - Ferrouieim - Reque- Espaiiola S. A.
querente: Companhia de Canetas ComMiguel Thiago Castello --- Classes 6, rente: Fried Krupp. - Classe 5.
- Classe 17.
1, 9 534 177 - Mãe Preta -- Reque- N9 763.166 - Foto Esporte . - Re- pactor
7, 11, 21.
N° 764.761 - Universitário - Rerente: Cervejaria Mãe Preta - Clas- querente: Roberto Marinho --- Cias,
N 9 723 932 - Bar e Sorveteria São se 43.
querente: Companhia de C
. anetas Com.
se 32.
Paulo - Penez & .0sorez - Clasaes
N9 763.460 - Planeta - Regue- pactor - Classe 17.
N o 761 359 - Emblemática - Re41, 42, 43.
querente: A. Gaulia & Cia. Ltda. - rente:- Klabin Irmãos_ & Cia. - ClasN° 765.042 - Hidralergon - ReN 9 719 702 - Casa Paris - Casa Pa- Classe 17.
se 38.
querente:- Indústria Química e Farmaris Roupas para Senhoras Ltda. N 9 ' 671 129 - Gazeta da Noite Classes 12, 13, 22, 23, 24, 302 35, 3 5 , b7. Requerente: Emprêsa Jornal do Com- N: 763.531 SHB em Revista - cêutica Scherin S. A. - Classe 3.
Requerente: Sociedade Hípica Brasi- N o 765.050
1\1 9 720 067 - Organização Brogotá mércio S.A. - Classe 32.
Fuscaldesa - kl&
- Décio de Souza e Silva - Classe 33.
N 9 741 811 - Emblemática - Re- leira - Classe 32.
querente: Fuscaldo
Filhos Ltda. querente: Fábrica de Fios e Linha
N° 763.588 - Pagador - Reque- Classe 41.
PRORROGAÇÃO DE NOME - "Marte" S.A. - Classe 22.
COMERCIAL
N 9 745 112 - Capri - Requerente: rente: Anderson. Clayton y Co. S.A.
-N 0 765.065 -a- "F. S." - RequeRaffaele Antônio Rucci - Classe 43. Indústria e Comércio - Classe 2.
rente: Companhia de Comércio e IrtNo 766 431 - SA. Brasileira de TaVV.olsey
-RequeN°
763.664
•
N O 753 782 - Emblemática - a tedstria Freitas Soares - Classe 31.
bacos Industrializados Sabrati - S.A;
Brasileira de Tabacos Industrializados querente:. Bruno Balsimelli Netto e rente: Wolsey Limited - Classe 36.
N9 765.066 - "F. S." - Regue.
Maria Balsimelli - Classe 28.
Sabrati.
N° 763.707 - Sawaya - Regue- rente:
Companhia de Comércio e inN o 755 440 - Emblemática - Regê.
Lanifício
rente:
Sawaya
Pexton
S.
querente: Hitachi Limited. - ClasClasse 34.,
dústria Freitas Soares
ax.PEDIENTE DA SEÇA0 DE
- Classe 37. .
se 5.
PRORROGAÇÃO
Coroa
RequerenNp 763,708 - SaKaya - Regue- N.° 765.067 N O 755 441 - Emblemática - ReRio, 29 de setembro de 1966
querente: Hitachi Limited - Classe 6. rene : Sawa ya Pexton S. A. Lanifício te: Companhia de Comércio e -Indústria Freias Soares - Classe 31.
N 9 755 442 - Emblemática - Re- - Classe 40.
Exigéncias
querente: Hitachi Limite d - Clas- No 763.709
N° 765.068 - Coroa - RequeSawaya
RequeT
• êrmos com exigências a *cumprir se 7.
755 443 - Emblemática - Re- rente: Sawaya Pexton S. A. Lanifício rente: Companhia de Comércio e ln.
9
N
N 9 410 202 - Fried Krupp.
Classe 34.,
clústria Freitas Soares
querente: Hitachi Limited - Clas- - Classe 34.
N 9 410 203 - Fried Krupp. Prorrogação de marcas
N9 763.710 - Sawaya - RegueN o 629 899 - Comércio de Tecidos se 8.
N 9 755 444 - Emblemática - Re- rente: Sawaya, Pexton S.A. Lanifício
- R. Monteiro S.A.
Foram mandados prorrogar os seN9 671 768 - L;alli-Werke Mearei' & quereate: Hitachi Limited - Clas- - Classe 31.
guintes termos abaixo mencionados
se 10.
Wirtz.
No 755 445 - Emblemáaca - Re- N°763.711 - Sawaya - Regue- com as apostilas indicadas pela Seção:
• N 9 755 788 - Rucian Raiz •S. A, inquerente: Hitachi Limited -- Clas- rente: Sawava, Pexton S. A. Lanifício N° 761.871 - Xavier Requeren.
dústria e Comércio.
--Classe 23.
se 11.
c: João Gomes Xavier & Cia. N o 762 788 - Fortanks Brasneira
• N 9 -.755 446- - Emblemática - Re- N° 763.712 - Sawaya
Regue- Classe 1.
A. Industrias Metaloquinlicas
N 9 762 790 -- Mercantil Joao : Des- querente: Hitachi Limited - Clas- rente: Swaya ?exton S. A. Lanifício
N9 762.816 - Syntron - Regue.
se 21.
tri S.A.
-- Classe 4.
rente: Rodolfo O. Muller Pontet M 763 185 - The Marmon Group N 9 761 153 - Monark - Requeren- rente:
mnun
SawayCa3S.Afp m
te: Bicicletas Monark S.A. - ClasClasse 26.
Inc.
1n19 '763 604 - M. A. 13ifano & Fi- se 21.
Regue.
Sawaya - Regue-, No 763.560 - Reece
763.713
No
N 9 761 263 - Varietex - Requeren- rente: Sawaya Pexon S. A. Lanifício rente: The Reece Corporation
lhos Ltda.
Çlas.
N 9 763 673 - Cerâmica Mir anda te: Varietex S.A. Variedades Texteis
\se 6.
--Classe 22.
- Classe 23
Coe
lhoLtda

42:52 (Mata-feira t1
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N9 763.605 .- Pfrofi1
Requerentee N.Q 765.031
ábrica de Massas
M. Pfaff A. G. - Classe 6. Á Alimentícias A rusca/desa RegueN° 764.606 - Vetynal - Regue- rente: Fuscaldo a Filhos Ltda. amane:
Givaudan 8 Cie. Societé Classe 41.
Anonynie --- Classe 1.
N. 76".033 Rodofiel RegueN O 764.690 - Bela Vista - - Re- rente: Rodofiel S. A. Transportes
Coaeercetc: Indústria de Móveis Bela mércio e Representações - Classe 33,
liista Ltda. -- Classe 40.
N.° 76..034 - Rodofieli - RegueRodofiel S. A. Transportes Co• de Propaganda prorrogada
mércio e Representações - Classe 33.
N° 761.329 -- Para Ter e Manter
Figura de Juventude Mantenha-se
çrivem co De Millus - Requerente:
De rvlillus Comércio e Indústria de
Roupas S. A. - Classe 36.
NP 761.330 Pergunte a Quem
'fent Um -- Requerente: De Minus
Comércio e Indúsria de Roupas S. A.
-- Classe 36,

N.° 764.133 - Presidente 6 mais
vinho - Requerente: Irmãos Salton
Ltda. -- Classe 42.
N. 764.134 - Salton é mais vinho
-- Requerente: Irmãos Salton Ltda. Classe 42.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
SFÇÕES REPUBLICADOS
Dia 29 de setembro de '966
Notificaçâo
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei 4.048, de 29.12.61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsideração e se do mesmo não se tiver valido
nenhum interessado, serão logo eapedidos os certificados abaixo:
Marcas Deferidas

N. 47/.585 .- Cueity - The Kendall Co - ci. 39.
N. 470.925 - Cristal - Cristal
N.° 765.104 - Príncipe satisfaz ao
Bar
Ltda. - Cl. 38 (na classe 38,,
wenino e ao rapaz - Requerente: J.
Sareone E Cia. Ltda. .- Classe 36. ,com exclusão de impressos).
N.° 472.968 - Recom Recona
:gaçaressão de Propaganda Prorro- Representações e Comércio Ltda. gada:
cl. 41.
N. 472.976 - Hidrante - Lab.
N.° 764.094 - Progredimos com
ana honrosa preferência - Classe 33. Americano de Farmacoterapia S. A.
N. 765.109 - Uma pena para cada - d. 3.
Fa b .
a ra c an
mão, uma pena para cada gôsto .- Re- N ° 4 7 3 2 52 . d o; M ata caniVi
õ S . A .R. 2 4 .
Rum-ente: Co
nIti
d aneto,s
C
ae
so m- de Teci
eea ctor - Classe 17.
Siaal de Propaganda Prorrogado:

Nome Comercial Prorrogado:
N.° 761.305 - Sociedade Ingai de
Imóveis Ltda. - Requerente: Sociedade Ingai de Imóveis Ltda.
NY 763.693 - Roupas A B S. A.
e- Indústria Roupas Profissionais Requerente: Roupas A B S. A. "Roupas Profissionais" - (Com exalusão de cobretudo).
N.° 963.714 Sawaya Pexton S.
A. Lanifício - Requerente: Sawaya
Pexton S. A. Lanifício,
N. 764.273 Companhia Atlântico
Hotel Teatro Casino - Requerente: Companhia Atlântico Hotel Teatro
Casino.
N.° 765.027 - Tecidos Novaes S.
A. -- Requerente: Tecidos Novaes
S. A.

Titulo de Estabelecimento Prorrogado:
N. 660.527 - Adega Gaúcha
Requerente: Adega Gaúcha Ltda.
Classe 42.
N.° 762.874 -- Tinturaria Copanema Limitada - Requerente: Tinturaria
Limitada - Classes: 33, 36.
N. 763.696 - Edifício E/fel - Requerente: "CNI" Companhia Nacional
de Indústrias e Construção - Classe
33.
764.271 - Edifício Sao Pedro
- Requerente: Emprêsa
Bandeirantes Ltda. - Classe 33.
N. 764.565 - Cine Miramar Sociedade Anônima - Classe 33.
ounciado para comparecer a êste
N.' 765.026 - Brasimpex - Reqteeemite: Brasimpex Importação e Expor
raeão S. A. - Classes: 6, 7, 11, 17.
N.° 765.031 - Pôsto Jan
Requerente: Abelardo Salgado el Cia. Ltda
- Classe 33.
N. 9

N. 473.335 - Antossil tae. Miller
N. 488.803
Agência Tese
Industrial Farmacêutica Ltda. - d. 3. Comércio e Türismo Ltda. - Ageae.r.A
N.° 473.349 - Lait de Colônia - Turipan Comércio e Turbem Leda.
Studart S. A. Ind. e Comércio - d. (art. 109).
3.

N. 473.350 - Talcolonia
Saldai-e S. A. Ind. a Comércio - cl. 48.
N. 473.362 - Pocolonia
Studaet
S.• A. Ind. e Comércio - d. 48.
N.° 473.420 - Emblemática - Eia
nesto Neugebauee S. A. Ind. Reunidas -- cl. 41.
N. 473.422
Savoy a-, Manoel
Correia Simões - cl. 410
N. 481.784 - Maysa cea Irmãos
Gonçalves - cl, 41.
N.° 486.012 - Melafol - Instituto
Nacional de Quimioterapia Ltda. cl. 3.
N. 487.148 - O Radar -- Manoel
Duarte Santos- d. 32.
N.° 492.932 - Bracisa
Bracisa
Bracisa Brasileira de Componentes
Industriais S. A. e- classe 4.
N.° 499.124 - Riviera
Riviera
Imóveis e Construções Ltda. - d. 16.
hisignia Deferida

Titulo de Edabe.v.eeintedo -Oeferck7f
N.° 195.867 - Metabligica Coadê,
ro - Cordeiro Irmãos -- ci. 5, na.
13, 16, 25, 30, 40, 49 (art. 117 n. Q 11)'
N. 416.362 - Edifício De1 Oro
Imobiliária Farld Ltda. - d. 33 (2117 a.° R).
N.° 464.994 - Domingos Chez Mcji
Boutique Domingas Alta Costure)
Ltda. -cl, 13, 30, 35, 36, 48 (are,
117 aa.° 1).
N.° 471.172 - Orgaxi - Rui Wet'a
drigues Basto da Fonseca -cl, 3.3 aa.
(art. 117 n.° 1).
N.° 483.482 - Panificadora
- Alzira dos Santos Pereira 42, 43 (art. 117 a.° 1).

e,stigêncie.
Termos com exigências a eunipfà
N.° 504.259 - Irene Prestes Miou,
N. c 504.255 -- José LoyoRa de
ma.
Diversos

M A - De. Macio
N.° a01.978
N. 504.416 .-- Saburo uotatst.
Athayde - ci. 11 (art. 114 do Códi- Prossiga-se substituindo a el. 50 ,t;ias.'
38.
go).
Nome Comercial Deferido
N.° 504.445 - Superveadas Supea,
N.° 470.629 - Brayton S. A. Ad- visora Nacional de Veadas Ltda.
ministradora de Bens - Brayton S.A.. Prossiga-se, substituindo a c5. SC)
Administradora de Bens - (art. 109). 38.
N.° 504.236 --- Rosena S. A. Adda
nistraçao Ind. e Comércio - Prosei
se com exclusão feita peia seção.
N. 504.234 Rosena S. A. Acleale
rdstração Ind. e Comércio -- Prosekese como indicado pela seção.
Ne? '504.233 Rosena S. A. Acirre.
nistração Ind. e Comércio - Prossleaa
DE
se como indicado pela seção.
N.° 503.018 -- Ind. de Papeio
Arte José Tscherkassky
substituindo a ci. 5 pela 38.
DO
N.° 463.863 - J. V. Cavalcante e-a
Prossiga-se como indicado pela seçNe.
T
N.° 498.585 - Soc. Impressora Ca.,*
xiense Ltda. - Torno sem efeito a eE1,
gência de fls. 7.
N.° 501.285 --- Padaria e Pastelasaa
Cd
2.100
19
Volume 35 g Faseku1© 2 t geneiro
Peixinhos Ltda. - Prossiga-se come
indicado pela seção.
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Reconsideração de Ds‘spacho
Frigorifico Ar1110lIT do Brasil S. ee.
(recorrendo do despacho que indefeaZi
o têrmo 955.549 marca Kipura)
aceordo c n a portaria 53. de 22.6.65

recoeeicicro o despacho que denegou gt
teaaaro da marca Kiptrra para o Pia
de ordenar o registro, considerando inis
• expresão registranda é arbitrária ít
não Jn.f.-inf!itiv3 :n1 n/l-. 95 11." 5 do C.
elco.

A VENDA:.

Pet-o.,..,7. S. A. EnOar.-aféldord e
Distribádora de Gaz (recorrendo do
ciesndlho que indeferiu o trino 505. 365
marta Petrogaz) - Nego ?colhimento
ao p'.'dido de reconsideração impetrado
e r' - atenho a decisão recorrida de intiefereato.
Diversos

Nik Guanabàra
dento de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n • 1

ência is

inistérlo da Pazenct

Ateade-Rs pelo Serviço de Reertibigeo Postal

N.' 5s12.521 - Bamba .. São Rinic
A/p.z.crc,í:.t,-..t, S. A. - cl. '37 - clichí

sa Brasília

Na Sede r D.1.

N.

publizado cm 15.9.61, ticando

•eln

efeito a exigência publicacid em 8.9.66.
N. 462.960 - Johnson
joliasoi,
- Torna sem efeito a exigência ô-

8.

Iduint,a4

eira

6

DIÁRIO OFICIAL (Seção III

Exigências

2§1.° 502.558 - Schesing A O -

tísfaça exigência.
.MPEDIENTE DAS

Dm:atm 2,

SEÇÕES REPUBLICADOS

Dia 29 de setembro do 1.! 0
Notificaçdo:

Uma vez decorrido o prazo de rebansideração previsto pelo art. 14 da
Lel 4.048 de 2942-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsiItieração e do mesmo não tendo valio nenhum interessado serão logo
pedidoz ocs certifleados abaixo:
Marcas .Deferidas:
r 1‘19

460.876 - Ernblematica - Rene

•',.‘ tierine e Andra Ott
classe 42.
N9 468.574 - Pastinova - Pastifi-

ãie Rio Preto S. A. - classe a.
79 475.509 - Nitrolacia - Condokoll Tintas 13. A. - classe 1 (com
'anclusão de tintas esmaltes vernizes
aacas e massas para pousar).
• A 9 459.542 Purodor - Ind. o
nornércio Química Purodor Ltda. ;Passe 2.
• IV° 496.684 - Ilecovra
}Mbart13In & Co A O - classe 36.
• N9 497.738 - Celite
Ceramica
fitaria Porcelite
A. - ci. 28.
2 9 493.496 - Aloha
São Paulo
Alp argatas S. A. - classe 36.
N9 493.476 - Coup, - São Paulo
álslpagartas 8.
- classe 4.
NO 493.885 - Zepinho
Ind. Maneireira Ltda. - classe 4.
N9 493.928 - 8honan Eizo Imai
classe 38 (na classe 88).
N o 494.760 - Cooperativa Central
c- Cooperativa Central de La.ctictNos do Estado de São Paulo - cimo 41 (sem direito ao uso exclusivo da
Palavra leite).
N9 494.880 - Corisco - Manoel
•

N0493.231 -UNA-UNA No 490.380 - Dubom - LaboratóUsina Nova America de Produtos rio Lisarb Ltda. - classe 40.
Quimicoa 8. A: - classe 1.1
N9 490.373 - Blasticidin
No 490.844 - Danciy âífideoo - Kagalcu Kabushiki Kalsba -!Cohen
clasComercial Import e Experta Ltda. - se 2.
classe 17.
NO 484.860- Constrular
N9 490.700 - Cestas de Natal InConsfantil - Sinos de Belém Importação trular Construtora e Comercial Ltda.
Indústria e Comércio Ltda. - cl. 49. - classe 18.
N9 489.805 - Noticias Conego No 484.092 - Brasmao Cila. BraClodomir Brandt e Silva - classe 32 sileira de Máquinas e Ferramentas
Brasmac Ltda. - classe e.
(com exclusão de giguinhas).
N9 489.710 - Apollo - Lapis Jo- NO 478.919 - Santa Marinha - J
hann Faber Ltda. - classe 17 (com Marques Adão - classe 41.
exclusão de artigos arquivos cofres e N9 478.893 - 900 Ready Diet massas para moldar).
The Borden Co. - classe 41.
No 489.591 - Tender Foot Cal- No 478.531 - Itatiaia - Itatiaia
çados Petry Ltda. - classe 36 (com Filmes Ltda. - classe 8.
exclusfío de calçados sapatos chinelos N9 477.403 - Oracilin - Cia. Ingalochas meias pantufas polainas e dustrial Delfos 8. A. -- classe 3.
sandalias).
No 475.986 - Zappa
MentoquíN9 485.298 - Soberana - Soberana Auto Agrícola S. A. - classe 7. mica Zappa S. A. - classe 1.
No 469.970 - Soberano Editorial
N9 482.813 - Jussarita - ColicDisco - Edinezio Luiz da Silva chio as Rezende Ltda. - classe 42.
No 482.450 - Revista da Sociedade classe 3.
Hipica Paulista - Sociedade Hipica - N9 469.691 - Café Flor de Abaete
Andrade 8/ Ferreira Ltda - clasPaulista - classe 32.
No 480.772 - E 8 - Kevokr Sakis se 41.
Garabet - classe 22.
N9 468.511 -• Lander
alewton
Dali Raad Cardoso Fontes - classe 48.
N° 478.087 - Dandy
- classe 36.
N 9 467.987 - Copac - Cla,. PauN9 477.558 - •indux - Química lista dos Cafeicultores Indústria de
Industrial União Ltda. - classe 1.
Café Solúvel Copa c - classe 41.
NO 477.557 - Quinducote No 467.620 - Firenze - Futurama
mica Industrial 'União Ltda. - clasIndústria e Comércio de Confecções
se 1.
- classe 36.
N9 477.342 - Perebron - Aziende Ltda
NO 468.389 - Monarc - Caetano
Chirniche Riunite Angelini Frances- Pacciarl
- classe 8.
co - classe 3.
No 469.856 - Ideal - Paphael
N9 473.137 - Gordormon - Car10 Erba 8 P A - classe 2.
N° 434.104 - L R Gelonsatie - Ibesa Ind. Brasileira de Embalagens
S. A. - classe 8.
No 434.103 - Gelomatic L. R. -

Ibega Ind. Brasileira de Embalagens

S. A. - classe 8.
Nome Comercial Deferido:
No 476.099 - Discos R O E Ltda.
- Discos R 01 E Ltda. - (Art. n9 3).
Souza Gouvea - classe 42.
Título de Estabelecimento DefeNO 489.180 - Glyoxilide Laborido:
otório Koch do Brasil S. A. - elas- N9 475.461 - Confecções Tampai

Se 3.

Roupas - Comércio Indústria Gofra

NO 494.274 Pervetral Ciaemie- S. A. - classes 36, 33 (Art. 117 no 1).
werk Homburg Zweigniederlassung N° 493.627 - Edifício Dom Heitor

- Construtora Canada S. A. classe 33 (Art. 117 n9 1).
No 493.985 - Pôsto Automóvel
Cittb - Automóvel Club do Brasil classe 6, 8, 11, 21 33, 39, 47 (Art. 117
nO 1).
N9 493.626 - Edifício Dom Avila
- Construtora Canadá 8. A. - classe 33 (Art. 117 n o 4).
- classe 24.
N 9 464.523 - Livraria Triangulo
NO 493.595 - Embiematica Rodio S. A Perfurações e Consolida- - Livraria Triangulo Ltda. - classes 32, 38, 17 (Art. 117 n° 1).
eões - classe 6.

Sber Deustchen Gold Und Silber Sabeideanstalt Vormals Roessler
elasse 3.
N° 496.755 - Jolufe - João Luiz
Pernandes - classe 41.
N O 496.762 - Flumidins - Laboratório Sintet;ico Ltda. - classe 3.
No 421.55a - Flambel - Ivo Mc-

No 496.057 - Dardariin Merck 0f:case lIg ralelsea selischat classe 3.
N., 497.127 - Inbasa - Inbasa Ind.
de Baterias S. A - classe 8.
NO 498.753 - Lsurel Rizoleo S. A.
Ind. Comé). Cio Agricultura - cl 41.
No 496.72:S - Control'S fama Ltdâ, - classe 3.
N o 497.577 - Cibraço
Cliaraço

. A. Coac,ercial Importadora Brasi/eira de Fm .° e Aço - classe 15.

N 9 496.597 - Majestia - Julio Relfamn - Casse 11.
N^ 495.6139 - Kenji - Matai &sano - classe 41.
"Isto 495.571 - 8 O - 8 ts Palmes
Ltda. - classe 3.
NO 494.379 - Carcamana. - Doutor Aron Mutat e Roberto larandã,o
- classe 16.
N-9 493.427 - Promeca
Promeca
8. A. Ind. e Comércio - :classe
18.
N o 493.313 - NutriminaDiairícia S. A. Produtoá DieteTteon e
Nutrie:oniY.s
classe 41.

Serravalle Filhos Ltda - classe 41.
NO 465.349 - C A T Op Wallig Metalurgica Wallig S. A. - el. 32.
N.o 470.452 - Kanacilin - Instituto de Química e Biologia S. A. ci. 3.
N.9 473.580 - Alvorada - Epimaco de Campos - ci. -41.
N.9 474.051 - Gig Zag - Pirelli
S. A. Cia. Industrial Brasileira cl. 39.
N.9 474.123 - Mirim - José Almeida - cl. 36.
N.9 484.391 - Merlon - Mobay
Chemical Co. - el. 1.
N.9 484.665 - Fomaqui - Fornecedora de Acessórios para Máquinas Fomaqui Ltda. - cl. 6..
1\7.9 489.210 - Materco Matem)
Ind. e Comércio de Materiais de
Construção Ltda. - cl. 16.
N.9 493.133. - Gastrosay - Laboratório Farmacêutico Campos Ltda.
- el. 3.
N.9 493.746 - Neblina - Sophie
Dolega Delaliewicg - cl. 48.
N.9 499.541 - Brasileira - Cia.
Brasileira de Irrigação - el. 7.
Nome Comercial Indeferidc4
N.9 474.695 - Construtora e Imo-

Outubro de l96
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Refinações de Milho, Brasil Ltda.
- alteração de nome da marca: Pãomil n.9 286.830.
Refinações de Milho Brasil Ltda.
- alteração de nome da marca: Ghia
cose a fonte vital da saúde - número 266.586.
Exigênclas
Tormos com exigências a cumprir:
N.9 227.118 -- Joaquim de Cafoozo
Martins da Silva.
N.9 290.782 - V. V. Pbi'p,; Gloellanapenfabrieken..
N.9 478.375 - Indústria e Cuiti.a.clo
Marques Ltda.
N.9 557.660 - Laboratório aaairinense 8. A.
N.9 665.393 - Plasinar Ind. .le Artefatos Plásticos Ltda.
N.9 439.604 - Atlant is • Ett ase,
Ltda.).
N.9 441.434
Laboralorius FI cr
S. A.

N.O 496.191 - Ibrarnasa Industrias
Brasileiras de Materais tx-ra Polimentos.
N.9 494.323 1-\ alita S. A.
N.9 491.270 - Paraguaçu Comércio
de Peças Ltda.
Diversos
N.9 500.854 - Midas Propa:mnda

S. A. - Prossiga-se substituindo e,

classe 50 pela classe 38.

Têrmos aguardando antcrioritlades
N.9 499.305 - Agência Geral Pasvagens e Turismo Tour Brasil Ltda.
N.9 495.094 - Francisco Amoroso.
N.9 494.895 - Pneusil Ltda.
N.O 494.530 - Irmãos Marques.
N.9 494.368 - Produtos Alimentí-

cios Vita - Lar Ltda.
N. 9 494.230 - Confecções Lunear

Ltda.
N.O 493.965
Laticínios Bandeis
rante Limita da.
N. 493.950 - Representações e
Comércio de Madeiras Gonçalves Liimitada.
N.o 493.838
Indústria e Camér.
cio Stile Ltd a.
N.9 492.500 - Dr. Múcio Athayde.
N.O 492.301 - São Paulo Alpargatas S. A.
N.9 465.891 - Auto Drive S. A.
Importação e Comércio.
N.o 475.556 - Armando A. Rebello.
NP 484.872 - Ind. c Com. Valvo
Ltda.
Arq uivanzento de Processos

Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:
Marcas Indeferidas:
biliária Ubiratã Ltda. - Ciul N O 473.808 - Fábrica de Doces Construtora e Imobiliária Loiratã Li- N.9 486.253 - Retifica Brasília de
Motores Ltda.
Santa Luzia - Abílio Pereira - clas- mitada.
N.9 486.201 - Inek - Indústria de
se 41.
Eletrônica K okaina Ltda,
N o 497.066 - Simplicity - Agrau- Título de Estabelecimento Indeferido Novidade
N.9 489.950 - Lustres
Portugua
to S. A. Ind. e Comércio - cl. 8.
N.9 497.767 Supercentro do Rio Ltda,
N9 496.901 - Boutique - Rubens de Janeiro - Bolsa de Imóveis do
N.O
de Souza Oliveira - classe 48.
439.976 - Ima. Alves Pereira
E. de S. Paulo S. A. - eIs. 41, 42, 43,
Ltda.
NO 496.284 - Belkar - Vemag 44, 46, 48.
N.9
490.017
S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas
Reigraf Eclitõra TécTransferência e Alteração de Nome• nica Ltda.
- classe 7.
de
Titular
de
Processo
N.9 436.182 - Ortese S ociedade Lia
N° 495.298 - Café Thiago - João
Thiago Trindade - classe 41.
United tates Steel Corpera,tion - alhada - Org anização Técnica (1
N9 494.721 - Sparteus - Domin- transferência e alteração de nome da Seguros Gerais.
•
marca Di-Hard - n. 9 197.803.
gos Dionísio Martins - classe 37.
N.9 489.410 - Edil.óra
Rerir48
Colored Jornal - United '1, r ates Steel Cm :poration - Municípios
N9 494.531
do Brasil Ltda.
Genésio Souza Dias -- classe 32.
transferência e alteração de nome do
N.9 498.704 - Carlos Miguel VicQuimio marca Carilloy - n. 9 238.667.
tro.
N9 493.899 - Lexclin
Dietricia S. A. Produtos Dietricios
farma Ltda. - classe 3.
N.9 491.112 - Horluma
Artef atos
N9 493.049 - Cobrinhas Extras - e Nutricionais - alteração de nome de Couro Ltda.
n.9 318.589,
José Hamilton Machado -- classe 18 da marca: Dietyl
•
N.o 491.445 - Paseo I n
dústria e CoNo 493 . 352 Cobarna - Comércio - Aidina Mendonça. Carvalho -.- arsézcia Ltda.
de Balanças e Máquinas S. A. Co- transferência para o seu fleme da
N.9 742.719 - Garbo vende barata
barca - classe 8.
marca: Café Orestes 'n 9 315.848.
porque
é a maior org
anização de
No 491.531 - Duna - Cia. PaulisRefinações de Milho, Brasil Ltda.i roupas do Brasil - Lojas
Garbo
ta de Papéis e Artes Gráficas - clas- - alteração ,w nerne da marca. Ma- Roupa S. A.
se 49.
sein
n 9(14.flu.
- Arq uivem-se os p
.1
rocessos
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Cedificados Exldedido2

•

CERTIFICADOS EXPEDMOS DM 28 DE JULHO DE 1936

Termos
CE-53311131CADOS =PEDIDOS EM 10

D2

AGCSTO 1986

Moto Industria

105.205
114.750
136.944
136.w.„

155.212
153.655
158.723
139.313
141.702
143.744
154.484

Patentes

Teumos

Patentes

5.973
5.974
5.975
5.976
.5.977
5.978
5.979
5.980
5.981
5.982
5.983

155.656
156.315
156.316
157.059
158620
159.101
159.338
159.472
169.298
160.335

5.984
5.985
5.936
5:987
5.988
5.969
5.990
5.991
5.992
5.993

Ivicrfirlo de Utilidade

Tèrmo3

Patentes

Têrmos

• Patentes

127.713
136.035
136.324

6.495
6.406
6.407

136.433
137.1/3
137.146

6.408
6.409
6.410

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 22 DE JULHO DE 1956.

remos

Marcas -- Classes

Registros
I

É
É
336.027 Ií. E. C. -- '11
. .............
....
26.625 I Katupi -- 41
337.651
Importadora Dom Basco -- 1 -- 2 -- 3 -- 6 - á. 7 -8 --- 11 -- 17 -- 21 -- 39 -- 46
338.252 ! Caça é Pesca -- 49
338.352
Codelsol -- 3
338.504 Meia Lua -- 19
338.858
C S -- 41
339.940 1 Soberana -- 41
340.851 t Bandeirantes -- 33
344.852
Francesa - 41
343.593
Drogasua - 3
343.685
Diesélma - 6
343.745
Keystone -- 17
345.176
Hermes M. S. A. Trop. e Comértio -- g -- 8 -- 9
-- 11 - 21 -- 31 -- 33
345.177
Hermes Al. S. A. Inap. e Comércio -- 6 -- 8 - 9
- 11 --321 -- 31 -- 33 -345.179
Hermes M. S. A. Imp. e Comércio -- 6 ---' 8
9
11 -- 21 - 31 -- 33 -- 34
345.398
Leite de Arroz --.48
346.275
-- 3,
346.297
Fazeina -- 3
346.505
Hidraneurin
8 .,........ ...............
346.723
35
........ 33 .....
..
346.724
Lotex
.37.
346.870
Teleset
347.273
Sorna
33347.476
Vitória:Regia
8
347.994
Transótõ - 50
.
361.135
PrabavIt
-3 364.425
Rancheiro - 24.
370.820
Eucatex Betumado - -=.• 16
312.509
Eihel - 36
473.852
Perpureme,

333.244
333.245
333.245
333.247
333.248
333.249
333.250
333.25/
333.252
333.253
333.254'
-333.255
.333.336
- • •
.333.257
333.258
•
333.259
333.250
333.261
333.262.
333,263
233.2'64
333.265
333,253
333.267
333.268'
333,269
333.370
333.271
_333.272
333.3'3.3
• 333.275

OutuLro de 1q6G

Mascas -- Classes

Registros

í

475.421
N. S. de Lourdes
36
333.725
475.425 Rinópolis -- 32
333.723
475.459
Proteiban
41
333.727
475.823 nené-Harlem -- 48
333.U8
475.587 The Manhattan Company -- 33
333.729
476.089
Illokitos -- 16
333.730
Q176.201
Clínica Beneficente Gua.
33
333.731
476.323
Ceramite -- 15
333.732
476.354
S. G. -- 16
333.733
476.402 Rex -- 37
333.734
477.208 Hotel, Cine e ER2teRadium -- 33 -- 41 -- 42 -- 43
333.735'
477.328 Estado do Piauí
32
333.736
47i.345
Chat Blanc -- 48
333.737
477.393 Amgino-Taibi -- 3
333.738
477.582 Montreal -- 6
333.735
477.644
Sentinela do ()este Era. -- 32
333.740
478.163 Rainha -- 25
333.341
Drogavet . -- 5
333.742
478.275
Drog,avet -- 5
478.276
333.743
473.399
333.744
R. L. -- 8
478.491
Jane -- 48
333.745
478.686 Donabusch -- 21
323.746
478.700
Cesari
333.747
45
473.852
M. R. -- 34
333.748
478.853
M. R. -- 37
333.749
31. R. -- 30
333.750
478.855
Minlcipalista -- 32
478.872
333.751
475.876 Candango -- 49
333.752
478.903 Donana -- 40
333.753
473.917
Dant° Cristo -- 41
333.754
Navy -- 17
479.051
333.755
479.054
City
17
333.756
479.092
Ciclone -- 33 até 50
333.757
479.203
Joá -- 36 •
333.758
479.293
133ama
32
333.759
Filmaci • - 8
331.763
479.328
Sanallex -- 40
479.616
333.761.
480.013
Oásis -- 32
333.762
Paverimal -- 3'
480.132
333.763
480.235
Madrigal -- 42
233.764
Medeiros -- 50
480.326
333.765
480.412
&ala -- 10
333.766
481.277 1 Emblemática -- 43
333.767
481 451 1 . 13orda do Camno -- 16
333.768
481.665 f Tropical -- 32
333.769
482.020 1'Flanaboyant
48
333:770
482.152 A Cidade -- 32
333.771 .
482.153 Osmacruz -- 11
333.772
482.403
Ferreira Auto-Peças Ltda. -- E
333.773
482.624
Masiero -- 46
333.774
483.153
() Gato Borralheiro
32
333.775
483.371 1 Org. Esp. de Conab. à Tuber. -- 33
333.776
483.450 Adenovax -- 3
333.777
483.455
13-13 -- 2
333.778
483.901
A B¥1101ar
g __'14 -3. 1. 5 -- 21 e 49
333:779
483.941
Casas Alen. Ire. do Com. Gol. -- 8 -- 14 -- 15 -21 -- 28 -- 34 -- 36 -- 38 -- 49
333.780
484.069
Hina -- 36
333.781
484.079
Ideal -- 32
333.782
484.082
Ideal -- 32 e 33
333.783
484.339,
Mara pç/ia -- 36
333.784
484.241 .1333pcosol -- 41
333.785
448.500
Ne-Per -- 11
333.780
484.524
Margarida Cabaleireiros
33
333.787
484.612
A Palavra de Ribeirão Preto -- 32
333.788
484.690
Milca -- 46
333.789
484.824
Hed 8
333.790
485.229
Mi rim - 32 ........
.... .
. 333.791
485.333
ópera
...
.......... . .. .
333.792
485.343
Enemçd -- 3
333.793
485.351
Cabaufmann . -- 41
333.794
48,5367
Ganga -- 23
333.795
485.509
Colchoaria e Esto. São Jorge -- 21 --'33 e'40
333.796
481:702
Casa São. Paulo -3 41
333.797
485..750
Castelo Infantil - 35 - 36 e 37
. . ....... 333.798
485 765
Resisterm - 1
333.799
485 778
Letras e Artes - 32
485992
Calforan á-- .3
'e e
333.381
488.235
FailtáStico - 36
486.341
Minevita - 41
an.m
486,392
Co,fé Arary
41'
233.394
486 399
Raujohn
11-, 20313
:3if:
:3
-486:451
Rei do ' Nordeste - 42
486.512
Café Matriz . pR n Pn7
4ÇV3`;6',')
Ediff., c31 Wrnboa3a - 33
433;731 .r3r,ornetex.-, 26. ... • -3
;;;;;
48.1
s7 •
333.0'9
..
,
3.12.to,Tupjr..rnbá,
333 3,1.
=327:333
83,3 11 -e
350:6(1 3 - Urbrás- --'33
333 013
J03 .03.7 . Argopel,38
"33 ain
.6St42.6,
!
790
35:
487.6043'
-- 33
É 323.81
.
-I '•
•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

kg correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional clã...Propriedade Industrial aquêles que se Julgarem prejudicados com a concessao do registro requerido
•

0.9 743.919, de 6-4-66
Eaton Yale 8 Towne Inc.
Estados Unidos da AnaLalca
Classe 6

Têm°

Têm> n.° 743.922, de 6-4-66

(Prorrogação)

Bamfords Limited
Inglaterra
[113AMFoRok

Transmissão para velculos motorizados
e partes das mesmas
Térmo n.° 743.920. de 6-4-66
(Prorrogàção)
Sperry Rand Cororation
Estados Unidos cW América

Classe 17
. Para distinguir: Lápis comuns. lápis de
dr e para cop.ar; ai mesmas três qua.
lidades de lápis com a mina móvel: gra' ates ou minas comuns, de car a para
Copiar; giz para desenho e giz . para
marcar (exceto giz ara bilhar): carvão
para desenhar (exceto o incluivel
Outras classes): porta-giz: lápis de loalapiseiras. cma ons e craiona anise
cos; canetas. canetas-tinteiro, penas para canetas-tinteiro e penas comuns para escrever (exceto o de meta) precio.
to): presilhas para canetas-tinteiro: Setadores de penas: caixas para penas;
tinteiros: mata-borrão: borrachas de miar de tôda espécie para tinta e para
elást eas (faixas de borracha em
forma de fita), anéis de borracha (exCeio os incluiveis em outras classes).
protetores de pontas de lápis de tôda
espécie: olusa elástica para calcular
(preta) e para memoranda; abridores
de cartas: pesos para papel: raspadora.:
tistóloa para desenhos: réguas: esquadrom tábuas ou ranchas ara desenhos:
gramos para papel e tachas: papel caro: papel estendi: caixas de tinta
pena escritórios ou desenho: pires para
tinta nanquim: tintas ara carimbos, tintim nanquim de qualquer espécie. Matas especiais para canetas-tinteiro e datas comuns para escrever (exceto Catem Para Pintura de casas. tetos e paredes e exceto tintas de cal)
Termo n.° 743.971, de 6-4-65
(Prorrogação)
lerfumeria Gol, S. A.
•
Esanha

.Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usa•
das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me.
cânicos e empilhadores combinados.
arrancadores mecânicos pare agricua
tura, batedeiras para ceerais, bombas
para adubar, ceitadelrasa carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccltura. cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradoresa esmagadores para •n agricultura escarrificadores. enchovadetras, facas para máqua
nas agricolas terradeiras gadanhos.
garras p ara arado, grades de discos
ou dêstes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas maquinas vaporizadoras, máquinas de
tundir. máquinas niveladoras de terra
máquinas perfuradoras para a agricultura. mai:Ninas de Plantar, motocharruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear: para asfaltra: de
torquir de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar tormigas e
outros insetos, tiara borrifar e Fa yedzar desintetantes. para adubar 'para
agitar e espalhar palha, para colhei
algodão. para colher cereais máquinas
tunassadoras para %tis agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar. para es'
pinar. maquinas combinadas pare se.
mear e cultivar, de desbanar para ea
sacar, máquinas e ancinhos para forragens. maquinas tos:adoras ordenado.
ras mecânicas, raladores mecânicos. ro.
103 compressores para a agricultura.
sachadeiras, semeadetras, secadetras,1
marcadores de terra tosadores de grama. 'tratores agricolas, válvulas para
máquinas agricolas
Ulmo n.° 743...€05: r4-66
J. & E. Atkinson Limited
Inglaterra

de penteados, petróleos; óleos para ce
Tétano n.° 743.926. de 6-4-66
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gorFrit* Lehment
durosos e pomadas para limpeza da
Alemanha
pele e "maltnilage", depilatórios, desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e . talco pertumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para.
embelezar cílios e olhos, carmim para
c) rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó
pasta ou liquido, sais perfumadas para
banhos; pentes, vaporizadores de perfume. escavas para dentes, cabeias, unhas
e cillos. saquinhos pertumadu, preparados em pó. pasta, liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
Tarmo n.* 743.924. de 6-4-66
incluídas na classe 3
Perfumaria Cal, S. A.
Tétano n.° 743.027, de 6-4-66
'Esanha
•
(Prorrogação)
.
Endo Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América

1-1YCODANt

E
Classe 48
Sabão eriumado
Têrmo n.° 743.925. de 6-4-66
(Prorrogação)
Perfumaria Gal, S. A.
Esanha

Classe 3
Preparado narcótico usado como anal.
gésico e antitussiculo
Têm ° n.° 743.928. de 6-4-66
(Prorrogação)
S. S. White Artigos Dentários S. At
Guanabara

GEL- LOID)
Clases 10
Um material para tomada de impres.
sões, para uso era odotnologia
Têm) na' 743 930, de 6-4-66
Benson 8 Hedges Limited
Inglaterra

ao*

Classe 48
Para distinguir: água de colónia, loções, cremes, dentifrícios, fixador sólido e liquido, brilhantina sólida e 11.7
quida, óleos para o cabelo, bandolim.
Os de arroz, pós de talco e extratoa
Tarmo n.9 743.929. de 6-4-66
(Prorrogação)
Classe 48
Triplex do Brasil Limitada
Para watinauir: Perfumes, essências, exágua de colónia, água de UmaSão Paulo
FLORES DE TALAVERA tratos,
cador. água de beleza, água de quina
água de rosas. água de alfazema água
para barba loções e tônicos' para os
Classe 48
cabelos e para a pele. brilliMatina banClasse 14
Classe 44
Sabgo erfumadx.s"
dolina. "batons". cosmét-ces, Alhcadares
Vidro de segurança
Taboca ou furna manei/aturada
aia alia

TRIPLEX

CAARD© ORME gacglo OD13

4232 atánte4oha

MA ) CAS [9(E >

glAur2c, de 'gRe9

I

OSUTADAS

Publicaçao gaita do andrdo com o ara. 130 do Cddig g da Propriedade Enductrial. Da data da pifflitearAo ormeparil
a correr o primo de GO diaz para o deferimento do pedido. Duranto Osse o prazo 1! (terão apresentar puna opnialkaa ao E/2par~
Nacional da

~álamo lz.i ostrid aspaêice Ruo

Termo u,° 743.931. de 6-4-66
(Prorrogação)
Morton Sundour 1.abricss Limited
Inglaterra

EU'
Classe 2a
Tecido de algodão,
—.Termo n.° 743.932, de 6-4-66
(Prorrogação)
Vivi! A. Mullet Co.._
Alemanha

as

luigerws wejudicade ea

rtff~0 Mitteri,C9
o W.L.O

Termo a.° 743.936, de 11-4-66
"Eransportadora Corem Ltda.
São Paulo
'

Co mascar. EaUlaa ceE2aa
n•-o
goiakena. gorduras. grCo Mc°, gke
os, glicose, gelatinas. grOnida% Ungiu];
linguiças, leite, tombo, I stabta, leite cw-P
denudo, leite em o% legumes, lesitilha
lagostas, mel. marmelada. mortadelas,
manteiga. mostarda. mariscos, mohisce
moS:os, margarina. teussow
e de tomate, melada, milho, noz-monco.
rAn. bifem a=2C2SVCAIs, asteca, paina, P230
cegada, pises, gessados, panei:02.gal
posso da amendoim, pirzles. Esoan,
Olhas. pê goro ~bino, azillo!)n. PCe03'
rate de chwiibre. roup go. ~tudo.% pões (Is lema, pimenta. lasvanCo3. Pd=,
racSod
suspensórios, saldas da embe. sandálias. vilho, queilos, quirera
rodas, sacos de Matas, saialahos.
cueteres, aborta. sungas. atolas ola
balanceadas, requeijão, hiscaO.
toucas, turbantes. ternas. onlioamm
toucinho, tremoços, trigo tarraes, toro
e cardem
radas. tâmaras. tapioca% vinagro
Classe 36
Termo n.° 743.942, de 11-4-66
ara nestinguir genéricaniente artigos
Trino n.° 743.944, de 114-68
Depósito de Frutas Juquiá Ltda.
de vestuários em geral
Patilicéa Comercial e Importadora
São
Paulo
Ltda.
Termo n.° 743.938, de 11-4-66
- Sgo Paula
Auto Pôsto Passarão Ltda,
São Paulo

datas. onartbinaçasa ca's.:.sikci calças
le canhotas e de crianças. caiçaca. cai
ças. WiRliisea camisolas. camisetas
=CCM neronbaz, collatinnog, elDeiP00
;aias. casacos. cabidos. .iamin45, acharC ORZAZ
3
,ica. Fantasias. Urdas para militares. oD
Classe 21
egiais. traldas, galochaa gravataa gowPara distinguir genericamente ereiculos vs. logos de lingerie. 9a.zetae, laqués.
e suas partes integrantes. não incluí- luvas, ligas, lenços. mantes meias
das em outras classes
males, mantas, mandrião, mantilhas. pada palas, penhoar. Moves,. peiertss.
Termo n.° 743.937, de 114-65
mania% ponches, polainas viSamas,
Confecções Kik° Ltda,
abas, garstdras, quina-moo, regalos
São Paulo

',Assalto
7,nd. Brasileira

JU.QU.Á

-DAULOCÉA

wrib. GmAsoLzann

O= 2
Adubas, &idos annisórios, ê.,x5no deolüa'
Mantos e paro lias csusilástio:3,
mesta e iswetos Me gema o pw.2.5
papelálo), calcais bactertekba
•
ezeranadddas, traceI, ruacotas
na, creosoto. desodorantes. demak.
ecs. defessaderes, enterarder
pragas a hemos daninhos., eainire
tes, eisatrocaçCas para ossf.w.on et3z
ten. krialia C2 02203. larillbaaataa, eszs
tatos. fonetici&c. fungleidos,
tes. glicose paro RU veteAssâtri.,
12C3. kC:MC/dm 9=21fugm,
microbicidas, medicamentas r2D cdd
Mb. aves e palpes, óleos eaclisteitan2e0
e veterinãrios. aeer6/20.3 CZ2.123ger3
desinfetantes. papel ftizanogfuela,
inseeicidas. ciarnsiticidas.tiegisidos O
detlafetunten. Peeposaçaes oprodoCo.1
asetf cl doa. germicteas. ~2e1Insitc3
creserinários. raticidas. reicoMile3
012.3 veSerinário3. sishóes ueSerinârio3
deslaktantes. calo Wo idas cisffinel
ttavdenlas, nani griam o vetosintirlos.cala
lotos. cupssictúatou, sracisavn para
e nniraniS, venenos castra besto:, caimeia e 12,2rver, .laaohos
Térmo sa.° 743.947, da 11-4-66
Livraria A Serveleit-Farmacuro
. Editora Ltda.
São Pai&

Ousa 47
Para dist:riga/1r combustiveia, bibrigicanL2a substâncias e produtos deatinados
RHC) ORGWiLEiRta
ilusnumçâo e no aquecimento: alconi
motor. carvão a gás bidrocarboreto
sts metano, butano t propano, gÕs encerrem/o. gás 11v/eleito. gasolina. groCasse 41
'Classe 41
sas habraicantea Óleos conabustIvela
Para distinguir frutas
Hortelã pimenta usada para fins ali- ()leoa lubrificantes, áleas destinados Õ
mentícios ou como ingredientes de ali- iluminação e ao aquecimento. Óleos para
Termo n.° 743.943, de 11-4-66
mentos; doces, balas ou "drops" de hor- amortecedores, pttraleo e querosene Dein — Comércio de Cereais Ltda.
telã fimenta
São Paulo
—
Termo n.° 743.939, de 11-4-66—
Termo n.° 743.933, de 11-4-66
Bar e Lanches São Mateus Ltda.
Panificadora Bossa Nova Ltda.
São Pauir •
São Paulo

BOSSA NOVA
Inda Brasilsira
Classe 41
Bolos, biscoitos, doces e pãe.
Tétano n.° 743.934. de 11-4-66
Selt Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda.
São Paulo

S

7vi

L
A
Brasaiex.ra

Classe 41
Cereais, conservas e massas aumenouras
Termo n.° 743.935. de 11-4-66
Engenhasts e Comércio
Probo:,
Ltda.
São Paulo
•aa

sãO sanus
Ind. Brasileira
Classe 41
Crovates, empadas, pizzas, tortas
Termo n.° 743.940, de 11-4-66
Bar e Lanches Andorinha Ltda.
- São Panic. •
£1 Dial NU
Indo BraBilra
Classe
Empadas, tortas, pizzas
Termo la.° 743.941, de 11-4-68
Coméacio e Confecções de Roupas
Ilsaff Ltda.
São Paula

.6sar
'End. Brasileira

C.lasse S.3
Para dlstinguir: Artigos de vestuários
f .t.L22 I C 0
a roupas feitas em gerai: Agasalhos
aventais, alpargatas. enáguas, blusas
!aptas. batinas. ~as oninas. baba
-louros, bonés. capacetes. cortotos. cava
Classe it ,,
Para distinqiiir genéricntiente materiais nucas. casacflo. coPete.s t-anas. chale.
cachecok) calçados, criapeus, cintos
para construçõeo

Casse 41
Paro cusuraguir: Alimentaçav para ocl'en
e. calmais, anos. emendou, araruta.
alpiste avelã, amido. ameias& nadem.
oçCiern. emito:ias, aveia, o ves nbasidm,
atum, amendoim. nãos, bales, baunilha
hombóns, biscoitos, bolachas, batatas
bananada, holea bacalhau, banha. COM2E1 .. 0111SIÇo, chocolate, caramelos
coalhada camarão, canea, carne de boga. assacar. calo. cravo canela eabola
são, ascite. haura, massas alimentícia*
leia, con gelios, cacau, cereais, cebolas.
creme de tato. creme de aluir°, condimentas, emalarem, chá cravo. eak2
magica, alargue cõens, castanhas cominho canon-Ronha. conservar &imo.
delas. doces doce da banana, doce de
ICSe. drops estrato cara doces de
tona& o de corna. ervilhas ensova
erva-doce. esfflenncias nora balas nate
doma o para alimentos figada. trutas
trotais c4ecia, eni caMas crisislizadns e
cotaksecerui tét--i ! aa hong flocos Pertnea
lei,CorIntim. fava. farelo bubt comas

em. =3n000n

MWTELEZ
PARIOWM
End. Brasileira
Classt 11
Pare dist inuir• Alinanaznirs anendo9,,
anuários, álbuns impres, a- holeVna.
tábaost, edições impressas. revttas. &afio?? de publicidades oreinrallons ratgle,
!ôniros. rádio. televislona-las. miNn , ten.
trais O eltiematoutábeRs programas
circenses
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.Térmo n.9 743.945. de 11-4-66
Eletrônica Fil D'Or Ltda.
São Paulo

*Ou papelão, etiquetas, falhas índices.
balhas de celulose. Puardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente. plenos, . papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o
papéis sem Impressão. papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem p auta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
Para copiar, papel para desenhos. Papel para embrulho Impermeabitzado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papei parafina para embrulhos, papel celotane
Clgsse 8
papel celulose, popel de linho papel
rara cusringair os seguintes artigos elé: absorvente, papel pare embrihar tatricos: Rádios, aparelhos de televisão, baco, papelão, recipientes 'de papel ropick-ups. geladeiras, sorveteiras.' apare- setas de pa pel, rótulos de papel, rolos
lhos de retrigeração, enceradeiras, as- de papel transparente, sacos de papei
piradores de pá togões. tornos e toga- serpentinas, tubos, postais de cartão
relias elétricos, chuveiros, aquecedores.
e tubetes de papel
balanças, lerroi' elétricos de engomar e
Tèrmo n.9 743.948, de 11-4-66
passar, batedeiras, coqueteleiras. exare.
Confecções Atibaia Ltda.
medores liquiditicadores elétricos, máSão Paulo
quinas p ara p icar e moer legumes e
carne. resistências elétricas. tervedoree.
• ATIBAIA
estutas ventiladores, paenlas e bules
Ind. Brasileira
elétricos, retletors, relógios de ar reClasse 3
frigerado tormaa elétricas, máquinas
Calças, japonas, paktós e saias
fotográficas e cinematográficas, carapaMhaa elétridns, garratas térmicas. reTêm° n.° '743.949, de 11-4-66
gadores automáticos. lâmpadas. apareCia. ' Marumby de óleos Vegetais
lhos de luz tluorescente. aparelhos de
São Paulo
- coMunicacão interna, esterilizadores coa• densadores. bobinas. chaves) elétricas,
"MENDUBI
cot utaelores, interruptores, tomadas de
Ind.
Brasileira
.corrente.. tusivel aparelhos Fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados.
Classe 41
s . binóctilos, óculos, aparelhos de aproxiÓleo de amendoim •
mação, abat-lotirà e lustres máquinas
• : p ara lavar roupas para uso
Têrm on.° 743.930, de 11-4-66
dOnléstICO
Cia. Marumby de Óleos Vegetais
São Paulo
Termo n.° 743.946, de 11-4-66
Coroados Embalagens e Papéis Ltda.
São Paulo

DiORJ
FIL
IND. BRASILEIRA

m...

GERJITMBY
Ind. Brasileira
rasilei ra -'
Classe 41
Óleo de gergelim

COROADOS
IND.BRASLE

Térmo n.9 743.952. de 11-4-66
Indústria e Comércio Primicia São
Paulo Ltda .
São Paulo

. Classe 38
Aros para guardanapos de 'papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbunspira retratos e outógratoa'balões (exceto para brinquedos) "blocos para
cOrresp ondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras:
casos de papelão, cadernetas, cadernós. caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões cf t
-mercios.atõInd,fei
tolina, cadernos de papel melimetrado
e ' em branco para desenho. cadernos
esclares, cartões em branco.?.-cartuchOs
de cartolina copas planográficas. ca.
. Classe 35
ttri rnos ele . ,, moranca carrete:s de', Pa,
ureparaia , olj não.. cai'
p(S'o envri.,nes. envóiucros
"ft tlf
r • C-011 r S va qu t tas pé. ticas;- 'e' ar,
rt/ros 'de papel, encadernação de, :papel cerato 'dos tnesmds: Alinotadass sies cOts

ros. arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
albuns e para livros. embalagens ds
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para p orta-blocos, malas, maletas. porta-mas portachaves. porta-niqueis. pastas, pulseiras
de couro, rédeas selins sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises

se. chapa, fotográficas, compoalções..ex.

tintares de incêndio, cloro, corrosivos,
cromaras, corantes, creosoros: descoram.
tes dese.crustantes, dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre. eter.esmals
tes. eestearatos: tenol, filmes se.nsibills
zados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol tostatos incluas
ciais. fósforos industriais, fluoretos,
tuudentes para solda: galvanizadores.
gelatinas para fotografias e pintaria&
Termo n.° 743.951, de 11-4-66
glicerma: hidratos. hidrosuifitos:
Cia. Marumby de Óleos Vegetais
meabilizantes, ioduretos, lacas: massas
São Paulo
para pintura, magnésio, mercúrio. nitratos. neutral . zadores. nitrocettalose: pros
-. SCCUMBY
axidos. oxidante, óleo para pintura óleo
Ind. Bracileiral
de l i nhaça, produtos quimicoe para impressão, potassa industrial papéis hes
Classe 41
liográticos e p reliocopista peliculas sen.,
Óleo de soja
siveis, papéis para totogratias e anali—
ses de laboratório, pigmentos, potassa.
Termo n.° 743 953, de 11-4-66
nós metálicos para a composição de tias
Transcolomy — Transportes Gerais
tas. preparações para tOtogratias, produLtda.
tos p ara niquelar. pratear e . cromar.
São Paulo
p rodutos para diluir tintas. prussiatos.
reativos, removedores. sabão neutro,
TRANSCOIOMY
sais, salicilatos secantes, sens:bilizantes.
Industria Brasileira
sililatos, soda cáustica, soluções quirins
cal. de uso industrial. ao:ventes. sulfaClasse 21
tos, tintas em pó, li quidas, sólidas On
Para distinguir: Veículos para transpastosas para madeira, terso, paredes,
portes de cargas e de passageiros
conste/Lições. decorações, couros, tecidos,
fibras. celulose, barcos e veiculos, talco
Têrm on.° 743.954, de 11-4-66
Industrial thiner. vernizes, zarcão
Frascoplas — Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
Termo n.° 743.956, Se 11-4-66
São .)aule
Alberto dos Santos Parada
São Paulo

1111.99.9,3k2gia'.

LUZIADAS
T RIO CONTABIL

Classe 49
Para distinguir iogas. brinquedos. passatempos e artigos desportivos: AutoClasse 33
tomáveis e veiculos de brinquedos.
Titulo
armas de brinquedo baralhos, bolas
todos
os
nar:a
esportes, bonecas. árvoTêm° n.° 743.957, de 11 -4 -66
res de natal. chocalhos, discos de arre.. Teenpla — Engenharia, Planejainent0
mêsso desportivo, figuras de aves e
e Construção Ltda.
aves e animais, logos de armar. logos
• São Paulo
de mesa luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras
para esporte. nadadeiras, rédes para
Ind. Brasileira'
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Engenharia, planejamento e construção
Termo n.9 743.955, de 11-4-66
Classe 33
Indústrias Químicas Dipol Ltda.
Têrmo n.° 743.959, de 11 - 4 - 66 •
São Paulo
Cedifer Comércio e Representaç3'
Ltda.
" DIPOL "
São Paulo

arnsPLA.“

,

Ind. Brasileifa

Classe 1
Para distinguir: Absorventes. acetxta
ácidos, acetatos. --agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos. couros e celulose: água-raz, albumina: anilina,: alúmen.' alvaiade, alvelanteá industriais, altuninio em pá.
amoníaco, anti-incrustantes. anti-oxidantes. anti-corrosivos. anti-detonantee. azo:tatos., água acidulada para acumuladorés: ãgua Oxigenada para fina - industri'afs' aísiónia: banhos pares galvanização
tienzinas,s benzol, betumes. bicarbonato
,..te shit i.sz.;.de , potássio . cal virgem. carvões, carbonatos, catalizadores ceitil°.

CEDIFER" \
Ind. Brasileira)
"

Classe 50
Representasees
—Têrrno n.° 743.96GS de 11 -4 -65
Panificadora San Siro Ltda.

.1

São Paulo
n SAN SIROn

Ind. Brasileira,
Classe 41

.5
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Termo n.° 743.962, de 11-4-66
AD — Auto Importadora Ltda.
São Palito

nhos, perneiras, quimonos. regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos.
.,uspensérios, saídas de banho. sanfOlias.
sueteres. *horta. sunga.s. atolas ou alacks
toucas. turbantts. ternos, uniformes
itDr_
e vestidos
,Ind. Brasileira
Tann° n.° 743.965, de 11-4-64
-c-aaveteria "Jóia" Ltda.
Classe 21
São Paulo
Para castinguin Veiculos e suas partes
airegrantes: Aros para bicicletas, auto/ oveis. auto-caminhões. aviões. amor
"JOIA"
tioari ores. alavancas de câmbio, barcos.
Ind.
Brasileira
breques. braços para velculos. bicicletas. carrinhos de mão e carretas. camiClasse 41
nhonetes. carros ambulantes. caminhões
Sorvetes
tratores.
carros-berços.
carro&
!Urros.
Termo
n.9
743
.966. de --11:4-6r.
taneues carros-irrigadores, carros. cata
roaas. carrocerias, chassis. chapas ce- Dec-Davini — Engenharia * Comércio Ltda.
m, ares para veiculos. cubos de veicuios.
Corrediços para veiados. direção. deslivaiaras estribos. escadas rolantes. eleDAVINI"
vadores para passageiros e para carga.
Ind.
Brasileir,
engates para carros, eixos de direção.
trema. tronteira para veiculos. guidão.
Classe 33
locomotivas. lanchas motociclos, molas.
Engenharia
motocicletas. motocargas moto furgões.
Urino n.° 743.967, de 11-4-66
maraaelas. navios ônibus. para-choques.
Administração de Consórcio Vila
para lamas para-brisaa. pedats. panróes
Sosália S/C Ltda,
rodas para bi_icletas. raios para bicicleSão Paulo
tas reboque radiadores para veiculos.
todas para veiculos. seuins. triciclos, a"VII4 ROSÁLIA°
tontes para aeiculos. vagões. velocipedes vareta de contraia do afogador e
Ind. asileira
Br
acelerador troteis. troleibus. varaes de
carros. toietes para carros
Classe 33
Urino n.9 743.964, de 11-4-66
Administração de bens
Açougue e Mercado Minas Gerais Ltda.
Têrmo n.° 743.968, de 11-4-66
São Paulo
Frascoplas — Indústria e Comércio de
"MINAS GERAIS"
Plásticos rOda.
Ind. Brasileira
Sãs Paulo
Classe 41
Carnes verdes, alfaces, aaarao, couvemanteiga, repolho, espinafre, almeirão,
alcegam, rabanetes cenouras abacates,
bananas, laranjas, abacaxis, mamão.
melancias, maçãs e pêras
Térmo n.° 743.963, de 11-4-66
Procion Confecções Ltda.
São Paulo
PROCION

Ind. Brasilelid
Classe 343
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
botas. botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes. cartolas. carapinas. casacão. coletes, capas. chatas,
eachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. calcamisetas,
ças. camisas, camisolas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias. casacos, chinelos. dominós. achar
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos dt Lingerie. jaquetas. lagues.
luvas. ligas. lenços. inantõs. meias.
maiôs, mantas. mandrilio. mastilhas ma
któs palas, nenhoar pnlover. fielprinas
peugas, putiahea, polainas, pijatuaa, pu-

"GATINHO CHORÃO"
Ind. Brasileira
Classe 49
Automóveis, bonecas e bonecos, barra
lhos de cartas. bolas para todos os
esportes, balões de brinquedos, brinquedos em forma de instrumentos ~si,
cais. discos espingardas de brinquedos
ferramentas para crianças, jogos de
dama. jogas de dominó, mobilias de
quebra-cabeça em forma
kai-inquedt
de armar, revolver de brnquedos. quebr-cbeç em form de rmsietoshlucuaR
Iara-cabeça em forma de arar. revolver de brinquedo, taboleiros pare logos
tambores de crianças, trens e vias fér.
reas para Ia-int:medo
Têm° n.° 743.969, de 11-4-66
Eletro Nibra Ltda. Importação e
Comércio
São Paul

INTIRA"
ind. brasilei,.
Classe 8
Para aa.,....arvir os seguintes artigos dê
tricos: Rádios, aparelhos de televisão
nick-ups, geladeiras. sorveteiras. apare.
' is de refrigeração, enceradeiras. asiiraciores de pó fogões, fornos e toga
eiros el - cos. chuveiros aquecedores
aalans,aa, ferros elétricos de engomar g

lassar, batedeiras, coqueteleiras, expre-nedorea liquiditicadores elétricos. má
minas para picar e moer legumes :arne, resistências elétricas. fervedores
!stufas. ventiladores. pacatas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado tomas elétricas. máquina,
`^' ,,iráficas e cinernatográficaa. cem
naaihaa elétricas, garrafas térmicas; te
'fadares automáticos. lâmpadas, apare., de luz fluorescente. aparelhos de
somunicação interna esterilizadores cota
lensadores, bobinas, chaves elétricas
'mutadores. interruptores. tomadas de
i-orrente. fusivel aparelhos fotográficos
• cinematográgicos. filmes revelados
• inóculos Aculos. aparelhos de aproxi.
maça°. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Urino n.° 743.970 de 11-4-66
Dafasil Produtos Cirúrgicos e Farinacêuticos r,tda
São Paulo

Termo n.9 743.973, de 11-4-66
Jack E/dstein
São Paulo

"CITY — VOZ
Ind. Brasileira
iClase

distinguir os segaintes artigos e14'
tricoto Rádios, aparelhos de televisão
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração, enceradeiras. as.
p iradores de pé fogões, tornos e topa.
retro@ elétricos, chuveiros. aquecedora*,
balanças, ferros elétricos de engomar e
Passar. batedeiras, coqueteleiras. exprea
rnedorea liquidificadas - elétricos. máa
quinas para picar e moer legumes II
carne. resistências elétricas, fervedores,
estufas, -ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, ratbgios de ar re.
triperado, formas elétrica.., máquinas
fotográficas e einematogsaficaa, cem,
pa:nhas elétricas. garrafas térmicas, rea
cimbres automáticos. lâmpadas, aparea
lhoN de luz fluorescente. aparelhos de
DAPASIL
comunicação interna, esterilizadores conInd. Brasileira
densadores.' bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interraptores, tomadas de
Classe 3
corrente. fusivel anarelhos fotográficos
Para distinguir como marca generica e cinematográgicos. filmes revelados
produtos farmacautuos
binóculos, óculos, aparelhos de aproai..
mação, abat-jours e nutres máquinas
Tênno n.° 743 .97 i , de 11-4-áé
para lavar roupas para uso
-;oltroni éi Riscitta
doméstico
São Paulo
Têrmo n.9 743.976. de 11-4-66
loaa iVi auricio Franco Rodrigues
"FORNARINAT nd. Brasileira
São Paulo
Classe 31.
Calçados
Urino n.9 743.9,'2, de 11-4-66
City-Eletronta Ltda.
São Paulo

[NI. Brasileira
Classe

8

Paia orstingair os seguintes artigos elétricas: Rádios, aparelhos de televisão
pick-ups. geladeiras. sorvetairas. apare
boa; de refrigeração. enceradeiras. asoiradores de aó togbes tornos e toga
adros elétricos. chuveiros, aquecedores
actlanças. ferros elétricos de engomar e
nassa;. batedeiras. coquetfleiras. exare
medores licridificadores elétricos má
quinas para picar e moer legumes carne, resistências elétricas. fervedores
estufas. ventiladores. paenlas e bules
frigerado formas elétricas, máquinas
oainhas elétricas, garrafas térmicas re
qadores automáticos. lâmpadas. apare
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, eirterilizadores cosidensadores. bobinas. chaves elétricas
comutadores. internaaares. tomadas de
corrente, frreivNI. aparelhos fotográficos
e cinematogrgsrcos filmes revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi)?iferes máquina,
mação. abat-imIrs
para lavar roi ipas para uso
doméstico

HOPINQ
Ind. Brasileira
Classe 42
Aguardente de cana
Têrmo n.9 743.974, de 11-4-66,
Mondar S. A. Utilidades Domésticas
São Paulo

'IMOGILAR"
ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-up_ geladeiras. sorveteiras apare:hos de refrigeração. enceradeiras. asviradores de pó fogões, fomos e togareiros elétricoá. chuveiros, aquecedoras,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. coqueteleiras. exare-,
medoaes liquid ficadores elétricos, máquina, para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas, fervedores,
estufas. ventilaaores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. campanhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas aparelhos de luz fluorescente. aparelhos dê
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores. interruptores, tomadas d.,!
corrente. fusivel aparelhos fotográfico,
e cinematográqicos filmes revelador,,
binóculos, óculos, aparelhes r2 aproid-
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i

!IMO*, abat-loura e lustres, máquinas
Tênno si.' 743.981, de 11-4-66
para lavar roupas, para uso
Collybus S .A. Crédito, Financiamento
doméstico
e Investimentos
_
São Paulo
Téim on.° 743.97/, de 11-4-66
'Produções Guelmay Ltda.
COLLYBUS S.A.
São Paulo
I CREDITO,FINANCI -

743.986, de 11-4-66
Arrow Publicidade Ltda..
.
São Paulo

ARROW
Ind. Brasileira-

AMENTO E INVESTI .

Ind:CTITEriaMk
asirenira.
E
Classe 32
riPara distinguir: álbuns. almanaques,
, anuários. boletins. carálogis. Jornais.
livros. peças teatrais e c:nematográti•
' tas. programas . de rádio t televisão
publicações.; revistas, folhinhas l Impressas e programas circenses%
n.° '. 7431978, de 114-66
JaCk Eld.stein
São Paulo

Têrmo n. 9

MENTOS.

Nome .comercial
Térreo n.° 743.982, de 11-4-66
Auto vox 3, p. A.
' 1)1 AUT'OVOX

Térmo n.° 743.939, je 11 1 ',1
Confecções de Ca rnws 1-Zo: •
Ltda.

ROB—STACK

Ind. Brasileira

Classe 25
São Paulo
Para distingulie placas, plaquetas, taClasse 35
boletos e painéis para sinalização de Para distinguir: Camisas (social ou
trânsito
esporte)
armo n.° 743.987, de 11-4-66
Têrmo n.° 743.992. de 11-4-66
"Exens" — Indústria e Comércio de Panificadora e Confeitaria Flõr de Sã,
Produtos Alimentícios Ltda,
Caetano Ltda,
São Paulo
São Paulo

Classe 21
"EnNS"
Artigos da classe
Têrmo n.° 743.983. de 11-4-66
Ferbate S. A. Máquinas e Equipa, mentos
Claasse 41
e' CITY—SON••
São Paulo
Alcachofras, aletria, alho, espargos
[Ind. Brasileira'
açúcar. alimentos para animais, amido
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. are te azei•
Classe 8
tonas banha, bacalhau, batatas. balas
Para distinguir,' os seguintes artigos elebiscoito& bombons, bolachas. baunilha:
ericos: Rádios, aparelhos . de televisão.
café em pó e em grão. camarão, canela
pick-ups. geladeiras, sorveteiras., apare.
em pau e em pó. cacau carnes, chá.
li hos. de refrigeração. enceradeiras, ascaramelis chocolates. confeitos, cravo
ipirackires de pó togões, tornos e fogacereais, cominho, creme de le:te. cremes
reiros elétricos, chuveiros. aquecedores.
a limenticios. • croquetes. compotas. can,
'balanças. *erros elétricos de engomar e
mentos para alittentos, cotorantes,
passar. batedeiras. cogiieteleiras,.. eX preinedores iig niddicadores elétricas. ma•
chouriços. dendê, doces, doces de tru.
tas. esp inafre essenc:as alimentares, emquinas para picar e moer legumes e
p adas. ervilhas, ensovas. extrato de toè
classe 6
Carne. resistências elétricas, lervedarea.
astutas. ventiladores, 'Paenlas e bules Para distinguir: máquinas para fabrica- mate, farinhas alimenticias. favas fé
'elétricos. retletores, relógios , de ar re- cão de matérias plásticas, máquinas in- ulas, flocos, farelo, fermentos. teifâc
frigerado tormas elétricas. máquinas dustriais e operatriZes de injeção. so- Nos frios. 'Furas sêcw naturais e cria/
'to
l tog• rá ficas e cinematográficas.' cani- pro, formação a vácuo. extrrsão, pias- 1 n C'd coalharia. castanha, cebola. condi.
painhas elétricas, garrafas térmicas, re- tificação e dosagem, .-win como as par- talizaclas, glicose. goma de . mascar. por.
gadores automáticos, lâMpadas, apare- tes integrantes necessárias a useu fun- duras, grânulos, grão de bici qelatN.a.
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
cionamento
g oiabada. geléias. herva doce herva
comunicação interna. esterilizadores coo.
mate, hortaliças lagostas. lin q uas. le'ts
Têrm
on.°
743
934,
de
11-4-66
densadores. bobinas,- chaves. elétricas
coodenraclo, lete em pó. legumes em
Socival
—
Sociedade
Corretora
de
!comutadores, interrupto:e:s, tamadas de
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas
Valores
Ltda,
corrente. tusivel apare!hos totográticos
sas I:menricias. mariscos. manteiga.
e cinematodrágicos filmes revelados.
São Paulo
margal:na. marmelada mecarrãi. -nasbinóculos, óculos. aparelhos 'de aproxtsa de toalete. mel e melado, mate, masMação. abat-iouti e lustres Máquinas
sas para mingaus. .molhos mituscas.
SOCIVAL—SOCIEDADE
.para lavar roupas , para uso
mostarda, mortadela, nós moscada, nodoméstico'
CORUTORA
zes. óleos comestíveis, ostras, 'ovas.
VALORES.
Térmo n.° 743.479, de 11-4-66
páCS. paios pralines pimenta. pós para
5.1)aulo Capital
,Acapulco Comércio e Indústria Ltda.
pudins. pickles. peixes. presuntos. patês. pett-pois pastilhas. pizzas pudins:
São Paula
lasse 33
clueilos.' rações balanceadas para ani- • 'Titulo de • estabele emento
mais. requeijões. sal. saciú sardinhas.
ACA2ULGo
sanduiches. sorvetes, suci . de tomate e de
• Têrmo n.° 743 98í, de 11 4-66
Ind. Brasileira
frutas, torradas tap:oca. tâmaras, talha.
SOcival — Sociedade Coretora de
rim,, tremoços. tortas, tortas para aliValores
Classe 23 •
mento de animais e aves, torreies
Tecidos cri „eral •
São Paulo
toucinho •e vinagre
Têrmo n.° 743.981, de 11-4-66
Têrmo n.° 743.938, de 11-4-66
Acapulco Comércio e indústria Lida
SOCIV.61
"Exens". — Indústria e Comércio de
Ind. Brasileira
Produtos Alirnentirios Ltda.
São Paulo
São Paulo
Massa 38
Para distinguir: livros fiscais, noilas
AC=C0 CD=
prdmissilriaá. letras de câmbio chegues
EXENS
CIO E INDeSTRIAdebéntives, ações, apólt-e:, finuras, noLTDA.
S.Paulo
Capital
taà "ffscais, envelopes, papéis de carta,
envelopes, cartões ,:nravrciais e de
sitas, papéis oficio e títulos sociais e
Casse 33
Nome coeuercial
comerciais
Titulo .

FLOR DE
SÃO cAEAN0
'J

.j1ira

• Classe 41
Açúcar, balas, biscoitos, bolos, bombons, café, caramelos, chocolate, cum.
potas, confeitos, doces, trutas, gri -:as,
pães doces, pralinés, pudins, sorvetes,
sucos de frias e torrões
Têrmos ns. 743.990 e 743.991. de
11-4-66
Casa Beethoven S. A. Importação e
Comércio
São Paulo

monowao
,/

C ASA

BUI' TIME

Ind. Brsileira

Classe .8Para distinguir os seguintes artigo.s ele*
tricos: Rádios, aparelhos de televsão.
p ick-uns. geladeiras. sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração. enceradeiras as.
niradores de pá fogões. fornos e tocam
reiroe elétricos, chuveiros. aquecedores,
' ,atancas, ferros elétricos de engomar e
-lassar, batedeiras. cog ueteleiras. exore.
merlores liauidificadores elétricos. mãe
:minas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores.
estufas. ventiladores. rmenlas e bules
elétricos,. refletores, relógios de ar te•f riqsrado faxnas elétricas. máquinas
fotográfjcas e cinernatográficaó emir
oainhae elétricas. garrafas térmicas. fee
eadores automátiros. lâmpadaS. apare!
!hos de luz fluorescente. aparelhos de
-omunicacão interna. esterilizadores coa..
lensadores. bobinas, chaves elétricas.
-ormitadores: interruptores, tomadas de
:arreate. fusiveL aparelhos fotográficos
cinematoorágicos, filmes revelados,.
nlinhculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres máquina!
Para lavar roupas para úso
doméstico
Classe "9
Instrumentos musicais de corda . e suas
partes; v:olão, lira. órgã.o hamonlos,
cravo& espinetas. citaras; violinos: vio.
eis; harpas: pianos; violoncelos: contrabaixos. banortlins: rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro:. metá'i
licos ou não e suas partes: baritonns;
San -trompas. saxofones, trombones de
pistão: clarins: trombetas; cornetins:
clarinetes; . pif anos; flageolets; flautar,:

euiivae40Eu.e.

("---=""
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ADAS

_
Ft:aliciação Seita do saaado eram'a nr
80 do Código da Propriedado IInduatrial. indatsd
blicaçâo emaçara
.
corna o prazo do 00 dias para o deferimento do pedido. numnto coo zuca° podara° apre.aantaa alma opnaiçõea ao nezaelislüze),V
, Nacional da PropaiedadO Resellastrial aattêles
co Julteare
icadoo com e ~w,..-4\.:n
Zesalats'o nguaridaa,
atoas; helicons; trompas de pistõeat
gaitas; gaita., de bôca; ocarinas; choraZnCLIS; outros instrumentos raLSSieatS;
inis de fola; harmoniuns; adufes; santonas; harmasaicas e castanholas
-fiemo za° 743.993 • de 11-4-66
Paleria do Automóvel Ltda.
São Paulo

pes, fantasias, fardas para militares, colegial,, fraldas, galochas, gravatas, goaTos, logos dt !ingeria, taquetac. laquês,
luvas, ligas. lenços, imantós. meias.
maiôs, mantas, mandribo. mastilhas. WSletós, palas. penhoar. pulover. pelesinaa,
peugas, pouches, polainas, pijamas), punhal, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, cobretudoa
sataensórios. veadas de banho, aandalias,
GALERIA Era
sueteres, shorts. sungas. atolas ou alada%
AITTC2O's.14
toucas. aurbantts, ternos, uniformes
jalde Brasi eirs
e vestidos
Têrmo n.T 743.995, de 11-4-66
Parei S. A. — Administração a
Casse 21
Participações
a:'ara distinguir: Veículos e suas partes
São Paulo
kzegrantes: Aros para bicicletas, auto.
e!rifeiP,. auto-can:inhaca aviaes, amortaaedaves, alavancas de cambio. barcos,
kvequca, braços para veículos bicacieWac. carrinhos de mão e carretas, cama.
ialaierea. carros ambulantes. caminateres. hapressos para uso em. cheques, dupliaaa::--aoa. teceres. carros-barços. carrosClasse 50
carros-iraigadoas, carros. car- catas, envelópes, faturas, notas promisaaas, calrrocerias, chassis, chapas cir- s4rias, papel de correspondência e recicaiaras para veiculas. cubos de veiculos. bos, impressos e mcartazes, placas, tabuC.-- m'ediços para veículos, direção. desta
letas e veículos, bilhetes, impressos
aald2irdS. estribos, escadas rolantes. ela
Tênro n,° 743.997, de 11-4-66
uadorsaa para passageiroa e para cama.
i' S pa ra carros. einos de direçâo. Comercial Ipanema de Veículos Ltda.
0
São Paulo
Çronteiras para veleidosa guidão.
,.•-:coraoeivar,, lanchas, motociclos. molas,
earcaccialetas. motocargas, moto furaões,
IPEUgla eira
aarmivelas, navios. ônibus. para-choques.
Ind, Brasil
5atraaamas. para-brisas. rx-Mais, panteeaa
a'adas para bicicletas,, raios para bicicieClasse 21
Cs, ,aahogice. radiadores para veículos. Para distinguir: Veículos e suas partes
a-atlas para velculos. calina triciclos. ti- Integrantes: Aros para bicicletas, autos-ante:3 para veículos, vageoar. velocipe- móveis, auto-caminhões, aviões amorYaka valetas de contraia do afogador e tecedores. alavancas de cambio. barcos,
Czóleis, aeoleibus, varaes da (cegues. braços para veículos, biciclecarros. mictas )ara carros
tas. carrinhos cfa mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
Têrmo n.° 743.994, de 11-4-66
iaaahualpa Empreendimentos Imobiliá- carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros. carrios Ltda.
oçao, carrocerias. chassis, chapas cirSão Paulo •
culares para velculco, cubos de veículos,
corrediços para veiculos, direção, desliLTAHUALPA
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para cana,
engates para carros, eixos de direção
Classe 3,,
Impressos para uso eln: cheques, du- freios, fronteiras para veículos. guidão
plicatas, envelopes, faturas, notas pro- locomotivas, lanchas, motociclos, molas
missórias, papel de correspondência e motocicletas, anotocargaa, moto furgatea
recibos, impressos em cartazes, placas, manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedala, pautem
tabuletas e veículos, bilhetes, Impressos
rodas pare bicicletas., ralos para bicicleTermo n.° 743.996. de 11-4-66
k
tas. reboque. 'radiadores para micuim
Manufaturas Back Ltda.
rodas para veículos, selins, triciclos. lii.
São Paulo
Fontes para veículos, vagões. velocípedes, varetas de contraia do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus vantes= de
?"NAILON=BACK-*
carros, toletes Pua cueca
Brasileira
Termo a* 744.002, de 11-4-66
Lubrificantes Silylub Ltda.
ClaSES 36
Para distinguir: Artigos de vestuárioa
São Paulo
roupas feitas em geral: Agasalhos,
alpargatas, anáguaa. blusas.
?n
. 2KS, botinaz, blisselea, boinas, baba"SILTLUD
&ara% bonda, capacetes, cartolas. cara,Xtid. Brasileira
Nana. casacão, coletes, capas, abales.
Classe 47
cachecols. calçados, chapêtss. cintos,
einus, combinações, canibal-ma, calças "ara disenguir combustíveis, lubrificande aenhoras e de arianas, caiçaca, cal- tes substancias e produtos destinados t)
ces. camisas. camisolas, camisetas. Iluminação e ao aquecimento: alceai
euecw, ceroulas colarinhos, cueiros. motor. carvão a gás hidrocarboreto.
z•J'r.9, ra:z acos, chis:alota domin6s, achar- gás metano, butano e propano, gás aoxt l'n 4

/.'„!

garrafada gás liquefeito, gacolina, graTênno n.° 744.005, tio 11-4-6b
nas lubrificantes, Neva costabiestivaia. Olimpicus — Indústria Ele tT'atdca T.W.a
óleos lubrificantes, óleos deatinackaa
São Pati1C
iluminação e ao aqueciraents, óleos paro
amortecedores, pttróleo o querosena
WId.D.W•ICUS"
U Breai leir;N.
"de
Têrmo n.9 743.998, de 11-4-66
Conli Modas Leda
Casse a
São Paulo
Transformadores
„
C ONTI
Têrnto n.° 744.007, de
Manufatura. Técnica de Access& laa
Classe 36
Metalúrgicos Tecana
Para distinguir genéricamente artigos
São Paulo
de vestuários
Têrmo n.9 743.999, de 11-4-6
•
wrs'e.pn
Vitrais Bonsenso Ltda.
,Inde Brtiegileir%s
São Paulo

BONSENSO
Brasileirâ

XncL

Classe 14
Vidros e vitrais
Têrmo n.9 744.000, de 11-4-66
Arujá Indústria de Plásticos Ltda,
São Paulo

Indo rasaleire
Classe 26
Capas, luvas e toucas de plástico
Têrmo n.° 744.001, de 11-4,66
Biffet e Restaurante Bauru Ltda.
São Paulo

In2AMT.sileira
Classe 41
Refeiçaes
Tèrmo n.9 744.003, de 11-4-66
Adornos e Metais Bizamon Ltda.
São Paulo

"BIZAP.ON"
Ind. Brasileira
Classe 25
Bibelotes, cartas geográficas, decalcomania para tecidos, estátuas, estatuatas para adornos e fins artísticos, fotografias, figuras para ornatos. fruta s de
vidro ou louça, gravuras, imagens e
obras artísticas
Urra° n.9 744.004, de 11-4-66
Dets-Car Descarga, Carga e Transporte
Ltda.
São Paulo

CAR"
''ILS
Ind. 3rasi1eira
Classe 33
Carga e transportes
Têrmo n.9 744.005, de 11-4-66
Transistar — Transportes de Automóvela Ltda.
São Paulo

"TRANSISTAR
Indb Brasileira
Classe 33
Transportes

Classe II
Molas e moleaaUrino n.9 744.008, de 11-4-65
Metalúrgica São jos2' rAda.
São Paule,
" ao

JOSt"

'nd0 B11
Classe C
Alavancas:, amassadeiras i. :concreta a
barro, maquinas para abate chaveaara
blocos, cruzetas, cilindraa, máqui2a-2
adaptadas na construção e conservaçãal
de estradas, maquinas comprcsgiosw,„
raalacates, tornos mecânicaa, naáquaraa
pulverizadoras e máquinas para teetle:'5
e tapeçaria
• Têrmo a.° 744.009, â- 111-4-6
200PASA — Indústria e Comércio cte
Produtos de Aço c4
São Paulo

"TCOPASA," R
ande Brasil.ei
Classe 5
Aço em bruto, aço paaparado,
tipos.aça âmdida.
dose, aço para tipos.
tercioYeento trabalhada,
trabalhada,na (541/,
ralhada bronze. bs-aavA cau bra,
Owelislueli4o artbelliude, [icem &;
asaugan8s. Lsenze cai p4, brorès@ (W,
barna . cess SIo, cbusaba as bruto ‘•
Parcialmente prepemalo, (Imanta 8&•
to, ceawleta bre eu anrciaIment‘
trabalhado, couraças. estanho tautite
oarcialtesnte trabalhado. fereo eat be"
/5'81fi, get© Iffilgald2. Cara) váig5
Fre SOE0 Italte co parclegaerrie
'bodo. (pau tempesado, Tu@ 204
!tolhams. metal, lato com Rilha, ia
ema a•lba, Nato em chaps.-a, latão
veagalhase, ligas metLi:ese, iletaalhak
magnésio, manganês, sneeata afta era&
Nados ou parcialmente er; raalutdos. brarsa
tais are massa metais eatempadaaa
cpetxdo aan grada. nitataL shaeo
Tarmo ri? 744.011, je 11-4 óri
Empótan Ostergr
:tda.
São Paul,

0STERGN
Ind. Brasi ,a1
Classe 4!
Arroc, isaaao, farinha,
!No.
batatas, farinha ie man•aía
e fécula,

f
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publiCação começará
a correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podereb apresentas . suas oposições ao Departamento
se julgarem prejudicados com a concessão do regista° requerido
- -^"a, Nacionai da Propriedade Industrial aqvéles que
Térreo n.° 744.010, de 11-4-66
'Indústria e Comércio de Tintas e
Yemizes Corfix Ltda.
São Paulo

Tênno n.° 744.013, de 11-4-66
Empreendimentos Imobiliários Tagua
S. A.
Sao Paulo

Têrmo n.° 744.02 :a de 11-4-66
Fertiminas - Fertilizantes de Minas
Gerais Ltda.
Minas Gerais
. PERTIIIINAS ,PERTILIZANTES
,DE MINAS GERAIS
kTDA.
Nome comerzial
• 11-4-66
Tênno n.° 744.024. de
Fertiminas -- /Fertilizantes de Minas
Gerais Ltda.
Minas Gerais

Classe 33
Serviços de hospedagem
Termos ns. 744.016 a 744.01R, de
11-4-66
Classe 1
Casa Beethoven S. A. Importação e
Tintas e vernizes
Comércia
"-Taram n.° 744.912 de 11-4-66
São
Paulo
Ltda.;
Indústria de Móveis Portnigão
São Paulo
Prorrogação
Ind. Brasileira

"FORNIGX0"

Indo Brasileira

CASA BEETHOYEN
Clames: 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21
38. 40, 44, 48 e 49
Titulo de estabelecimento
Classes: 8, 9, 11, 13, 14, 15, 1 7 . 21,
32, 38, 40, 44, 48 e 49
Título de estabelecimento
Classes: 8. 9, 11, 13, H, 15, 17, 21,
32, 38, 40, 44, 48 e 49
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.9 744.019, da 11-4-66
Casa Beetboven S. A. Importação e
Comércio
São Paulo

Classe 40
Móveis em, geral, de metal, vidro, de
aço. madeira, estofados ou nao. inalaluva móveis para escritórios: Armários.
arnlár103 para banheiro e paia roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis bancos. balcões, banquetas.
bandejas domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e caf&.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de Visitas,
conjuntos para terraços. jardim e praia,
conjuntoe de armários e gabinetes para
copa e casinha cama& cabides, cadeiras
Prorrbgaçao
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
CASA
nnsTuOVEN
de ridioa, colchões, colchões de molas,
Ind. Brasileira.
dispensas divisões. &vaus discotecas
de madeira. espreguiçadeiras, eacrIvanialuss. estantes, guarda-roupas, mesas.
Classe 32
mesinha& . mesinhas para rádio e televa Para distinguir: Almanaques, músicas
ago. mesinhas para televisão; molduras impressas, álbuns, anuários e figurinos
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Termo n.° 744.020, de 11-4-66
poltronas-camas, prateleiras. porta-chapéus, sofás. sofás-camas, travesseiros e Comercial de Produtos Alimentícios
Comprai Ltda.
vitrines
São Paule
Térmo a.° 744.014, de 11-4-66
Panificadora Conde Prata ,: Ltda.
COM-PR AL
São Paul,:
'CONDE PRATE5'
Ind. Brasileira
Classe 41
Pão
Têrmo n. 1. 744.015 de 11.1-66
Salvador - Vila:taro Saiu:lie:,
São Paulo

powscçtts
WIRSINHA
Classe 16
Co/1k -çóe.;

Classe 41
Para . distinguir c oror.,-'nei' cereais em
geral
Urino a." 744 /21 . , de 11-4-66
Indústria e Comércio de Gravuras em
PlAntleos Anti-Plasi Ltda

•Ternao n.° 744.028, de 11 4 66
Construarte Ltda.
São Paulo
...,fONSTRITARTE

Classe 33
Serviços de construções e imobiliailosi
Têrmo n.° 744.0.30, de 11-4 66 •
Cestamica Aquarela Ltda.
São Paulo

"AQUARELA
Ind. Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos, batentes, balaustres. blu.
cos de cimento, blocos para pavimenta.
FERTIMLINAS
ção, calhas. cimento, cal, cré. chapas
Ind. Brasileira
isolantes, caibros, caixilhos. colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas caixas de descarga para etixos, edifica.
asadas na agricultura, à saber: adubos. ções preenoldadas. estuque. emulsão da
adubos artificiais para o solo; álcalis base asfáltico, estacas, esquadrias, estai.
para fins agrícolas. bactericidas, ceras turas metálicas para construções, lama.,
para enxertos, cianami•le de cálcio ias de metal, ladrilhos, lambris, luvaS
como adubo para o solo, de fumadores de lançara lages, lageotas. material boa
desinfetantes usados na agricultura e tante contra frio e calor, manilhas. mas.
na , horticultura, escórias básicas para de junção, lages. lageotas, material troa
adubos, essências para exterminar ani- deiras para construções, mosaicos, pra.
mais e plantas daninhas, extratos de dutos de base asfáltico, produtos para
quassia para fins horticolas fertilizan- tornar impermeabilizantes as argamas.
te para o solo, formicida. guano. mie. ias de cimento e cal. hidráulica, pedra.
gulho, produtos betuminosoa impermerso
:Ougas, massas para enxertos, pastilhas bili;antes liquidos ou sob outras forma*
para destruir insetos, preparações para
preaervar o solo, preparações para das- para revtstimento e outros como na
:ruir lautos, hervas e plantas dant- aimentação, peças ornamentais de de
ou gesso para tetos e paredes,
abas, sais para fins agrícolas, sais para mento
fins horticolas, substâncias quimices papel pare forrar casas, massas anila
sara destruir insetos. ireavas e Plantas ácidos para uso nas construções, para
daninhas, venenos contra a vermina, guetes, portas, portões, pisos, soleira*
para portas, tijolos. tubos de concretca
venenos para insetos e visgos
telhas, tacos, tubos de vtntilação. talY
contra lagartas
ques de cimento, vigas, vigamentos
Termo n.° 744.025, de 11-4-66
, vitres
Fundição Atlas Ltda.
Termo
n.9
744.031.
de 11-4-66
São Paulo
Apiáricu Manazái Ltda,
São Paulo

DAT 144S
nrasileira

• Classe .1
Artigos da classe.
Têrmo n.9 744.026, de 11-4-66
Móveis E,stilarte Ltda.
São Paulo

Classe 40
Artigos da classe
Têrmo n.° 744.027, de 11-4-66
Coastrura ie, Ltda

"

LIANÁCÁ "

Ind. Brasileira'
Classe 41
Mi de abelha, geléá de abe ha e liea
rivados destes prxiutas
Têrrnos as, 744.035 e-744.036, de
11-4-66
SociI Pró Pecuária S À.
São Paulo

BROILIL.
Indústria Brasileira

1
Classe 41
Para distinguir rações balauceadaa e
alimentação para an imais: Alpiste, ene*
fa, açúcar, feno, farelo, forragens, caga
São Paulo
quirela, sal, sementes de giresolt
OONSTRUARTE.
sementes para pássaros, tortas de algo+
JOIT PLAST
Ind. Brasileira
dão, raçõea balanceadas e vitaminadd
Ind. Brasileira
Classe 2
Para distinguir: produtos veterinário*
Classe
25
Classe 28
cons . para eorrrigir as eaTências vitaminiea£
Para distinguir e proteger gravuris em Cálculos, plantas e projetos ,para
dos animais
trações
plzsticos m geral
São Paulo
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n.9 744.033, cie 11-44)6
Apiários Manacá Ltia,
São Paulo

APIÁRIOS
RANAC1 LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 744.034, de 11-4-66
abrasa S. A. — Fábrica de Lâminas
São Paulo

lho, quirela, sal sementes de girasol.
sementes para pássaros, torntas de algodão, rações balanceadas e vitaminadas
Termos os. 744.041 e 744.042, de
11-4-66
Socil Pró Pecuária S. A.
São Panio

Termo n.9 744.045, de 11-466
(Prorrogação,
Chocolates Diziuli S. A.
São Paulo
°

Termo is.° 744.1349, de 114-66
Carmignani S.A. Indústria e Comercki
de Bebidas
São Paulo

PRORROGAÇÃO

INDÚSTRIA BRASI L IRA4

essistsis BRASILEIRA
Classe 11
áRS de barbear
Para distinguir:
Termos tu. 744.03, e 744.038, de
11-4-6f.
Socil Pró Pecuária S. A.
São ?adio

O,RAtjuLiz
'Industriai Brasileira
Classe 2
Para distinguir: produtos veterinári.ss
para corrigir as carências vitaminicas
dos animais
Classe 41
Para distinguir rações balanceadas e
alimentação oara animais: Alpiste, aifala, açúcar, feno. farelo, torrageos,
quirela sal semeutcs de grsasol ss.alentes para pãs,ser tortas de algodão rações balaaseadas e vitaminadas
• Termos as, 744.33 e 744.040, de
11-4-6n
Soa Pró Pecuária S. A. •
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: ra,,%-s balanceadas e
a;unentação para animais . Alpiste, cltala, açúcar, feno, farelo, forragens; mi-•
iho, quirela: sal: sementes de girasoi.
sementes para pássaros, tortas de algodão, rações balanceadas e vitaminadas
Classe 2
Para distinguir: prolutos veterinários
para corrigir as carSIscias vitaminicas
dos anisia:s
Termo n.9 744.043, de 11-4-66
(Prorr :ção)
Recorde S. A. Indistrias Qu'in!cas
São Paulo

Prorrogaç.ão
PASSA UMA VEZ El,

BRILHA TODO MÉS",
Cuasse 46
Frase de propaganda
Têrmo n. 9 744.044, de 11-4-66
Prorrogação)
Enzo Raul Batteslni

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, choClasse 42
colates, cacau; torrões; pastilhas, doces,
Aguardente
geléias: conservas de trutas ou de qual.
quer outra composiçSes. frutas em cal:
Termo n.° 744.050. de 11-4-66
da e cristalizadas, farinhas alimenticias, Vesper Predial e Construtora Ltda,
massas alimentícias. ...b236atJs, pães 'e
São Pa.do
copinhos para sorvetes
Terno :on.° 744.046, de 11-4-66
11)
(Prorroga;ão)
Vesper Predial e Construtora Ltda.
Cia. Cervejaria Caracú
Traduza: emAdministreealo Predial
São Paalo

Pro rr o gaç ao
B 0 . 1 SI N H O

indústria Brasileira
Classe . 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti
vos. an:z. bitter. brandv conhaque. cer
vetas temei. genelsra, gin. sumel.
res . narrar. pun,11 pipermim. 'hum
wucos de trutas sem álcool, vinhos, ver
mond) vinhos espumantes. vinhos
quinados e whskv
Termo n.° 744 047, de 1.1-4-66-7
(Prorrogação)
Torres y Ribel ies S. A.
Espanha

Prorrogação
.MACARENA

Classes: 16 e 33
Sinal de propaganda
Termos as. 744.051 e 744.052, de
11-3-1966
Seaford Industrial Ltda.
São Paulo

DELCO
Endistria Brasileira
Classe 1
Fluidos para freios
Classe 47
Lubriitcantes, .',1r-us e graxas
• Termo n.° 744.053. de 11-3-1966
Dr. Joel Paulo Medias Alves
São Paulo

.NORROGACAO

Classe 41
Para distinguir: azeites e óleos comes
tivels de °live ou não
Têrmo n.° 744 048. de 11-4-66
Mabelim Máquinas Para Bebidas e
Alimentos T•tda.
São Paulo

•

Classe 2
Para distinguir: produtos veterIntios
ara corrigir as carências vitaminicas deis

11401:15 TORA

Classes: 10 e 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 744.056, de 11-3-1966
Jaime Schvarzman Rothart
São Paulo

RAS

Classe 46
Casse 41
Classe 41
Classe e.
Para distingoh. -ações balmireadas e Para distinguir: pó para pudim, canela Para distinguir: máquinas para a indúsalimentação para ani-ais: Alpiste, alfa- em pó. pirrenta P M th cravo em p6, tria de bebidas e de produtos alimenfa, açúcar, feno, farelo, forragens, mimolhos e tempelos em geral
ticuss
OXIIITIR

IPSO - INSTITUTO
E PRONTO SOCORRO
DE ODONTOLOGIA
São Paulo - Capital

•

WORLD BIG
•SCIUMI SYSTEM
Se 33
Expressão de propaganda
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;Termo na 744.054, de 11-3-1966
Dr. Joel Paulo Mediais Alves
Sáo Paulo

meteres, aborta, sungas, alaSlas ou aladas,
toucas. (urbanas. ternos, uniformes
e vestidos
Termos as. 744.057 a 744.063, de
11-3-1966
.Argos Industrial S.A.
São Paulo
.4 '
.0 0 8
Indústria Bras/lel.*

Classes: 10 e 33
Sinal de propaganda
' Termo na 744.065, de 11-3-1964
Irmãos Amádio Ltda.
São Pai

=aos AMADrõ
LTDA.
Nome Comercial
' Termo n.° 744.055, de 11-3-1966
Sabactião jader .Sarkis S . A. Roupas
Esportivas
São Paulo

mgr

•

Classe 36
Par distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, bluseass. boinas. babadouros. bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão. coletes, capas, chatas
eachecols, calçados. chapéus, cintas.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de; ranharas e de crianças. calções. calmss. camisas. camisolas. camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
selas. casacos. chine los. dominõs. acharpeia fantasias, tardai para militares, mi/adiais. fraldas. galochas. gravatas:gois
roa. logos dt !ingeria. lanuetes. laquês
luvas. ligas, lenços. mantes, usetaii
maiôs. mantas, mandribo. mastilhas. MBlet6s. natas. penhoar. pulamos pelerinas
Petinas. pouches. polainas. Damas. ou.
nhos. perneiras. quinamos. regalos.
sugwnsiS rlos saídas dt banho. aanclálias
robe de chambre, roupeo, sobretudos,
I

Classe 39
Para distinguir:. Artefatos de borracha,
aorracha. • artefatos de- borracha Para
veículos, artefatos de borracha • nao inch:idos em outras classes:. Arruelas, ar
aolas. amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados buchas.
Duchas para jumelo, batente de poda
' atente de 'chassis, bicos para mamadea
tas, braçadeiras, bocais, bases para telefoneis, borrachas para carrinros Mustriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas. cochila
de motor, carnaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
terramentas. chuveiros. calços de bor
acha, chapas e centros de mesa. cor.
Ias de borracha, cápsulas de borracha
aarac entro de mesa. calços de borra-.ha para máquinas, copos de borracha
Iara freios, dedeiras, desentupideiras
itscos de mesa, descanso para Pratos
..!nentsros, embolas, esguichos: estrados
sponias de borracha am quebrajacto
pare orneiras, fios de borracha lisos.
i'otirmas de corredia, guarnições para
sutomáveis, 'guarnições para veiculas
ancheias para escolares, lâminas cle
kat racha para degraus, listas de bor.
-acha. manoplas maçanetas. proteto
as para para-lamas, protetore8. de
mra-choques. -pedal do acelerador, pe
ial de partidd. pesas para businas
aratinhos. pneumáticos, pontas de boa
acha para bengalas e muletas. rodas
massiCas, rodízios, revestimentos cie
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor sapatas do pedal do breque. te
straibalo e isolador, suportes, semi.
pneumáticos, suportes de cambio. sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
apficaçáo aos tos telegráficos e telefõ
nicas. travadores de porta.. tigelas
tigelas. tampas de borracha para contra
geitaa tiras de borracha para elabaude ubstáncias *Musicas
Classe 3
Substâncias quirnicas, produtos e preparado spaar serem usado sna mediicna ou
na farmácia
•
Classe I
Máquinas e utensilios para serem usadas exclusivamente na agricultura -e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecanicos e .emailharlores combmados
arrancadores mecânicos para agriculpara adubar. ceifadreiras.- carpideiras
ceifados para arroz. charruas para apriccltura cultivadores.. debulhadores
dança alares, desentegradores; esanig.i

dores para a agricultura escarrificados
res, enchovadeiras, facas para mamainas agricolas 'assadeiras. 'gadanhas
garras para arado, grades de discos
DU destes, máquinas , batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas má.
quinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas, niveladoras de terra
máquinas perturadoras para a agricua
tura máqcinas de plantar, inotochaa
ruas, mágiunas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear; para aisfaltra: dr
torquir. de triturar, dm esfarelar terra.
para irrigaçáo, para matar formigas e
outros insetos. .para borrifar e pulverizar desintetantea. 'para adubar para
agitar e espalhar palha, para colho
algodao, para colher cereais máquinas
amassadoras para Nas agalcoias.
cortar árvores, para espalhar para ca.
pinar, máquinas combinadas pare semear e cultivar, de desbanar para em
sacar, maquinas e ancinhos Para forragens, máquinas toscadoras. ordenado
ras mecânicas, raladores mecanicosa Paios compressores para a agricultura
sachadeiras. seraeadeiras, -secadeiras
marcadores de terra tosadores ae gra.
ma, tratores agriaalas. válvulas para
máquinas agricoles •
Classe 42
Para distinguir, Aguardentes, aperitivos, an.z. bater. branda. conha que, cervejas terno. genebra. gin aumel. licores. nectar. punas • pipermint rhum
sucos de iraras sem álcool. vinhos. ver.
mouth. vinhos espumantes, minhas
quinados e- wh:sky
Classe 26
las, alguidares, armações para balcões
e para vitrines. artefatos de madeira
Artefatos de madeira 'em geral: Arga
para caixas, bandejas. barris baldes.
batedores de carne. caixas. caixões, caixotes. cavaletes, cunhas. cruzetas cubas
caçambas. colheres, cactos para pães.
capuz pare cozinha, cabos para ferramentas. cantoneiras engradados. estrados. esteirinhas, estojos, espremedeiras
embalagens de madeira, escada. for.
mas, guarnições) para porta-blocos
guarnições para cortinas. 'guarnições de
madeiras para utensilios domésticos.
malas de Madeira. palitos. pratos, pipas. pinos. puxadores' prendedores de
roupas: ~inflas, darfinhos e colheres
para sorvetes. palitos tiara dentes. tá.
boas de passar roupas. táboas de Carne
tonais torneiras, tambores. tampas,
•
• suportes de madeira
. Classe
flanqueia% cassiotetripo* t. diversõe s eu
aeral a nau álbuns impressos pa.
mcortai e ara zu quebra •mareça. anais
'.4.1114 : de uaná autonsõveta sansinhaes
ertors, riimeistas. trio . e • ama:1m
.niniaturss de armas em sarai tiara .brio
ar liara 'Sia tiolesS; .r.icr frac dadas
enigmas' ioga) instrutivas holichsa. Da
ins piões. na:Listaras de footles einel
veig, iie saia casinha P quarto. pare
irinariedo.s, redes, rotei:a:, taboleima
acos de Liii,ar mesas li bileir ragus
es, logos sariaturas de es ticos e ONI2
OS ltSn2 ,105 n. "loa real oar; manque s) )s
.
.rnals nari,
-)OtteCOS
miacja, piás
aça uti pousam
71"-è LV".B5

qt

Classe 32
Para , distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins ca.,
talogos, edições- impressas. remetas. Sai.
gaos de publicidades, programas radie.
tónicos, rádio-televisionadas, peças tom
trais O cinematográficas. programas
circenses
Taram n.° 744.064, de 11-3-1966 ,1
Revista Fotoarte Ltda.
São Paulo

Classe 32
Revista
Têrmos ns. 744.066 a 744.068, de
11-3-1966
Irmãos Amádio Ltda.
São Paulo

Tc5-3 11 C:t

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Máquinas batedeiras e misturadoras, má •
citrinas compressoras, datribuLoras,
paradoras e máquinas trituradoras, má.
quinas catadoras, brunidoras, classifica.
dotas e máquinas rotativas, máquinas
para moer carne e legumes, máquinas
par acortar frios, máquinas para fazer
massas alimentícias
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem *usas
das exclusivamente. na 'agricultura c
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meclinicas e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agriada
tura. batedeiras para ourais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agia.
Miura cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradorern esmaga.
doses para a agricultura escarrificado.
res. enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas ferradeiras gadanhais,
garras para arado, grades de discos
ou dêstes, máquinas batedeiras para'
agricultura máquinas inseticidas. má.
lianas vaporizadoras, maquiam de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricul,
tura mácicinas de plantar, motochar.
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de I.
roçar, de semear; paia asfaltrai 4e
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torouir. de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar tormigas e
outros insetos, para borrifar e
ta, Jesintetantes, para adubar Para
-agita, e espalhar palha. para colher
'algodão. para colher cereais máquinas
amassadoras para 'ias agricoias. de
cortar arvores, para espalhar para co
pinai máqu.nas combinadas para se'Snear e cultivar, de desbanar para en.
sacar, :náquinas g ancinhos para corri.
firas. máquinas toscadoras ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos. rolos compressores para .a agricultura
sornai:eiras. semeadeiras. secadeiras
-marcadores de terra tosadores de gra
6 ina, tratores agricolas. válvulas para
máciumas ariricolas
Classe 8
Aparelhos para cortar trios, aparelhos
"-para expremer trutas e legumes, coqueeteleiras, exaustores, batedeiras, liquidifitadores, expremedores, moedores de ca.' ne, panelas de pressão, torradeiras
elétricas e ventiladoras
Termo n. o 844.069; de 11-3-1966
(Prorrogação)
Rafaele Antonio Tucci
Guanabara

ft-1w,

tapeçarias e para artigos de cama e
Termo n.° 744.077, de 11-4-196k
mesa: Algodão. alpaca. • canharo cetim. Condomínio do Edifício "Casa de São
carok casimiras fazendas e tecidos de
Paulo
lã em peças, luta. iersev; linho; nylon.
Brasília
paco-paco: percalina; rami; rayon; sena
natural; tecidos plásticos. tecidos im•
permeáveis, tecidos de pano couro e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
veludos
Termo n.° 744.072, de 11 -3 - 1966
(Prorrogação)
Rafaele António Tucci
Guanabara

PRORROGAÇIO
PROIUTOS ALIMENTICIOS
CAPRI
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n. o 744.073. de 11-3-1-966
(Prorrogação)
Rafaele Antônio Tucci
Guanabara

?ROEU-TOS ALIMENTICIOS CAPRI
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 744.071, de 11-3-1966
(Prorrogação)
Rafaelg. Antônio Tucci
Guanabara

PRORROGA40
PRODUTOS
'TICIOS CAPRI
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 744.070. de 11-3-1956
(Prorrogação)

Ritaele Antônio Tucci
Guanabara

rRORROGAÇlo
4ANTINA CAPRI
Classes . 33 41. 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 744.074, de 11-34966

Tecelagem Colúmbla S.A.

-11W-

-

São Paulo

lzp

Classes: 33, 41, 42 e 4.3
Título de Estabelecimento
T;:rmo n.° 744.075, de 11-3-1966
Som da Meia Noite de Promoções
Artísticas Ltda.
São Paulo

5) ft

k e• ep4'

'ilatários, álbuns impressos. boletins ca.
!afogos: edições Impressas. revistas. &iões de publicidades. p rogramas radio,
tónicos, rádio-televisionadas. peças tea.
trais e , cinentatograficas Programas
circenses
Artefatos de Tecidos Beira Mar Ltda.

PRORROGAÇÃO
I BAM,,AR
Rxbasileira

f-

r

ii
diaáse. 23' •
•
'Para cilsonguircidOs em geral
(:: Os para • contéeÁta em '001; ,Para
'c

Classe 3.3
Título de Edifício
Termos as. 744.078 a 744.080, de
,
11-3-1966
Santa Mônica Clube de Campo
Paraná

almário Sada
Mônica

Classe 33
Titulo
Classe 33
Atividades culturais, sociais, recreativas
e esportivas
Classe 33
Titulo
lermos as. 744 081 a 744.083. de
11-3-1965
Santa Mônica Clube de Campo

Paraná

Santa ifônici
Clube de Praia

SOM DA MEIA
flane 33
. NOITE
Atividades culturais, soziais, recreativas
Classe 32
e esportivas
Pare distinguir: . Almanaques. agendas
Classe 33

Termo n.° 744.076. de 11-3-1966
(Prorrogação)

Or

CASA DE SÃO PAULO
Brat:5111a- Dletrlt0
Federal

g

eitontoonio

tuáriP,3
s/1 ,11:5s. calças
.Fak*ÇS, blpsas blusões, inguetas, shorts,
pijamas, cobretudos, vestidos e salas

Termo a° 744.085, de 11-4-1966
Gilberto Pinto de Carvalho
Paraná

Classe 41
Café em grão, torrado e em p6
Termo n. o 744.086. de 11-4-1966
Gilberto Pitno de Carvalho
Paraná

p:RiNCÈSA
lAãústrii trà-si1er21
Classe 41
. Café em grão, torrado e
-

em

pó

Termo n.° 744.087. de 11-4-1966
Gilberto Riflo de Carvalho
Paraná

PRINCIPE
ucostrig Rràdejr,i'
Classe 41
Café em grão, torrado e em pé

Termo _11.° 744.088. de 11 -4 - 1966
Companhia Antártica Paulista Indústria

Brasileira de Bebidas e Conexos
São Paulo.

Titulo
Classe 33
Titulo

Termo n.° 744.084, de 11 - 4 - 1966
Santa Mônica Clube de Campo
Paraná

Santa Monica
Empreendimentos
Classe 33 •
Título

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperiti•
vos. an:z. binar. brandv. c onhaotie. ce r
-veiastmugenbrai.tco
res. secar. p unch • pipertnNnt chuta.
,sucos de-frutas 4Ptil álcool. vinhos. ver.
• taouth. vinho, espoo-latires, vinhos

quinados e wtt:sky

e
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do 'redigo da Propriedade Industrial. Da data da publicação aomeçará
a correr O prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se yulgarem prejudicaticai com c. concessão do registro requerido
mate, farinhas alimentiCias. favas, féculas. flocos, tareio., fermentos. feijão
tgoa trios. sentas sécas naturais e cris
teimadas. glicose, goma de mascar. gor.
duras, grânulos, grão de bici -; gelatiaa,
goiabada. geléias, nerva doce ttesva
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
condensado. le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas,' linguiça, louro, mas.
sas alimentícias., mariscos, manteiga.
Classe 32
margarina: marmelada macarrâi. masLivros e periódicos
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
sas para znáigaus, molhos, moluscos
Têrmo n. 9 744.090. de 11-4-1966
mostarda, mortadela, nós moscada, no
Indústria Metalúrgica Ltda.
Maol
2;es. óleos comestíveis, ostras, ovas
Guanabara
pães. paios prallnés pimenta.. pós 'para
pudins. pickles, peixes, presuntos. pa .
tês. petit-pois pastilhas, pizzas pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, anã sardinhas.
Classe 5
Classes: 3, 10 e 33
sanduichea sorvetes, saci de tomate e de
ou
parcialmente
Meatis na otrabalhados
Sinal de propaganda
frutas. cobradas tapioca. tâmaras, talhatrabalhados usados nas indústrias
rim, tremoços, tortas. todas para ali4
1966
744.094,
de
11
Urra°
n.
9
—
mento de animais e aves, torrões
Termo n. 9 744.091, de 11-4-1964
Clube dos Suboticiais e Sargentos da
toucinho e vinagre
Soben — jóias Lida
Aeronáutica
Guanabara
Guanabara
Termo n.° 744.097, de 11-4-1966
Ascolesi 6 Frag7
Guanabara
PRORROGAÇÃO
Termo n.° 744.089, de 11.4.1964

Editóra Expressão de Livros
Periódicos Ltda.
Guanabara

ot

Termo n.° 744.093. de 11-4-1966
Jasiasuto Brasileiro de Cancerologia
Sociedade Anônima
Guanabara

WARTAGNAN
Classe 13
Adereços de metais preciosos semipreclosos 'e scas imitações adereços de
pedras predosas e suas imitações, adornos de metais preciosos. seml-predosos
• suas imitaçôes, alianças. Sufis. artigos de tontasia de metais preciosos.
bala gandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berlo ques de meto) preciosos.
brincos de metal precioso ou semipreciosos. bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. Iantelolas de metais preciosos. medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. palitos
de ouro pedras preciosas para jóias. pedras semi-preciosas para laia parolai;
e imitações de parolas. pratos de metais preciosos. serviços de . chtce de café
de metais preciosos. serviços de licor
de metal precioso. serviços de feiremos,
de Metal precioso, serviços de saladas
de /ruma de metal precioso. serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos. turibuios de metal.
Cari:mil:ias lapidadas e vai s de
metais preciosos
_
Termo n.' 744.092, de 11-4-1966
Instituto Bra:iileiro de Cancerología
SoCiedade Anôninia
•
Guanabara

Instituto Brasileiro
de Cancerologia S. A.
Nome Comercial

• INDOSTRIA BRASILEIRA

lura batedeiras p ara ceerais. botunat
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agris
ccitura cultivadores. debulhadores,
destocadores, dosentegradores, esmagas
dores para "a naricultura asem-rifle:moo
res. enchovadeiras. facas para máquis
nas a g ricolas ferradeiras gad.aahoso
garras para arado, grades de discos
ou dêstes, maquinas batedeiras „para
agricultura máquinas inseticidas „más,
quinas 'va porizadoras, maquinai net
fundir, máquinas cuveladoras de terra'
maquinas perfuradoras para a agniculo
lura máqcinas de plantar, motoatiara
ruas, maquinas regadeiras. máquinas (lel
roçar, de semear; para asfaltra de
torquir de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas '41
outros insetos, para borrifar e pulvela
zar desinfetantes, para adubar, ,oaref
agitar e espalhar palha, para olhes
algodão, para colher cereais. máquinaa
amassadoras para Sins agrícolas da
cortar árvores, para espalhar. para, cas
pinar, máquinas combinadas para Sed
mear e cultivar, de desbanar para emi
sacar, máquinas e ancinhos para torras
gen& máquinas toscadoras ordenados
ras mecátscas, raladores mecânicos. ros
los compressores para a agricultartsj
sachaneiras, semeadeiras, seca deitas'
marcadores de terra tosadores de aram
nia, tratores agrico/as. válvulas para)
.ná quinss aaricolas
Termo n. 9 744.099, de 11-4-1966
Comag S.A. Máquinas Agrícolas 4)
Industriais
Rio de Janeiro

erÇ

aba

Classe 16
Para distinguir: Artigos de %estuarias
roupas feitas em garoa Agasalhos.
Classe 1.
aventais, alpargatas. anáguas, bana&
Uma revists
botas. botinas. Mudeis& boanaa. babaTermo is,9 744.095, de 11-4-1966
douros. bonés. capacetes, ca- eolaa. saraOrganização "Ted" de Serviços Ltda. pacas. casaca°. coletes. capas. diabra
• /COMAG S. A.
cachecols, calçados. cha péus. ciosos
Guanabara
MAQUINAS
cintas, combinações. corpinhos, calças
de
senhoras
e
de
crianças.
calções.
cat.
AGR 1 COLAS"TED" —O MÁXIMO' os. camisas. camisolas camisetas
4
DE PRÁTICA E O
cuecas, ceroulas. colarinhos., cueiros
saias, casacos. elinelos. domineis, achas
?AMIMO DE TEORIA
Nome Comercial
pe.. fantasiai, tardas para militares co•
caiais. fraldas galochas gravara* gol'
Têrmo n. 9 744.100, de 11-4-1966
Frase de propaganda
os. fogos de litigaria. faustas, laquês. Condoininio do Edifício Rue de La Pa/1
Tênia) n. 9 744.096, de 11-4-66— luvas. boas. tenra. ,-rat meias.
Guanabara
Produtos Alimentícios Di-Mento Ltda. amiba mantas. mandrião., mantilhas, pateb5s. pelas. penhoar. putows. palermas.
Guanabara
neugas, ponches. polainas. pijamas. Punhos, perneiras • auimonos, regalos.
robe de chambre, moeu. sobretudos,
'mamários. saldas de banho. sandálias.
Justares aborta. sungas, atolas ou slacks.
Classe 33
-4111P.
TIVDOSTIIIA BRASILEIR A
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Título de Estabelecimento
e vestidos
.. Termo n. 9 744.106, de 11-4-19V51
Têrrao n. 9 744.098, de 11-4-196 6
Classe 41`.
Clairol Incorporated
Alcachofras aletria, alho, seps,aos: Comag S A. Máquinas Agrícolas e
Estados Unidos da América
Industriais
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim.' araruta
•
Rio de janela
arroz. atum, aveia. avelãs. atze:tt azeltdas bacalhau. batatas, balas
biscoitos, bombon., bolachas, baunilha
•
Classe 48
café em Pó e em grão. camarito. canela
Para distinguir: Perfazes, asseada& *e
em pau e em p4, :aram carnes. chã
• INDOSTRIA BRASILELIM
trates, agua de cotada água de tonasé
carainelis choco/ates. confeitos, crave
água
de rosas. água de alfazema. igue
cereais, cominho creme de le:ta cremes
Classe 7
alimenticios. croquetes, compotas, ean- Massms„, e uha4tlica para serem ' usa- cador. água de beleza água de quiete
s coaelhada cast;anha, cebola. condi- das exclusivamente na a g ricultura • para barba. loções e tônicos Para GB
nentos para alimentos colorantes horticultura a saber: arados abridores cabelos e para a pele, brilhantina, bago
i+ouriçoa. 40u-ias doces de fru de sulco, adubadeiras, ancinhos ass- dolina. 'batons". cosméticoa, fixadora*
de penteados. petróleos, óleos para Ge
,, ânicos e empilhada'
ras Naratr tre
combinados cabelo, crave reluvenescente,
cremes gata;
padas, ert libas, easu‘ as. estrato de tuê
rrancadoreê mecânicos para aarlealdumas e pánadaa para llinteal dbi

EDIFÍCIO
RUE DE IA PAU.)

Dl-MENTO

COMAG

CLAIROL

•
4246 Quirite-fe;ra "?5'
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Publicação geitm do aceire() BOM a art. 130 do Ceallg da Propriedade gnciustrial. Da data da publicação começarã,
Ís cerrar o prazo de ea diria paro o deferimento do pedido. Durante eam prazo poderão apresentar ouso opasiçãe.3 ao >ano-tatue-4n
Nacione.1 rtâ Propriedade ãdustrbal agliêleD Que co Julgarem prejudicados com a @aia002.d0 4I weginti/O gequesido
e c'esiacsuilage - . depilatórios, desoOrantz1 vinagre aromático. pó de arroz
o talc© periumado ou não. Lápis para
Jestann e sobranceiras, preparados para
embelezao cílios e olhos, carmim para
G casto e para os lábios, 'sabão e creme
s'..-o.ra barbear. sabão liquido perfumado
• cão, sabonetes, dentitricion em pó.
ou liquido, sais periumadas para
•
ianhos. pentes, vaporizadores de perfis-ai. escavas para dentes, cabelos, unhaa
saquinhos pertuanadO„ preparaã'as em pó. pasta, liquidos e tijolos
zaro o tratamento das unhas, dissoieneeD e vernizes. removedores da . cuti-•
gliceriaa pertuimada . para os coa:e•
los e preparados para descolorir unhas,
ãlios e pintas ou sinais artilicials, óleos
para a pele
T
ermo
n..)
744.102, de 11-4-1966
-Kian Gwan S.A. (Indústria e
Comércio)
Guanabara

Termo n•° 744.107, de 11-4-1966
Union Carbide Corporation
Estados Unidos da América

Termo n.° 744.110, de 11-4-1966
Laboratório Torres S..6)so,
São Pauto

N1D

§v/

Classe 2
Acaricidas e inseticidas —
termo n.o 744.108, de 11-4-1966
Draper Corporation
Estados Unidos da América
5

#151,
.57

t3s:

.d$P

cueeez O2roultla, ee1erlaIco, etreires,
saias, casacos, criados, dominós, eChe,e.
pes, betume, tardas paro Eilitearea. colegiais. fraldas. galochas, gravatas, 9c2.
ou, logos de angarie, gaqweaa, 2sRat5
luvas, ligas. lençcm, mantes,
malar, mantas, mandzião, mantilhas.
ietós, palac, periboor, pulover,
amigas, ponches. polainas. planam. çrp.
perneiraN quimonan. cenai
robe de chambro, woupOo. cobretisitea,
suspensórios. saldas de banho. °andá/las
meteres, aflores. cangas. stolas ou alac.„
Rouca, turbantes. ternos, imilkoziEW
e vestidos
Termo n.° 744.114, de 11-4-66 Indústrias Químicas Anhembi S. A,
São Paulo

em o

Especialidade farmacêutica indicada no
tratamento das anemias e das
verminoses
PRORROGAÇA ii
Classe 6
Termo
n.
o
744.111, de 11-4-196-6—.
Indilet-rin3r—
agWeim
Teares e partes de teares, lançaaeiras
Lucia Di bSchwery
Cl ateares, dobradoras o uespulas e parSão Paulo
Classe
tes das mesmas, urdideiras e partes das
Artigos d.o classe
mesmas, incluindo urdideiras enrolado
ras (ou de balancim) e máquinas noveTermo n.° 744 115, de 111-448
PRORROGAÇÃO
Nome Comercial
lciars; máquinas enroladoras e partes
Indústrias Químicas Anheenbr, S. A
das mesmas, máquinas desenroladoras e
São lri.sulo
Termo n.° 744.103, de 11-4-1936
partes
das mesmas; torcedoras e partes
Shoppin g Centers de Minas
das mesmas e lusos para as mesmas,
IFICJ
Gerais S.A.
carretéis e partes dos mesmos e lusos
Minas Gerais
para os mesmos, ¡landeiras e partes das
Classe 33
mesmas e lusos para as mesmas, bobinas Exploração de locação de escritórios
ONDUSTRIA ORARAM
e porta-maçarocas
Termo
a.°
744.113,
de
11-4-66
Shoppin g Centers
Produtos de Beleza Real Chie Ltda,
Termo n.° 744.109, de 11-4-1966
Classe 211
Chanel, S.A.
Guanabara
Artigos ia classe
,de Mus Gerais S/A,
Sitiça
RU MANCO AMAM
•
Termo n.° 744.117, de 11-4-66
Nome Comercial
o's — Utilidades Domésticas S. A.
Comercial e Importado:lu
Termo n. o 744.104, de 11-4-1966
Mineira de Shopping Ceaters S.A.
São Paul,';
Minas Gerais

ItIAN RAM S. A.
NDOSTRIA E COMÉRCIO)

sCHWERY

j

C9. Mineira de Shopping5
Centers S.

A. — C.

M. S.

Termo n. o 744.101, de 11-4-1966
P. C. N. Gurgel — Cabeleireiro
lanabara

Classe 48
Preparaçaes par atoucador e sabaes
Termo n•° 744.112, de 11-4-1966
Bozzano S.A. Comerciai, Industrial e
Importadora
São Paulo

MÃO MITE
Classes: 33 e 48
`Titulo de Pstabelecimento

êRORROGACR

Termo n.° 744.105, de 11-4-1966
Union Carbidc Corporation
Estado- II xlios da América

YELLOWSTONE N.° 117
Indústria Brasileira

SEVIBANO
Clz:r se 2
Inseticida;

S

INDOSTRIA AS1LW

à

Nome Comercial
imo-

s

Gesso

jt;frss a'

'Classe 10
e pedra e rc. vc•timento para
odontolinice

liso

Classe 48
Henne
Termo n.° 744.116. de 11-4-66
Confecçetes Maluza Ltda.
São ?sulo

MALUZi
3111303TRIA um!~
o

Ouse 36
Pau distinguir: Artigos de vestuarice
e roupas çaitas asa gerai: Agasalhoo.
aveitaisia alpargatas. Emaçam. Umas.
bows, botinas, lAu.saes, bolem baba .
doua. bonés. capacetes. cartolas, maouças, casacão. colete? copila cSiales
cochecols, calçados chapesse. cisaras.
combinac6es, corpinhos, eaktig
de çenhoras e de'criari.;ns caiçaca calças. camisas., camisolas. camisetas

Classe
Para distinguir os ~untes artigaa
tricas; RI4103. aparelhai de televis,93e
picht-ups, geladeircs. =vete/Tu, apare'
igledde retrigereçEo. enceradeiras. W,
p irado:mo de pé, iogaes, lemos e Auge
mime cletricos. chuveiros, omeeedoos9
Ous, coffis, roffia-e
viest.
eit
Termo a.° 744.119 de 11-4-65
(Prorrogação)
Parbwertze Hoechst Altiengesellscira&
vorns. Meister Luclus
Brilning
Alemanha
PRORROGAÇÃO,

mnamycin
Classe 3, •

•

trili produto farmacêutico ei base ck ne-

alcilloa-estreptomicine
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MARCAS DEPOSATADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industhal. - Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias Para o deferimento 'do pedido, Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
INacional da Propriedade Lndostriai aquêles que se julg arem prejudicados coas a concessão do registro requerido
reasageomee.

Térmo n.° 744 . 123, de 11-4-56
Urino n. 9 744 . 118, de 11-4-66
Cederioths Telcniska Fabrik Aktiebolag Estabelecimentos Manuel da SilvP Torrado Cia. (Irmãos)
Suécia
Portugal

SAJP

Classe 28
Fitas adesivas
Têrmo n. 9 744 . 120, de 4-11-66
- (Prorrogação)
Companhia Panameri :ana de Tabacos
— Copata
Bahid
PRORROGAÇÃO"x
e==P

f=:
""
=

cr-

0-11" A

Ana e

L'

Indústria Brasileira
Classe 44
Fumo em fólhas
Tétmo n. 9 744.12!, de II 4.66
(Prorrogação)
Companhia Pananierit 'na. de Tabacos
CJpata
Bah ia
PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

Classe 41
Azeitonas
Térmo n. 9 744 .124, de 11-4--66
Feperin — Feira Permanente da
Indústria S. A.
São P min

FEF'ERIN'
Classe 3?
Para distinguir: Feira de produtos
Têrmo n.° 744.125, de 11 .4-66
Feperin — •Peira Permanente da
Indústria S. A.
São-- Paulo •
PEPSRIN FEIRA PERMANENTE

lA INDUSTRIA S/A.

Nome comercial
Têrmo n.° 744.126, de 11 - 4-66
Companhia Teperman de Estofarnentos
São 'a ulo

FOFO
d
.

.112/veyn
g
v

••

•="'""
.t%'.s".=

Nidús kria Brasileira
•Classe 44
Fumo em fólbas.,
• Tê'rmo n. 9 744112 de 1
Estabelecimentos Manuel, da Silva
Cia:, Çrmãos)
rodo e-).Cia::
Port.-mal -

PROR fOGAÇAO

Classe 4
Azeite

INDÚSTRIA , " BRASILEIRA
• • •
Classe 40
Móveis em geral, de . metal.- vidro, de
aça madeira, estofados ou não. • inclusive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoadas para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandeias domiciliares. berços , biombos.
cadeiras. carrinhos para chá e café.
conjuntos para dormitórios 'Conjuntos
para sala de jantai e sala de visitas'
conjuntos para terraços. jardim e prata.
conjuntos de armários e gabinetes para
capa e cosiiha. camas cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras :de balança :cáikaa
de rádios, colchões. colchões de molas.
dispensas divisões. divierfs'idiscotecas
de madeira: , eSureuUicádeirai, esèrfOaiii,
nhas. . estantes'. guarda-rotiPaSS''inesas
nesinliaa is sinh as pata rádi' e'rte:evi
,So., Test/dias .para -televiSão:
;ara cuar
-itiorta- se tratos?» ts,f4r¡nã.
nOltrona *Cáitiias; i " Prateleira s. porta=cliahalanças , sferros .eiérricos de •ongo:mai
Passar.: sbatedeims . cocmetelerrai
licadd4icadores- .elStricos.mã
on!sas ssiers• p icar e; "fflACT. :lefinnIPS
rcarne. resistências elêtrIcsas. fervedores

estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos. reflessks. relógios de ar refrigerada formas elétricas. máquilas
totográficas e cinematográficas campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
,r . inicação interna, esterilizadores C011densadores. bobinas. chaves elétriros,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusível, aparelhos fotográfico.,
cinematográgicos filmes revelados,
->inoculos. óculos, aparelhos de aproainarão, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Térmo n.° 744.127. de 11-4-o6
Companhia Teperman de Estofamentos
São Paulo

FOFINHO
..INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, tk
aço, madeira, estofados ou dão. inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários Para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis. ')ancos, balcões, banquetas
bandejas domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café.
conjuntos para' dormitórios, conjuntos
para sala de Jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões. divans discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e televisão. mesinhas para televisão. mosisrss
para quadros. norta-retratos. poss cs /a s
poltronas-camas, prateleiras, porta-diapéus. sofás. sofás-camas, travesseiros e
•vitrines
Urino n.° 744.128 de 11-4-66
Móveis Teperman S. A.
Paulo

TEP-TV
INDÚStRIA BRASILEIRA
• Classe 40
Móveis em geral, de 'metal, vidro, de
aço Madeira. :, stofados ou não. inclusivf. ióveis para escritórios: Armários
lrmáribs para banheiro -e para roupas
uíadas, almofadas:. . 'aColchoacles
- para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandeias domiciliares,, berços. bipmbos
Ca-delras. carrinhos para chá e café.
coaluntos para dormitórios.; conjuntos
frara sala de fanfar e sala de visitas.
- -intos para terraços, jardim e praia.
ioniiintos de armários e gabinetes para
copa e casinha camas cabides. cadeiras
-“r ."
.733eirag de balanço. caixas
riP rfirf,,s -zslch8es. ,, olchiSea de moles

dispensas, divisões, divans discotecas
de madeira, • espreeuiçadeiras. escri vau'.
L:_ts, estantes, guarda-roupas, ursas,
mesinnas mesinhas para rádio e t.ieVie,
são. mesinhas para televisão.
para quadros. • oorta-retratos poitrpoltranas-camas, p rateleiras, porta -cha.
Deus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têrmo n. 744.179, de 11-4-65
Móveis Teperman S A.
São :)aulo

TEP-ROL
TINIDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 40

Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não,
indo.

sive. móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas„ • almofadas, acolchoados • para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários r . gabinetes para
copa e casinha. camas cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões: colchões de molas,
dispensas, divisões, diVans,. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani-,
nbas, estantes, g uarda-roupas, mesas,
mesinhas, Mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão. mo auras
para quadros. porta-retratos, polimnas,
poltronas-camas, p rateleiras, porta -chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros •
vitrines
Têrmo n.° 744 130. de 11-4 55
Móveis Teperman S, A.
Sã., Paulo

TEP-TEVE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

• Casse 40 .
Móveis em geras de metal. vidro, de.
aço, madeira, estofados ou não. indo:
g fve móveis para escritórios: Armários,
srmários para banheiro e Para roupag
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões banquetas,
bandeias domiciliares berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para
e. café,
conjuntos para • domitóriosché
coutunrne

para sala de, jantar e sala de visitar.
conjuntos para terrscos: jardim
e praia,
¡s./ajuntas de armários e g abinetes para

copa e' cosinSa. camas, cabides, ca4eiraa •
g iratórias, cadeiras de '
balanço1 cairia
de piches colchões: colchões
de rao!aa..
I

tspenaas. dividias. efluam -discoteca*

de madeira. espreguiçadeira& escrivaak

nhap 'somes, guarda-roupas. usas"
?anidra& atabihaa para' Mio e tele"
setx ~ma para histrice0;
sediniag
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1a-aislicaçâo gafto do aogado coam a cai. 2.50 di Código das Propriedado Xustr1aL la da15di ptablicr:gU Gosneçarâ
9=1: a prazo de fig dias pare a eleferimenU do pedido. Zurento êsso praza podergo apresentar cura oposições Go Depe,rtmNw:o.to
9acionar.. 6.G Propxiednêcs End~ ca11161-0 Que co Julgarem prejudicados coo e @,2n=19 dg, Reffigi:rõ waquerffin

coataa de, metais preciosos, copos ele
Têrmo n.9 744.136. de 11-4-63
ma 12aramenras e utensilies, crzsz(:as,
ciosos, cliamantes lapidados. fio de ouro
Magnos Soilax Produtos QtAIMICe
caixas para acondicionamentn de dl.
fio de prata, fivelas da metais precioLtda.
I mantos, caixa de material plástico paro
Rio de Tane/A
sos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
ji baterias, coadores, copos, canecas, ezr?.p
jóias falsas. lantejolas de metais preet29.2. capas para álbuns e para livras,
ciosos, medalhas de metais precioso
cálices, cestos, castiçais para valos,
-2".•
semi-preciosa:3 e suas imitaçôes, palitos
comas para guarda de iblatos, canoa
de ouro pedras preciosas para jóias, pe..chez, coadores para ohá, de-acenas gaza
eiras semi-preciosas para jóia, pOrolas
pratos,- copos e copinhos da aaliksVacoa
e imitações de pérolas, pratos de me'para apaaetee, aaininhas d,3e ahaado2
A MAR A tais
áldAGA-V2
preciosos, serviços de chá e de caid
para corvetas, colheria:amo pasim.ácIa
Sona
cie metais preciosos, serviços de licor
garfinhos de plástico paca at):¡7C -62.0. leiaClasse 3
de metal are.cioso, serviços de refrescos
minhas dt plástico para sorvetes, disseca,
rboiaguiri comércio de produtos de metal precioso, serviços de saladas.
embreaoen de material plástico. eartsa,
'Are.:95a0Ut::
frirmaciut:eoc
de frutas de metal precioso, serviços de
!agem de material plástico garis curva,
sorvete de metal precioso, talheres de
res, estojos para objetos, eaasomaa do
zi.9 744.132 de 11 4-66
metais 'preciosos, turibuloa de metal,
nyloaa esteiras, enfeites paro autaaaa
"biaofler -- Indústria de Mela
aurasalinas lapidadas e vasos de
veia, massas anti-ruidos. escondesse O
Zstofados Ltda.
metais preciosos
pratos, faania, fôrmas paaa doce% Cing
111,o
São
para bolsas, Sacas, gizar:45w garioarai.,
Tênno a.° 744.134, de 11-4-66
Clease
niçõen para posta-blocos, goaircilaeaa
Tutificio Maria Luiza S. A.
Substâncias e preparaçõas qui:afeai; usa- para liquidificadorea e para batedel=
Pr;1/1,E;1
São Pauli.
das nas indústrias, na fotografia e nas 0'2, firmes e legumes, gcarniçfiaa de seca'
tf'
análises químicas. Suostâncias e pra- terial plástico para utenailloa o eible".z-'%
paraçôes químicas anti-coreasivas e anil- guaraições para bolsas, garfos, gaiwiee ORROGAgne
xfOrJ g 722A MMOBLROM
oxidanteo
para cortinas, fuso :amimados, 121,
ticos. Rancheiras, ananteguairaco statáTêrmo
a.°
744.137,
de
11-4-66
C1=2 40 .
'7)
orin6is, prendedoraz . de WOU P L-2, P2,00&=,'
Magnus Soilax Produtos Quimac-as
;:.a gerai, de anetzl, vidro, de
93
es de móveis, pires, pra2m poli sele
Ltda.
61 MARIA LUIZ
raileka, eatoiados ou a9, incha.
W03, pás de casinha, pedras pomes arai»
Rio
de
janeiro
Kóveis para escritórios: Armários,
1n4ust r is •Sgás ibeAn.
goa protetores para cloeumeritoa wip
..781 !er.o.úrIG3 ,,;:ara banheiro e para roupas
zadorea de água gare ast) i2oratace,
ahnoiadaa, acolchoadaa para
porte-copos, portaaniraseara po
zeâvel: . bancos. balcões banquetaa
porta-documentos, placas, rebites cex0..
chias domiciliaar.s, berçoa. biombos.
Omissa
ebas, incipientes, aupeatasa supertw tjÃL-u
ar:aia-Uno Carrit:105 para clá a cafG. Alasaare.as, atacadores para espartilhes
guardanapos, adel ga, cubos, Cge,m
o para doimitórioa, conjuntos e calçadas, ataduras de algodão para
tubos para ampolas, (cubes para seria,
'Joça iole de jactar e sala de visitas, diveraoa fins, exceto para fina assediei.
gana
travessas, tipos de matesia g pkg.2..
oanjanios para tarraçoa, jardim e praia, sais. bandeiras, bordados. braçadeiras.
•Coo, sacolas, sacos, ents:(2112Q3, vesna,,
coub , liam de armários e gabinetes para -sorias, cadeados caca ara móveis e
mas paro aeontdinamente, varas, ag,,
eraa 2 cozinha. camas cabides, cadeiras plenas, carapuças para cavalos. cortnati-SM,U Brg@ü@ln
cama, colas a frio e coles fflo Moldem
cadeiras de balanço, caizaa dões, debruns. lã, fitas forros franjas
em outras classes, pua haTROCES. gna:
èa.' rádios, colchões, colchões de molas, festão, feltro para órgão, fofos galaacorrumea, para marceneiros, T,ase wp.sCape:saiam, divisbea, diwuaa discotecas roa, nesgas, ombreiras e enchimentos
tairea, paga vidros, traste adesiva 5=3
mr.cleira. espreguiçadeiras, escrivani- para roupas de homem o senhoras,
material plástico o ogenall o
ISzP„ t's f:antes, guarda-roupas, mesas, panas para enfeites de móveis.
Classe ,N
mesInlosa para rádio e talco/. opseamaries, pavios, rédea% amadas esPara distinguir brinquedos, i ogas e
Classe 2,
• mesinhas para televisa°. molduras fazendo parte dos mesmos, palmilhes.
.111./adrOS, porca-retratos, poltronas. dos, sacas, ainhaninhas para vestido Substâncias e preparaçôea quíraisaa usa- passatempos a saber: carrinkoa, avaca,
aaltrorms-camaa 9rateleiras, porta-cha- telas, tampos para almofadas, ao t- das nas indústrias, na fotografia e nas automóveis, caminhões, patins. bonecas ,_
is.,us, scns-camas. travesseiros e undra parte de móveis, artigo Utea análises quimica.s. Substâncias e re- botas para todos os ospozte.a, tazalsorra:
vitrines
feitos de algodão, cânhamo, Linho, juta, parações químicas anti-aorrosivas e mala tas, raquetes, placa paaelcaaa, dosuits6a,
iaralhos, tênis de w:asa, espingardas e
oxidan2ea
seda, raiou lã pelo e fibras não
Tarnio n.9 744.133, de 11-4.6á
revolver de brinquedo a trens
•
incluidos eus outras classes
Soberana -ladústria e Comércio de
Têrrao3 na. 944.141 e M.242, de
6nfep
ETA SHIR. CIVLa VEG,. X.71.aô
' ..&
•
ias
11-4-6o
Têrmo n.9 744.135, de 11-4-66
Tem on.9 744.13S, de P.I4(a3
Fras, 'opina Indústria a Conlêwcfsa de
Com panhia Transportadora e Comercial
São
Beraardiai fii Orag
Plásticos
Transior
SR° Paz.,b
São
Paulo
aSão P:.ittio
>2 sa

aoalaoetratoo, paia:moas,
nas, paateleiran, paara-chasafaa-csanass, Wavess,:ázo
vioaroa
mo ra9 744,131, de 11-4-66
Santa Maria Ltda,
São Priv

-
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TRANSPOR
.
e s'eas onitaaões adereços de
:sai.1".aa greciosaa e suas imitaçõea, adorIndústria Brasileira
.:asa rk: lactais preciosos. semi-preciosos
sua s insitaçars, alianças, anéis. artisstesla de metais preciosos
02 es
lut;andann de metais preciosos ou
.221-L, i ?.--,»-eciosos bandejas de tretala praaloaes. berloques de metal preciosos.
Na:aaos de metal precioso ou semi.
Classe 33
p?.w...ostyg, bules de metais preciosos.
:alia:eiras de metais preciosos, colares Prestação de serviços de transporte de
de metais Pacalosos cal semi-aaaríosos automóveis "zero Iria • sobre çaraaas

Classe 28
Para aisonguir: Artefatos de meteria
plástico o cie nylon: Recipientes fabri
cedas de material plástico, reveç. ,,ii-atos confeccionados de substâncias animais e vegeta:s: Argolas. açucareitne
armações para 6cclos, bules, bandejas,
hnge s n ar a telefones, baldes bacias bolsas, caix as. earteiraa.
egthe@

Clasaa 36
Prose de ~14t.lodgat
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MARCAS DEPOSITA
Publicaçào feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
# correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podaras) apresentar suas oposições ao Departamento
-N isiacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
mramsommalavaiww111

Termo nal 744.139. de 11-4-66
a Importadora Termotésnica Ltda.
Sao Paula

'prorrogação,
, IMPORTADORA

TERHOTÉCNICA
LIMITADA
•

Nome comercral
1 Termo n.° 744.140, de 11-4-66
'Indústria de Produtos Alimenticlos
Piraque S. A.
Guanabara

ForrogaçáO

DRINt
I rnclastria Drastletra
aosiwnweentoweemestweexelewesesiesksretwega

Classe 41
Artigos da classe
, Tartno n.° 744.143, de 11-4-1966
Robert Cheng Li Tsting
São Paulo

BEBECOP
IND. BRASILEIRA

para bolsas. Sacas, guarnições guarnia
nições para porta-blocos, guarnições
para laquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e eibjetos,
guarnições para bolsas, garfos. galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanche:res, mantegueiras. malas
3rin6ia, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos. paliteiroa, pás de casinha, pedras pomes artigos protetores para documentos, puxadores de agua para uso doméstico.
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas.
rta-documentos, placas, rebites rodihas. recipientes, raportes, suportes para
guardanapos, saleiro. tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos Para seringas. travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saqu:nhos, vasilhames para acondiciinamento, vasos, xlcaras. colas a frio, e colas são incluidas
em outras classes, para borracha, para
corrumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
material plástico e moera'
Termo a.° 744.144, de 11-4-1966
Alberto Strozemberg
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenoas.
anuários, álbuns impressos, boletins. catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. programas
circenses
Termo n,0 744.145, de 11-4-1966
&acama Corretores Associados Ltda,
Guanabara

ESQUEMA

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
Plástico e de nylon: Recip:entes fabriClasse 50
eados de 'material plástico, revestimefl.
,
tos confeccionadas de substancias asaTermo n.° 744.146, de 11-4-1966
asais e vegeta:s: Argolas. açucareiros. Brasago — Decorações e Representacees
armações para Occlos. bules, bandejas,
Limitada
ases Para telefones. baldes, bacias. bolGuanabara
assa caixas, carteiraa, chapa& caboz
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de ali,
mentos
caixa de mater:nl pitado° para
baterias. coadore ., copos. canecas, cota
Chas. capas para álbuns e para livros
Classe 16
cálices, cestos, castiçais para velas,
Pisos e papel para forrar parede
Caixas p ara guarda de ibletos, carta
Têrtno ns 744.147, de 11-4-1966
hos coadores para chá. descanso pare
Cinel Representações Ltda.
pratos. copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
Guanabara
• Para sorvetes, coiherinnas, pasinhas.
Ciar ti hos de plástico para sorvetes for.
minhas git p lástico para sorvetes, discos
embreag en de material plástico etnbali2QetU de mater:al plástico para sorve.
...stolos para objetos, espumas de
Classe 13
rhy km, esteiras, enfeites pare Batom&
ióinS, relógios, pedras preciosas e
ve;s. niasas anil-n.11(1os escoadores de
semi-preciosas
pratos, tuins. fôrmas para doces. fitas

Wasmos na, 744.148 e 744,149, de
11-4-1966
Meta Arquitetura Ltda.
Guanabaar

Classe 16
Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas pira coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações preesoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
da função, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais . de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos 'de vtnalaçâo, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
.Classe 34 •
Capachos, cortinas, cortinas automáti.
cas, cortinados, encerados, linóleos,
mosqueteiros, oleados, panos para assoalros e paredes, passadeiras, sanefas,
tapetes, tpetes de peles, de madeira, de
• esteira, corda e cortiç a
Térmos as. 744.151 a 744.157, de
11-4-1966
Mos,se
Cià. Et& .
Guanabara •

BRAZ AO

WEL

Classe 12
Para distinguir artigos de metal co
muni e miudezas de armarinho: Alfi
netas, alfinetes de segurança, agulhas
argolas, botões, colchetes, dedais, five
las, e fechos corrediços, garras, grifas
de metal para enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas e presilhas
Classe 22
Pios de algodão, cânhamo, celulOse.
juta, lã, fios plásticos, fios de seda na.
tural e rayon, para tecelagem, para
bordar para costurar, tricotagem e para
crochê, fios e linhas de tâcla a espécie.
fios e linhas para pesca

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci.
dos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama 6
mesa: Algodão, alpaca, canismo, cetim,
caro& casimiras, fazendas e tecidos de
lã era peças, juta, jersey: linho; aviou;
paco-paco; percalina; rami; rayon seda
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis., tecidos de pasto couro
veludos
Classe 24

Mamares, atacadores para espartilho*
e calçados, ataduras de algodão para
diversos ^fins, exceto para fina medica.
nata, bandeiras, bordados, braçadeiras:,
borlas, cadeados caas ara móveis
pianos, carapuças para cavalos, em%
dões, debruas. lá, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galar.
dates,. lamparinas, mochilas, mosquatel.
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panca para enfeites de móveis. não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas re,
des, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não Sia
arado parte de móveis, artigos estet
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, retion lã pelo e fibras alo
Incluidos em massas classes
Classe 29
Basculbo,s, escóvas, esfregões, espanado,
res, espanejadores, vassouras e
vassourinhas
Classe 34
Cortinados, cortinas; capachos; encera
dos; , estrados; linóleos; olaedos: passa
&iras; panos paar assoalhos para
paredes e 'tapetes
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil. azul
Prassia, alvaiade de zincos abrasiv
algodão -preparado para limpar meta
detergentes, espreutacetes, extrato
anil. fécula para tecidos, fósforos
cara e de macieira, goma para lavan
daria, limpadores de luvas, líquidos 4
aranquear tecidos. líquidos mata-gordd
rao para roupas e mata óleos para roa'
pais, oleina, óleos para limpeza de CD
roi:, pós de branquear roupa, radica
de sódio, soda cáustica, sabão em
dabão comum, sabão de esfregar e 10
ponáceos, tijolos de polir
verniz
para calçados
Tarmo n.° 744.170,*de 11-4-1966
Brosina S.A. Champanha
Vinhos
Rio Grande do Sul
PHORROGAÇÃO

Classe 42
Aattardent,

skaa

(2.25© embfer5feka Cl
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Publicação feita de neônio com o ar g . 139 do Código dc Proprieclati3 Zndustela.1. Da data dr, milbLicacCo az:mnezn
a correr o Prazo de et) chão para o deferimento do pedido. Duranto Gaze prazo poderLo apres-witcv cur.2 Opmigi-= co
Nacionrq
E2'sop22.~ Faciustrie g equelm Qu2 se
arens p rejudicados com creoz—
tsd20ge.-,r2.22M3
Térmo n.° 744.162, de 11-4-1966
boratório Farmacêutico Flama Ltda,
Guanabara

Termo n.o 744.161. de 11-4-196.5
Máquinas Cerâmicas David•Ltda,
Rio Grande do Sul

'PRonRouçÃd,
Roguemon

Cia.sse 6
Máquinas e equipamentos para
indústrias cerâmicas
Tèrm on.° 744.163, de 11-4-1966
Codil — Comercial de Discos Ltda,
Guanabara

11ND1STRIA, BRASILEIRA Classe 3
Rim produto farmaautic1). (Extraro
bepátic oanti-anêmico)
• Termo n.o 744.150. de 11-4-1966
Eatkinios Marilene Comércio e
Indústria Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elêtricas: Rádios, aparelhos de 'televisão.
pick-ups. geladeiras, .sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de ,pd, fogões. tornos e toga'reirw elétricos: chuveiros. aquecedores.
balanças, . ferros elétricos de engomar e
passar,. batedeiras, coqueteleirás. exare,
roedores, iiquidiLcadores elétricos. máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas.. tervedoreo,
estufas, ventiladores.. paenlas e bules
elétricos, refletores. relógios de ar refrigerado turmas elétricas. máquinas
Classe 41
fotográficas e cin e matográfican. camQueijo, manteiga e derivados
painhas elétricas. garrafas ternuras, reTermo n.° 744.158, de 11-4-1966
gadores automáticos, lâmpadas. apareMopen Indústrias Farmacêuticas Ltda. lhos de luz fluorescente, aparelhos
São Paula
comunicação interna. esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas
comutadores. , interruptores, • tomadas. de
corrente. fusive4 aparelhos fotográficos
MffisMas
K3V3R
e einematográgicos. tiline.S revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi'21M.120êUide2; Lá) mação. abat-lours e luatres. maquinas
para lavar roupas para uso
doMeiticia
Nome Comercial •
•
Têrmo
n.o
744.164,
de 11-4-1966
Tèrmo n.o 744.159, de 11-4-1966
Certapur
Grupo Executivo de
Dias & Martins Ltda,
Relações Públicas e Turismo
Rio Grande do Sul
•
• Limitada • Guanabara

REIn

c==
Classe 50
Classe 36
Grupo executivo de relações públicas e
Calçados
turismo
Têm° a.° 744.160, de 11-4-1966
Têrmos
as.
744.165
e 744.166, de
rodústria„ Comércio e Exportação de
11-4-1966
Máquinas Matrizes alotes Ltda.
Construções é Montagens Habitacionais
São Paulo.
Monthab S.A.
Guanabara

Classe 11
IZ-l erragens, ferramentas e pequenos
artigos de metais

asse 16
Para distinguir: Materiais to par constru.
ceies e decorações: Argamassas. argila,

areia, nzuierns,
az.°- 744.169. de £114-t3g
cos ds c.,nanto, blocos para pavin-retna- Constam:0es e Montagens 13abitz.z-d=ab
c2.0. -calhas, cimento, cai. oul. ehaP=
Manthab S.A.
/ao/antes, caibres. caini/N33; gat.22E„s4
chapas para cobe.rtueas.
cairias
cairias de d(..'szargr, pare) etnias, ediftw,
ecokel. C_Ok3CTL5
çôea peemoidadas, estuque, ar:ti/são da
1
gMtl,dW313
MUIS9i4
base asititico estacas, esquadria..s,
taras metÉlices para ccustruorrss. r-r-2tao C metal., ladrilhos, te=hria. luvas
Cozw
do junco, taças, lageWas, materld
'armo
n.°
744.171,
de 11-4-66
!ante contra frio e. calor, cat2itrap,
Irmãos Pereira ss Cia.' Ltda,,
sais para revestimentos de paredes. caUh= Gerais
deiras para cozstruções, tiaose_^ices, p7c>,
datas d. base asfáltico, produtos para
tornar i211pCIT4?.DbiliZanteS Sm . arOZ=.
•PRORROGACÃO
Ma de cimento e cal. hidráulica, pedre(1.
)
vo-i-ãcca Õ200 5005
gulho, gradis%) betuminosos, tr.permer.-.
1. DE CANA
bilizantes liquido., ou sob outras toreê..'s
oara revestimentos e outros como nas
-drá. até G II,
vinsemtação, peças ornamentaqs de
atento 01. -gesso Paro tetos o ir°22e23.
papel para torras casas. massas antiAcicíos para uso nas ccras'_rudk.s. parqueias. portas, portões.. pisos, co!etras
para poztas. tijolo. . mitos de concreto
Paias Pereira 8 Cu tag.
'mpressas. revistas. 'órgãos de otiSlidanZeCe 001¢01711
nt c13 - $ • - UNAS
jornais, livros impressos, pubticações
telhas, tacos, tubas -de ventilação, talar
ques de cimento vigas, vigamentos e
•
Classe 42
•
vitrôs
Aguadente (sim ples, coloPosto Ou caloClasses: 16 e 33
Insígnia
Tênno n.° 744 172, de 11-4-66
Têrmos as. 744.167 e 744.168, de
jaci Franciac, Zago
11-4-1966
' Santa Catorirza
Construções e Montagens Habitacionais
Monthab S.A.
Guanabara
m

Classe 11
Para distinguir cana man.-.11a para pear
animais
Classe 16
Para . custinguir: Materiais para consmTêrmo n.° 744.173, de 11 - 4-66—
ções e decoraçõest Argamassas. argila
Cold Good
Refr.geração Lida,
areia, azulejos, batentes. balaustres. bloGuanahRcl
cos de Areento. blocos para pavimentaÇâO, caibas, cimento, cal, crê. chapas
isolantes, calb-..03. caixilhos. colunas
J1 ir, I
chap as para coberturas, caixas dágua.
cairas de descarga para etixoà. edifica~SAIR BIU'iSSLML
cões preanoldadas. estuque. emulsão
ashálttco. estacas. esquartas. estru•
Classe a
turas metálicas gara construçõe p. P-4nte Para distinguir as seguintes artigos et&
tas de metal, ladrilhos. lambris, /uvas tricas: ádios. aparelhos de televiskio.
de função. lages. iageotas. material mo- mc13-ups. geladeiras. sorveteiras apare.
monte contra trio e calor, manilh, masde refrigeração. enceradeiras, as.
sas para revestimentos de paredes, ma- airadores. de ré, hog5es. tornos e toga.
deiras para construções. runsalcos. orá- reiras ~ricas, cNuveiros. aquecedores.
lutos de base asiáltico. Produtos Para 'planças. ferros elétrico:, e2 engomar e
rosnar itnpermeabilizantes as argasnas, p assar. batedeiras, coctneteleiras ezpre• de cimento e cal. hidráulica pedre- roedores l)quid ticadores elétricas. (lâçpiho, , produtos betuminosos. impermee minas para meu e atoes legumes e
iilizantes tiquidás ou sob outras tonna: :arrie. resistências el..tricas. fervedor,
para revestimento e outros como ria po -sentas. ventiladores. Paca ?p e bules
virmentacão. pecas ornamentais de e- elétricos. refletores, relógios da ar remeePo ou gesso para tetos e paredes tri p erado tomas elétricas máquinas
nane, para forrar casas. massas mui- fotográficas e cinematográficas cara.
icidos p ara uso nas construções. par
nhas elétricas garrafas t&renicas ren aetes. *portas. portões pisos gole n re.: qadores .automáticos, lâmpadas apare.
sara portas tijolos, tubos de concreto 'hos de luz thiorescente a parelhos de
telhas, tacos, tubos de ventilação. tan- -ornunicação Interna. esterilizadores conques de cimento vigas. vigamentos
densadores. bobinas. chaves elétrican
vitr8.
comutadores. interruptores. tomadas ao
Classes: 16 e 33
corrente. fu si v e I. aparelhos I' oto rá liana
• Insígnia
sinematográgicos, filmes revelados.

3
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•

lera

binóculos, óculos,. aparelhos de aproai- sula. glicerina perfumada para os cabeimaçâo, abat-tours e lustres máquinas os e preparados para descolorir unhas.
fitos e pintas ou sinais artificiais. óleos
para lavar roupas para uso
Para a pele
domestico
Termo
n.°
744.176, de 11-4-66
Termo n.° 744.174, de 11-4-66
Metalúrgica Cansveral Ltda,
José Francisco Howat, Gusmão
Guanaha
Guanabara

(POMBA GIRk
libam% zammIIRie
CID=

48

Para diatinguir: Peies:Ines, essências. ex-

tratos. água de colónia, água de toucacador. água de beleza. água de quina,
água de Mas, agua de alfazema; água
para barba. loçaea e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bata
dolina. "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo. crave rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pile e "saaquilage" depilatórios. deso' aromático. pó de arroz
&cantes. vinagre
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
, embelezar cibos e (ilhoa carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não. 'sabonetes. dentifricios em pó.
pasta ou liquido. sais perfumados Para
banhos. pentes. vaporizadores de pertame. escavas para dentes. cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da -cutícula. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
pare a peie
4•1•nn•••nnn

Termo n.9 744.175, de 11-4-66
José Francisco Howat Gusmão
Guanabasa

OHM

-,CANAVERAL

Tèrmo a.° 744.185, de 12-4 66
DISPLAN — Distribuidora Planaltee
Ltda.
Goiás

Termo n.9 744 181, de 12-4-66
Marsema
Utilieades de Madeira
Ltda.
Goiás
=Na

M IVILAIISEMA

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classes': 26, 40'e 49
Classe '3
Molduras de madeira, móveis
Classes: 33, 41, 42, 43 e 47
Aço em bruto, aço preparado, aço
brinquedos
Venda e distribuição de declivados da
doce, aço para tipos, aço tundido aço
petróleo, bar e restaurante
parcialmente preparado cimento manono n.9 744 182. de 12-4-66
rchando. bronze. , bronze era r 0 .3, Incobar — Indústria e Comércio de
Termo n.° 744 186. de 12-4-66 )
parcialmente trabalhado, bronze de
Balanças e Refriperaçã oLtua.
ALBINCO — Albeatoni de Lemos
manganês. bronze em pó. bronze em
Bloisi Indústria e Comércio Ltda.
Goiás
barra em fio, chumbo em bruto ou
Bahia
parcialmente trabaisado. ferro em bruto
Olha°, cobalto. prato ou parcialmente
ALBINCO
uabalhado, couraças. estanho bruto ou
Parcialmente trabalhado, aço pálio. açc
ALBERTONI 0E)
em barra, tarro manganês. ferro . velho
gusa em bruto ou parcialmente trabaLEMOS BLOISI
lhado gusa temperado. gusa maieáves.
laminas de. metal. lata em hidra tatac
INO.E COM. LTDA
em Milha, latão em chapas. latão em
Nome comercial
vergalhoes. ligas metálicas. Iimalhas
magnésio manganês. metais aão craba,
Tann° n.9 744 187 de' 12-4-66
Ihados ou parcialmente trabalhados. ame.
ALBINCO — Albeatoni de Lemos
tais em massa, metais estampaioa,
Bloisi Indústria e Comércio Ltda.
metais para soim. niquet e inco
Bahia
Nome cotreicial
Termo n. 9 744 9 77, de 11-4-66
Siegtried, Aktiengesellschaft (Siegtried
Têrmo n.' 744153 de 12-4.66
Société Anonyme) (Siegfried Limited) Guaíra — Indústria e Comarcia fada.
&aça
i3 'inco
Goiás

priegiaink
tejjam

pRoRROGACÃP

Classe 50
Impressos, timbres e propaganda deii
firma em geral

CALMITOL

Classa 3
Um produto farmacêutico, indicado nas
INDOSTRIA BRASILEIRA
afecções cutâneas prinigmosas
Tanino n.° 744 1 '8. de 11-4-66
Classe 48
G/en Raven Knitsiag'Mills. Inc.
Para distinguir': Perfumes, essências. esEstados Unidos da América
tratos. água de colônia. água de touca.
cador água de beleza, água de quina
água de rosas. água de alfazema. água
Para barba loções e -115311CO2 para os
cabelos e para a pele. brilhantina bandolina. "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. ' petróleos. óleos para os
Classe 22
cabelo. creve reitioenescente. cremes por
Fios e ilahas
durosoa e pomadas para limpeza da
pele e "tnaquilage" depilatórios, deso
Termos na. 744.173 e 744.180, de
dorantes. vmagre arta-dam pó de atro:
11-4-66 • •
e talco perhimado ou não. lápis pare
Somotor — Auto Peças .ida.
pestana e sobranceiras. preparados Para
Rio de fantaiO
embelezar cílios e olhos. carmim pára
o rosto e para os lábios. gabão e creme
para barbear sabão liquido Derhsmadc
ou não. sabonetes. dentifric;os em D6
bamb~,
pasta ou limaria, sais perfumados para
banhos. pentes. va porizadores de perfume. asaatvaa para dentes. cabelos. unhas
Classe 21
e cílios: saquinhos' perfumado, preparados em pó. meta. liquido:4 e ti tolos Veiculos a suas aartass integraltes
• Classe 6
onro o tratamento das . linhas dissolMotores e suas partes integrantes
ventes e. vernizes, removaidores da cata,

tiC LENI

Têrmos na. 744.183 e 744.189,

de

n

12-4-66
ALBINCO — Alberronl de Lemos
Bloisi Indústria e Comércio Ltda,
Bahia

ALBINCO

Classes: 16 e 40

Portas, jaulas e móveis de madeira
Termo n.9 744.184 de 12-4-66
Josino de Abreu Santa Cruz
Goiás

.

I N O. BRAs.

I

.
Classe li
Postes para fins publicitários, lumInosce
OU não
s,8reatores, ilumei
C
Luminosos, luminárias,
nação pública, comercial e industrial,
equipamentos elétricos para iluminaça0
fluorescente
Tarmo n. 9 744 190 de 12-4-66
Lourival da Silva Férsico
Bahia

JU
(:lasst 4•4
Cafe eni grão, torrado e inoida

Classe' 41
, Titulo de estabelecimento

lig
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lafmo n.° 744.191. de 12,4-66

J . Cruz & Cia. Ltda.
Amazonas

GUR1/

Têm) n.9 744.195, de 12-4-66
Coroados — Comercial e Industrial
Ltda.
São tasi 3

COROADOS
Ind. Brasileiro.

I ND. BRAS.)

Classe 4
Mona° em bruto ou parcialmente beneficiado
Classe 43
Tèrmo n.° 744.196, de 12-4-66
ebdijas espumantes sem álcool, águas
Distribuidora Farmacêutica Munia
cinerais naturais ou artificiais, refresLtda.
cos, refrigerantes, suco de frutas C
Sã-) Pauto
xaropes
• Urra° n.9 744.192, de 12-4-66
MARI LIA
liadilstria de Balas e Doces Frade' Ltda.
Ind. Brasileira
Brasília
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na fannácia
Têrmo
a.°
744 197. de 12-4-66
rP P R ADE
Bar
Lanches Estrela D'Alva Ltda.
São ?atilo

INDÚSTRIA
BRASILEIRA

ESTRELA DiALVA
Ind.. Brasileira

Classe 41
troquetes, empadas, pizzas, tortas
Têrmo n.° 744.198. de 12-4-66
CIMPEL — Com:rd:RI Importadora e
Classe
ExportadJra Ltda.
Balas, doces, bombons caramelos. con, São Paulo
feitos,
melados
e
açúcar
moído
—
Urrai) n.° 744.143, de 12-4-66
QIMPEL
Presmi Turismo Ltda.
Ind. Brasil eira
Brasília
Classe 6
Para distinguir genéricamente máquinas,
motores e suas part?s inteçrantes, não
Incluídas em outras classes
PRESMIG
Tèrmo n.° 744 199. de 12-4-66
A. — Fertilizantes e Irma,
ticidas
INDÚSTRIA
São

BRASILEI(tA

_ft

INCOFIL
Ind. Brasileira

Classes: 1, 2, 3, 6, 1. 11, 47 e 50
Artigos das classes
Térmo n.9 744.200, de 12-4-66
Classe 50
.turismo em tõdas" as suas formas com Indústria de Cosméticos Irlania Ltda
São
compra e venda de p assagens terredtres,
aéreas e maritimas
. IRIANIA
Tértno n.9 744 1 94. de 12-4-66
Ind. Brasileira
Inconel — Informações Comerciais- em
Geral tda.
• .'
Classe 48
sã: Pado
,
Perfumarias em ger..
Têrmo a.° 744 201, de 12-4-66
INCOGEL
Discos 'Signos Ltda.
nd.
Brasileira-1
• ,t
Paitl:Classe 38
Blocos para cálculos, cadernetas, c'-dernos, cartões de visitas ou comerciais,
cartões indicas, envelopes etiquetas, Papéis para impressão,' papel almaço com
ou sem pauta

SIGNOS
, 'Ind. Brasileira
• Classe o
Discos em gera

TErmo n.° 744.207, de 12-4-66
São Caetano Balanças Ltda.
São c'aulo

SIO CAETANO
Ind. Brasileira
Classe 8
Balanças
Urino n.° 744 203. de 12-4-66
Peixoto
Ficho Ltda.
São Paulo

Térmo n.0 744.206. de 12-4-66
c.•lo sGomes da' Natividade
Sã') Paulo

*TU XETTERIS°
Ind. Brasileira
Classe 32
Programes radiofônicos e televisionados
e revieis
Térmos na. 744.207, 744.209 e 744.211.
de 12 4-66
ENEXEL -- Engenharia e E.itensão
Elétrica Ltda,
S,1,3

"ENEXEL"
Ind. Brasileira
''CUPEd

d. Brasileira
(nassa 21
Para aistinguir: Veicuios e suas partes
integrantes: Aros para bicidetat apto
suáveis. auto-caminhhes. aviões. amor
tecedores. alavancas le câm'uto. oarcos
pregues. braços para veiculos. hicicle
tas. • carrinhos dr mão e carretas carpi
ahonetes. carros ambulantes. camittsões
-arrias. tratores. carros-berços carros
:angues. ea r ros- t rrt q adoes. carros. car
aças. carroceria& chassis, chapas cie
cuiares p ara veiculo& cubos de ./eicuios
.:orrediços para veiculos. direção. desli
ladeiras. estribos escadas rolantes, ete
vagares para passageiros e para carga
rngares para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veicti!os. guidão
ocomotivas, lanchas motociclos. motas
noroacietas, motocargas. moto furgões
nanivelas. navios (ônibus para..chooties
sara-iamas. • para-brisas, pedai& abarbes
oda.. para bicicletas.. ,aios para b!c,ele
'as. reboai:e, radiadores oara veiculos
rodas para velemos. 4elins. 2c dos. a
cantes para velculos. vagões. velocipe.
des, varetas de conrróle do alugador e
acelerador, tróleis. rroteibus .raraes de
carros, roletes para carros
Térmo n.9 744 26)4, de 12-4-66
Emnreza Cinematográfica "Caiçara"
Ltda.
São Jai,/

"CAIÇARAInd. Brasileira
32
Peças cinematográlicas aças teatrais.
programas de televisão e revistas
Térmo n.° 744.105, de 12-4-66
Expresso Vila Olímpia Ltda.
Sãc "-luto

VILA OLIILPI
Ind. Brasileira
Classç 33
,
transportes de passageiro,

Classe 16 •
Para distinguir: Materiais para construo
ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blucos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua.
camas de descarga ' p ara eixos, edificaiões p remoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, fanicas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função. !ages, lageotas. material isolante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de p aredes, ara-,
deiras para construções, mosaicos, prolutos de base astáltico, produtos para
tornar im p ermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreçulho. p roduto betum:noso& impermeabili-..antes líquidos ou sob outras formas
para revestimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cl'
mento ,ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anilácidos para uso nas construções, parQueres, portas. p ortões, pisos, soleiras
para p ortas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação. tanques de cimento. vigas, vigamentos C
vitrôs
Classe 8
Chaves elétricas, chaves automáticas,
cabos e condutores elItricos. chaves de
tomadas, colimadores, rusiveis. int:rrrup.
toras, isoladores e dial,
Classe 33
•
Engenharia
, Têrmo ,r1.9 744.203, de 12-4-66
Empório ela Ponto Ganha Pouco Ltda.
São Pa.;a

DO POO 84ANHA
Brasileira
,•
;- Classe 41Alcachoiras... aletria, alho. „,-espargos.
açúcar. alimentos para anintaiiimido,
arnericloas. ameixas, amendona..'Sraruta
arroz.-,atum,. aveia. avelãs, aze:tê'azetunas banha. bacalhau.- hatatav:i.balas,
biscoitos, bom bons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão. canela,
em pau e em Pó, cacau, carnes. chá.
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Publicação feita de adirdo com o art. 280 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• corre: o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
acionai da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prójudicados com a coacomeo do registro requerido •
cara meus. chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de k:te. cremes
alimenticios. croquetes. compotas. cangica, coalhada. castanha, cebola. condimentos para alimentos, colorantes.
chounços, dendê, doces, doces de frutas.- espinafre essênc:as alimentares, empadas. ervilhas, enxovas, citrato de toêmate. farinhas saimenticias. favas féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão
Egos. frios. 'auras sêcas naturais e cristalizadas. glicose, goma de mascar, gerduras, grânulos. grão de bici gelatina
goiabada. geléias, herva doce heras
mate. hortaliças. lagostas, línguas, leite
condensado. leite em põ. legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, louro. massas alimenticias. mariscos. manteiga.
margarina, marmelada. macarrai.
sa de tomate', mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nas moscada, nozes. óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios. pralinés piruenta, 'pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos. p5tês. petit-pois. pastilhas, pizzas pudins:
queijos, rações balanceadas Para animais, requeijões, sal, lagú sardinhas,
sanduiches. sorvetes. suci de tomate e de
frutas, torradas. tapioca. tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas paro alimento de animais e aves. torrões
toucinho e vinagre
Têrnso n.° 744.210, de 12-4-66
Bar e Café do Pinta Ltda.
"DO PINTA"
Ind. Brasileira

-

Classe
Lanches de: aliche, moitadela, pr aura°,
queijo, roz-bife, salsichas e chur- ascos
Taram n.° 744.212, d.! 12 4-56
A. Gribeler a., Cia. Ltda.
São nu, z

"AR1GRI

Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televião.
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras. aspiradores de pó fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras, coqueteleiras. expremedores Iiquidificadores elétricos. maquinas para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas. fervedorea.
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos,. refletores, relógios de ar refrigerada tornas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. can,.
pa:nhas elétricas garrafas térinicas. regarlares autoanáticos. lâmpadas. apare.
lhos) de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna. esterilizadores condensadores, bobinas. chaves elétricas.
comutadores, interru ptores, tomadas de
corrente. .tusivei aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados.
bináculos, óculos. apare/hos
autor'
m ação. 'abat-láurs e luntys máquinas
para favas . r.mpas Para peio
.
dmi-estice '

iclubos. essências para exterminar ani- nhonetes. carros ambulantes. caminbbes,
mais e plantas daninhas. extratos de carros. tratores, carros-berços, carros.
suassia para . fins horticolas. tertilizars. tangi:ma carrosarrigadores, carros, care para o solo, formicida. guano. tuge- roças, carrocerias. chassis, chapas cirHinos, massas para enxertos, pastilhas culares para veiculos. cubos de veículos,
sara destruir insetos, preparações para corrediços para velculds, direção. dulia
ERCADO DE METAIS
'reservar o solo, preparações para des- gadeiras, estribos, escadas rolantes. ele.
C OISECI O, I EDISTRIA
ruir macios. hervas e plantas dana vador. para passageiros e para carga,
!g IMPORT AC AO LT DA.
lhas. sais para fins agricolas, sais para engates para carros, eixos de direção.
aus horacolas. substâncias guiemos treina, fronteiras para velculos, guidão.
sara destruir insetos. bervas e plantas locomotivas, lanchas., motociclos, molas.
Classe 5
Metais em geral e fundição de metais daninha!, venenos contra a vermina. motocicletas, motocargas moto furgaresp
venenos para - insetos e visgo&
manivelas. navios Ónibus, para-choquei.
Têrmo n.° 744.214, de 12-4-1966
contra lagartas
a :amas, para-brisas. pedais, panttlea.
Mercado de Metais — Comércio,
Classe 4
rodas para lacit:ctas„ raios para bicadas
Indústria e Importação Ltda.
:Produtos minerais em bruto ou parcial- tas, reboque, radiadores para veicules:
São Paulo
mente preparados, especialmente correti- rodas para veiculos, seuins. triciclos, tivos da acidez do solo; cal em bruto; rantes pare vekulos. vagões. velocipe.
produtos para refino de substâncias e des. varetas de contrade do afogador e
/MRd-ADO DE TAIS'
materiais
acelerado. boleis, entabua, varaes de
carro toletes para carros
Termo n.9 744.217, de 12-3-1966
Classes: 5 e 33
Termo
na 744.222, de 12-4-1966
Alba Indústria e Comércio de Minérios
Metais em geral, não trabalhados ou
Alba Indústria e Comércio de Minérios
Limitada
parcialmente trabalhados, usados nas inLimitada
São Paulo
dústrias; cortes de metais e fundição de
São Paulo
metais em geral
Têrmo na 744.215, de 12-4-1966
EI DROC ALC 10
Mercado de Metais — Comércio,
Ind?Aiglaileira
Ind.
Brasileira
Indústria e Importação Ltda.
São Paulo
Classe 4
Classe 4
Produtos minerais em bruto ou parcialProdutos
minerais
em
bruto
ou
parcialD TAI S
irERc AP3 E
mente preparados, especialmente correti- mente preparados, especialmente corretiInd. Brasileira
vos da acidez do solo; cal em bruto; vos da acidez do solo; cal em bruto;
produtos para refino de substâncias e produtos para refino de substâncias e
materiais
Classe 5
materiais
Aço em bruto, aço preparado, aço
Têrmo
n.°
744.223,
de 12-4-1966 71
Tênn o n.0 744.218, de 12-4-1966
doce, aço para tipos. aço fundido aço
Alba
Indústria
e
Comércio
de Minérios
parcialmente trabalhado, aço palio, aça .aslba Indústria e Comércio de Minérios
Limitada
Limitada
refinado, bronze, bronze em bruto ou
São Paula
São Paulo
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em- pó, bronze em
SOLOCAL
barra, em lio, chumbo em bruto ou
Ind. Brasileira •
parcialmente preparado cimento me'
tático, cobalto, bruto ou parcialmente
Classe 4
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
Classe 4
parcialmente trabalsado. ferro em brutc Produtos minerais em bruto ou parcial- Produtos minerais em bruto ou parcialem barra, ferro manganês, ferro velho, mente preparados, especialmente correti- mente preparados, especialmente correta.
tas. carrinhos dê mão e carretas. cani. vos da acidez do solo; cal em bruto; vos da acidez do sole; cal em bruto;
breques, braços para veículos. bkicle, produtos para refino de substâncias e produtos para refino de substâncias e
materiais
gusa em bruto ou parcialmente trabamateriais
lhado, gusa temperado, gusa maleável.
Têm° n.° 744.224, de 12-4-1966
Têm() n.9 744.219. de 12-4-1966
_lâminas de metal, lata em falra, /atilo
Alba Indústria e Comércio de Minérios/
Restaurante Zalcuska Ltda..
em Milha, latão em chapas, latão em
Limitada
vergalhaea. ligas metálicas, limalhas
'São Paulo
São Paulo
magnésio, manganês. metais não eraba
Usados ou parcialmente trabalhados, meZAKUSLA
teis em massa. metais estampalos,
Ind.
Brasileira
COLORCAL
metais para aolla. fique: e zinco
Ind. Brasileira
Termos as. 744.216 e 744. 220, de
Classe 41
12-4-1966
Refeições preparadas em geral
Classe 4
Alba Indústria e Comércio de Minérios
"ermo n, 9 744.221, de 12-4-1966
Produtos minerais em gruto ou poicialLimitada
lvena Distribuidora de Veículos
mente p reparados, especialmente cotras
São Paulo
Nacionais S.A.
tivos da acidez do solo; cal em bruto,
rodutos para refino de substâncias
si
1,,u10
R' IJOCÁL
materiais
—
Ind. Brasileira
1),I. \Itã .A.
Termo n.° 744.225, de 12-4-1 966
Ind. Brasileira
Anchieta — Sociedade de Valores Uds,
' Classe ?
iuhst5nr ias e u-eparak ões ou onicas
Sao Paulo
,sadas na agricultura 5 'inflei' adubos'
duhos artificiais para o solo .aL7alis Para ...1m uguir Veiem,» P
partes
,ara fins agrícolas, barter CV)::15 ceras nteprzintes: Aros para . ;)kie-tas. auto,
AN CECET
aria mielP -ir cálcio rttr •vets acto-eerttinhõrs uv:e,Hyi amorenx ert(m
praei leira
Ind.
le câmbio .barcos,
nn ,, adubo para -cr. solo .ri hime 'ores 'pre,l,irs-c alava
iraços para velcu los. bicicleissioetantes salo a.3 apricp!t•ira
caini
tiorficuitnra. rocórias bà gica, , para ta& car ,..nhos de mãe e carretas.
Valores mobiliários
•
Termo n.° 744.213, de 12-4-1966
Mercado de Metais — Comércio,
Indústria e importação Ltda.
São Paulo

Ind:Bteileixa
.

•
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5iefalo s.° 744.228, de 12-4-1966
alrtei'atos "Attanasio" Indústria e
Comércio Ltda
São Pado

Têm° n.° 744.232, de 12-4-1966
sócias, papel de correspondência o neg.
tanques. carros-irrigadorea, carros,
jolimar Comércio e Representações Lida, roças, carrocerias. chassis, chapas
boa, impressos em cartazes. piscas, Ica
São Paulo
cularea para veículos. cubos de veiculo% buletaa e veículos, bilhetes Impressos
corrediços para velcutos. direção. dealiTèrraos no. 744.239 a 744.242,, da
gai>iras estribos, escadas rolantes. ele12-4-1966
vadores
para
passageiros
e
para
carga.
ATTANASIO).
Fundição Bras/
engates para carros. alma da direção.
São
çan‘iintria Brasileira
freia% fronteiras para veiculo% guidão.
locomotivas, lanchas motociclos, moia%
motocicletas. motocargaa moto furgetea
manivelas, navios ônibus. para-chagues.
Classe 49
para-lamas para .brina. pedala. ~as
qi:tr-is pala pesca, redes para pesca, fios
rodas tara bicicletas, raios para biciclee linhadas para pesca
aaa-____
tas, reboque., radiadores para veicuicas.
Termo u.° 744.230, de 12-466
rodas para veiculos. seuins. triciclos. a-stelantex Indústria e Comércio de
rantes para eiculos. vagões. velocipaRoupas Ltda.
deo. varetas fe contrôle do afogados e
São Paula
acelerado?. troado troleibus. varaea de
, car:os. toletes para carros
Termo n.° 744.235, de 12-4-1966
"Hudson" Engenharia Ltda.
São Paulo

Ind.Braoll@

•1 'SON

Clasea 36
•L')Ora distinguir: Artigos de vestuârles
e rcupas echos em geral: Agasofhos.
ovePeala alpargatas. anáguas. blusas
Izzae. botinas. blusõeo. boinas. babaCourea. lanas. capacetes. cartolas ca rapaças. casacão. coletes. :apas, abales
carhacell. calçados, chaoua. cintos,
cintea com hinaçaes. corpinhos. calças
cenho r as e de crianças. calções. calT..22. era:lisas. camisolas. carrasens.
aaaaccaa ceroulas. colarinhos cueiros.
Maa casatos. chinelos. don..nós. edlaf,{y2a. fanfasias, fardas pa:a militares. coCanfais lya l das:. galochas. gravarac. gorwa logos dt lindaria. laguetas. laqu'us
âss, !irias. lenços. mant8s. meiaa.
aaa mantas. mandribo mostilhas. tne•
k.>46.2. peias. penheas. pulover.
5eudas. notiches. polainas. pilaanas. pu•
quimonos. regato
rnc1raa
nçi en.
r.site .e chambre. roupão. cobrei:idos.
Gasfierisó-ios. aidas de banho. sandfilias.
1i:setores, áoves. sungas. atolas ou alada
eâueus. turbanees cernes. uniformes
e vestidos
—
744.233,
de 12-4.1966
Termo n.o
Doceria Dona Benta Lul são Paulo
DOP BENTA
Ind. Brasile.tra
Classe 41
Cacau, crocimtes, doces de trutas, ,xo.
doces gelados, doces de amendoaa.
cie amendoim, de nozes de cos. 'ia, e de
Priatas ocas, cobertos com chocolate,
2rutas sacas passadas e cristalizzidas. oe
Maa, anina de mas?. nralinéa, ifasiilhas
Pirca-puxà, Pittlites, aitidfria?
rockabolen

Classe 21)
Paru ensunguir: Vetcuics O suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. auto.
móveis. auto-caminhetea. aviam CIEWsetecedores. alavancas de câmbio. barcos.
arequea. braços para veiculua fru:1kb%.
taa. carrinhos de mão e carretas. casseminuetes. carros arribulantea comia:Álea
MCPC3. tratores. c-arross-rços carren.
,.anoure. calras-trriganoes. merca cat.
oçaa. aarrocerias, chassis. chapes cie.
colares pare veicfflos. cubos de veicules.
corrediços Para vciClAn dire60°. d'2811dedeiras. estribos escadas rolantes. elavadorea para passagclros e para carga
engates para carros. Cisca de direçãc.
trafica,. fronteiran para veicules. auldgo•
~ativaa lanchas. motociclos, moias,
motociclo s. cnotocargas moto furgetea
manivelas. navios. ônibus. para-ehoensaa
oara-lamma para-brisas. uedala panteea.
aarlas para bicicletas. 'ato. rara .-ocicie.
taa. reboque. radiadores para Jatados
-cuias gare veicules selins sri•-'clos 24motes poro veicules. vrigaes. erelocides. goretes de contrôle do aeogades e
acelerador tróleis. troleibea varaaa
carena toletes INAPR !RPRO
Termo n.° 744.234, de 12-4-1966
Adiego — Comércio deAut omóveis
Limitada
São Paulo

ADIEG6*
IND. BRASILEIRA

Ind. rasile r
Classe 25
Plantas, projetos e estudos
arquiettônicos
a Termo n.° 744.237, de 12-4-1966
D- a iticadora e Confeitaria esteiln.ho
Limitada
São Paulo

CASTELINHO
Classe 41
Pães, biscoitos, bólos, doces, conceitos.
sorvetes, pizzas e alimentos preparados
para refeições
Termo n.° 744.238, de 12-4-1966
Resilam Indústrias Elétricas S.A
São Paula
arksILk1

intISTRUS

Classe 8
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classG
Classe 11
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classc
—
Termo n.° 744.245, de 12-4-1966
Arauto — Distribuidora de Discos Leda>
São ene',

ARAUTO
Ind. Brasileiro
Classe 8
Discos gravados
Termo n.9 744.246, de 12-4-1955
Alcides Jos éPereira
São Paulo

ft.A.BISC

ZLET CAS SA
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, dts,
Exploração de isolantes de alta tensão, plic,atas, envelopes, faturas, notas paca
buchas condensivaa e correlatea, tubas missórias, papel de correspondência e na
de tenolite para fins industriais e comer- Cibaa, Impressos em cartazes, tabuletas e
ciais, notadamente etextei.s, isolantes era
veículos, bilhetes e imprecisos
gerai e afins, resinas sintéticea e outras
Urze a.° 744.247, de 124-1
a elas relacionadas, interruptores de eletricidade e aparelhos elétricos em geral Reilarfzme Produtos Químicas Limitad'ã
São P-aulo
Têrmo n.° 744.244, de 12-4-1
Relojoaria Enrico Ltda,
Sã.) Paula

EURICO
Ind. Brasileira
Classe 8
Relógios
em geral
_
Vermo n.° 744.243, de 12-4-1966
Volar Transportes Limitada

Classe 21
Pará cRist . nun , r Veica!os e . s04> pttrte5
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviõen amortecedores alavancas de câmbio barcos
beecities. hracas para vciculo.s.
Classe
. t
corriahos de mar e carretas. cami- 1,„ ,
. par:; `/SO
,,411)11;
h/vmPfeS.
carros- be rçus ' carros catas, enveloprs, Saturas;_ notas .,Pronala,-

dleinleira

Clame 3
h-a-autos para nifs
farmacêuticos
Termo n.o 744.248, de Ua4-1964
Produtos Químicos Peter-Gam Ltda,
São Palio

"wikult--GAN
Ind. Brasile
46
cera para assoamos
detergentes e sabão em pó •
k lassc
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a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse

Termo a.° 744.249, de 12-4-1966
Horizonte Representações de Livros
Didáticos Ltda.
Sã, Paula

HORIZONTE
Ind. Brasil ei rà
.

•

Classe 32
Livros impressos
Termo n.9 744.250, de 12-4-1966
Cidinal Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo •

Termo n.° 744.256, de 12-4-1966
Parge — Rolamentos e Peçsa Ltda.
São Paula

!locomotivas. lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, tnotbcargas. Moto furgões.
.manivelas, navios. ônibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas. pedais. pararões.
mdas para bicicletas„ raios para bic,cleDARCE
tas, reboque. rachadores para' veiculos.
rodas para veiCulos, selins, *riciclos, ti.
rentes. para veículos: vagões. velocípeCasse 6
des, varetas de contrõle do afogados e
Rolamentos e peças para veículos, n o acelerador,
•
tróleis. trolEsbus, varaes de
incluídas em outras classes
carros. toletes ,ars, aarros
Termo n.° 744.257. de 12-4-1966
Termo n.° 744.262, de 12-4-1966
Mineração Delta Ltda,
Distribuidora Arcas de Produtos
Sã, Paulo
Elétricos Ltda.
São Paulo

DELTA
C I.pINAL

Ind. brasi ei ra
Classe 21
Carrocerias para veículos
Têrmo n.9 744.251, de 12-4-1966
Panificação Central Ltda.
São

•

-Classe 5
Minerais
• Zermo n,° 744.258,, de 12-4-1966
Importação e Exportação
Harcobe
Limitada
São Paulo
•

,RARCOBE

CENTRAL

nd. Brasileira

Classe 41
Biscoitos, bolos, doces e pães
Têrnio n.° 744.252, de 12-4-1966
Fauzi Jabur Comércio e Indústria
Limitada
São Pd,fin

Classe Il.
Produtos agro-pecuário
Termo n.° 744.259, de 12-4-1966
Viação Auto Luxo Ltda,
São P•ait n 0

ADTO LUXO
Ind. Brasileira

ARC S
Inde Bra st lira.
eira
Classe 8

-

Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,

elétricos, refletores, relógios de ar ré.
trigerado formas elétricas, máquinas
totográficas e cinematográficas. campainhas elétricas, garrafas térmicas, re..
ladores autotnaticos. lâmpadas, apare.
lias de luz fluoresceuie, aparelhas de
comunicação interna,' esterilizadores
lensadores, bobinas, chavee elétricas.
:omutadores, interruptores, tomadas de

:cimente. fusível, aparelhos fotográficos
cinematográ g icos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproai.
mação. abat-jours e lustres máquina.*
para lavar roupas para uso
flomestico
Termo n.° 744.266, de 12-4-1966
Rodolfo Ragazzi
São Paulo

moisu
•
Ind. Brasileira

pick-ups, geladeiras. sorveteiras, apareClasse 32
lhos de refrigeração, enceradeiras, as- Programas radiofônicos, programas 'de
piradores de pá fogões.. tornos •e fogatelevisão e revistas
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
Termo
n, €) 744.267, de 12-4-1966
balanças, ferros elétricos de engomar e
Bar
e
Restaurante
Maneco Ltda.,
passar, batedeiras. coqueteleiras. espremedores tiquiditicadores elétricos, máSão Paulo
quinas para picar e .moer legumes e
carne, resistências elétricas. tervedoree,
9410.-20”
estufas, ventiladores, paenias e bules
Ind. brasileira
elétricos, retletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
Classe 41
fotográficas e cine.matográficae. campa:nhas elétricas, 'garrafas térmicas, re- Lanches de aliche, mortadela, presunto,
qadores- automáticos. lâmpadas,. apare- queijo, salsichas; roz-bife e churrascos
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
Termo d.° 744.268, ' de 12-4-1966

comuircação taterna. esterilizadores con- Val — Paraiba — Sociedade Comercial
Classe 21
densadores. • bobinas. chaves elétricas,
de Materiais para Construção Ltda.
Automóveis e caminhões para transpor- comutadores. interruptores, tomadas de
São pauto
corrente, fusiveL aparelhos fotográficos
Termo n. °744.260, de 12-4-1966
Classe 41
e cinematográficos. filmes revelados,
7
Mares
—
Turismo
e
Promoções
Ltda.
Café e cereais
binóculas. óculos, aparelhos de aproxiSão P-aliir
VAL— FÁRAIBA
mação. sbatlours e lustres máquinas
Termo n.° 744.253, de 12-4-1966
Ind. Brasileira
para
.avar
roupas,
para
uso
Prefilo Papelaria e 'Serviços Gráficos
.
- • 7 MARES
doméstico
Limitada
Classe 16
Ind..
Brasileir&
'
São Paalc
Pare distinguir: Materiais para construi'
Termo n.° 744.263, de 12-4-1966
.bes e decorações: 'Argamassas, argila.,
Cia. Agro Pastoril Uval
Classe 50
areia,
azulejos, batentes;balaustres,
São
Pauto
?REFILO
Compra e venda de passagens, aéreas.
tos de cimento, blocos para pavimenta?,
Ind. Brasileira
marítimas e 'terrestres
ção, caltias, cimento. .cal, cré, chapad
_ „
UVA',
isolantes. caibros, .calxilhos, colunas'
• Termo- n. Q 744.261, de 12-4-1966
Classe 32
Ind.. Brn sil eira
chapas
para coberturas, caixas dáguaa
CRAP
—
Comércio
e
Representações
de
Apostilas e livros impressos
caixas de descarga pare etixos, edifica.
Nuto Peças Ltda.
Classa . 19 •
çôes • -iremoidadas; estuque. emulsão *
Têrmo n.° 744.254, de 124-1966
São Pa,t.c.
Tves e ovos
Distribuidora de Bebidas Merivi Ltda.
base asfáltiém estacas, esquadrias, estrito
—
turas metálicas' p ara Construções, 'met
Term on.° 744.265, de 12-4-1166
São Pauia
'C R Á P
les de Metal, ladrilhos, lambris, luva
Monteiro-Biancalana
Ind. 13rasileira •
de função, !ages,. lageotas. material 1210..•
.
São Nu) ,
Jante contra frio e cálor, manilhas, masMENU, .
Classe 21
sas pare revestimentos •de p artdes. ala*,
ARUN.-13.1.AN
Ind., Brasileira
Para distinguir Veicuius e suas partes
&iras para construções: mosaicos, proROVIC
aritegrantes:- Aros pára bicic letas, auto.
,
dutos de base asfáltico, produtos para
ra
niSveis. auto-caminhaes, aviões amortornar impermeabilizantes as argamas.
Classe 42 "'
Classe 8
ricedores. alavancas _de câmbio barcos,
de cimento e cal, hidráulica. pedra.
,ceiaajas, • liçores e vinÉas lreques, braços . , para veiculas. bicicle. -'ara distinguir os wguintes artigos elé- mas
gulho, produtos betuminosos. impermeaa
alceis:
Rádios,
aparelhos
de
televisão,
.as carrinhos .de mão e carretas camiPHi a's.'4 744:255; clé • 12À-1 966
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Auto Peças e Mecânica ,Panamá Ltda. thoneteS.'.cárias ámbidantes. cataidgies. acli-ups, geladeiras. sorveteiras, apare-. para revtstimento e' outros como na mi.
:a'rros. idiares carros berços. carros- hos de refrigeração. enceradeiras, as-, vimentação, :peças: oniatnentais de do='
São ta alo
cangues. carros-irrigadoes. carros car- , iradores de pó, fogões. .fornos ,e
mento ou gesso para tetos e paredw:
oças. cerrocerlas. , chassis. chapas cir- 'eiras elétricos.. chuveiros. aquece'doras, papel pare forrar casas, massas and+...
'alças.
ferros
elétricos
de.
errigotaár
.:alares para veiculos, cubos ds veirtilos.
á cidos para uso nas • Construções, par.?2,
corrediços para veículos. direção, desli- ,assar; batedeiras, .coggeteleires. agira- Atices, .portas, portões, pisos, soleira:uadeiras. estribos. escadas rolantes. da- nedores liquidificadoreS• elétrieos. má- para. portas, tijolos. Nbos ,de concreto.y
Classe
tadores para Passageiros e para carga. /ninas para, picar e moer , legumes ,e telhas, tacos, tubos'.de. vtntilaçáo, mgr
Peças e partes, de, automóveis.-não
enpatês' para carros airos de direção, -ame, resistências elétricas, fervedoree ques de dreentek, viga vigamentos e •
incluídas em outras classes
iram. fronteiras para veir.los. guidão -bibe, ventiladores, .paenlà 'e tni1ei
Vines

FAUU Jain
Ind. Brasileira
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Publicaçft Seita . da eaUcio com a art. 130 do Código da Proprieciada Enclustrial. Da data da publicação someçarGs
cfc:,..:.'eJ o prazo do GO dias para o deferimento ao pedido. Durant,° Osso prazo poderão apresenta!? suas oposiçõea oo Depart,
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Térmo n.° 744.273, de 12-4-1966
Bar do Ponto São Luiz Ltda,,
São Paulo

firrstPriSMetia

▪

de molos ,capotas, marcarias, molas e
paralamas
Têrn10 n. 9 744.278, de 12-4-66
Comercio de Automóveis Condor Ltda.
São Paulo
'CORIII311"

caenecoka eakrakaa
eilE2o2,1
eclw para bicicletas,, enb.5 r;OrEl
tas, reboque, radladoinu aisrsveicaioe
São
antes para vc.ictaLss, vagC:n %Faleci
"DO PON0 SÃO
U'). varo= de contrais do dogatkr
c-úlEMEX"
LUIZ
rodas para veiculas, salina frze l.c2w, ao'I
ii0 13rasilo
Xndo Brasileira
acelerados, tróleis, woleibus, varc,s-o
Ind. Brasil et rs
carros. toiares Rara M8Pes
Classe
41
Gano 36
Classe 21
Termo Il.° 744.251. de 12-4466
Artigos de v..amárim Lanches de aliche, mortadela, presunto,
Confecções New-jersey Ltda,,
f..?itas era geral: Arsasalhos queijo, salsichas, roz-bife e churrascos Alavancas de freios, amortecedores, an.)
teparos, barras de eixos, barras de
Anuário Fiscal;
N. 489.467
a'pargaas. anáguas. biesaG
Tèrmo n.° 744.274, de 12-4-1966
freios, braçadeiras de eixo, braçadeiSão
Paulo
larsanas, blusiks, boinas baba.
Rancharia
Ltda.
Viação Iepe
ra de molas, capotas, crocerlas, molas
caaacetes, cartolas:, cara.
São Paulo
e paralamas
capa%
chats-s:
;
!:ana:3o. coletes,
nls, calçados, chapéus. cintos
Têrmo n.° 744.279, de 12-4-66
comàinaçaes. corpinhca. calça.
•
Confecções Roal Ltda.
•
nouls e de • criança& calaGea.
Classe 33
São Paulo
3RASILEIRA
carii s. camisolas, camisetas
Transportes de passageiros
A L"
va
:.c.'oulas, colarinho% cueiros
Têrmo n.° 7444.27'5, de 12-4-66
dominós. achar.
Ind. Brasileira
casares',
Ouse 36
;a-aia/ sareas para rail itartn co. Sorana Comercial e Importadora Ltda.
classe
36
Para
distinguir:
Artigos. davc.,_;,121-1:
São Paulo
rralas, galochas. gravatas, ger
Para distinguir: Artigos de vestuários e roupas i':eitas em gerai: Ag,asathe&)
lir-Agaste. jaquetas, Laquês
e roupas feitas em geral: Agasalhos. doure . bonés, capacetes. cartelp.2. carum
"SORANA"
ligas, lenços. imantas. meias;
aventais, alpargata& anáguas, blusas. aventais. alpargatas. - anáguas, Wesse,
Brasileira
Ind.
mantas, mandrião, mantilhas. pa.
botas, botinas, blurileea boinas, baba- botas, botinas. blusõea. boina& babao
Classe
3•1
-a s. acnboar. pulovee. welerinas:
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara- peças. casacão, coices& capas, cbaice3
pouches, polainas. pijamas. pts- Comércio de peças dam autos e tratores puças, casacSo, coletes, capa% chatas, ia senhoras e de criança& caiçiãe,
.3.c', nmeeiras. quitnonoc, regalos,
Têm on 744.276, de 12-4 66
cachecol& calçados, chapéus, cintos, ças, alm123,5, camisolas, caraisseaep
chambre roupão, scbretudaa,
cintas, combinaçõe& corpinho% calças cuecas, ceroulas, colaridles ecntan,
Marcenaria Une Ltda.
:,uspeus,Srios, saldas de banho. sandálias.
de senhoras e de crianças, calções. cal- scjag, ces2cca, chinelos, dominós. ventar,
São
Paulo
çitieleves. shorts, sungas. atolas ou siadas
ças, camisa& camisolas, camisetas. De& fantasias faras para militares, ce,
totaras, turban.:es ternos, uniforsnes
U NA
cuecas, aeroulas, colarinhos, C1121803, seginis, fraldas, galochas, gravata& geei,
e vestidos
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- roa, ogos de angarie, ¡agucem& kqd.se,
Ind. Brasileira.
pes, fantasias, fardas para militares, co- luvas, ligas Lince& mantel& seciaR
Tania) n.c 744.270, de 12-4-1966
Classe 40
legiais, fralda, galochas. gravatas. gorRicardo Martinez Sanchea
Aóveis em geral, de metal, vidro, de os. jogos dt /ingeria, jaquetas, laouês. maiôo, mantas, mandrião. mantilhas. 9.3P
São Paulo.
iço. madeira, estofados ou não, inclu- uvas, ligas, lenços, manhãs, meias. letós, palas, pe.:ninar, selavas'. pa!acte2Q
Petsgas, pouches, polainas, pliarna&
sive móveis para escritórios: Armários, naiSs,
mantas, tnandribo, mastilnas. maORGânZAÇÃO C 11.,
armários para banheiro c para roupas etós. pulas, penhoar. pulover. Interinas. abas, perneiras, milmonas, regaras
usadas, almofadas, acolchoados para péugas, pouches, polainas, pijamas. pu- robe chainbrz roupfle, solneeedw,
C °Kl ABILIDADE E
móveis, bancos, balcõeo, banquetas. nhos, perneiras, quimonos, regalos, suspensórios, saldas de basik.a.. can "Irae,
NEGOCIOS.
meteres, shorts. nunga.s. atolas toa eteck4
bandejas domiciliares, berços, biombos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
toucas, turbantes ternos,. uniforotes
cadeiras, carrinhos para chá e café. suspensórios,
saldas de banho. sandálias,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
os. 744.283 e 744.284, de
Têrtnos
para sala de Jantar e sala de visitas, sueteres. aborta. sungas, atolas ou alacka.
12-4-66
Classe 33
toucas,
turbantts.
ternos,
uniformes
coniuntos para terraços, jardins e praia,
fundição
Colúrbie Ltda.
Contabilidade
e vestidos
conjuntas de armários e gabinetes para
São Paulo
São Paulo
Têrmo n.° 744.280, de 12-4-66
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Contabilidade
Comercial 'dial ttda.
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
T:-T1110 tl, ` 744.271, de 12-44966
São Paulo
Autocred ;2 'nanciamento de Veículos dispensas, divisões, divan& discotecas
"JOHEL
Limitada
de madeira, espreguiçadeiras, escrlvanl1#0. MUSILZIRA
Ina. Brasileira
São-Paulo
ribas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e televiCiasaa 5
Classe 21
são, mesinhas para televisão, cacatous Para distinguir: Veicules e suas partes Aço em bruto, aço p2epagago,
U'2(-)C
para quadros, porta-retratos, poltronas. Integrantear Aros para bicicletas, auto- doce, aça pura tipos, aço fendida
Incle Brasiloira
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaauto-caminhõea aviões, amoa. parcialmente trabalhada, aço 011e,
péus, sofá& sofá.e-camas, travesseiros e móveis,
tecedores, alavancas de ra,bie, barcos refinada, bronze, bronze em Errása nãsg
Classe 21
vitrines
— breques, braços pare veicules. &ideie- parcialmente trabalhado. bronze :.(9
Finuni.icmen to de veículos
Tênno n.° 744.277. de 12-4-66
tas carrinhos ch mão e carretas. —Lese- sungaraês, bronze em pó, brolleo
Termo 23. 0 744.272, de 12-3-1966
Engenharia Indústria e Comércio abondes, carros ambulantes. eassitSões barra, em fie, chumbo em 1~5 qtre
Luiz Henriques Filho
Brudes Ltda.
carme, tratores, carros-berços. carro» parcialmente preparada Cinr22210 91C4
São Paulo
tanques, carree-irrigadoes, carros car- Wien, cobalto, bruto ao parcialawa
São Patélo
eças. esnocaria& chassis, chapas cir. trabalhado, couraças, esta o bruto agi
cularea para 'veículo% cubes de veicules parcialmente embalsado, t.'we em 1-:.-isti5
corrediços para veículos direção, &ali. em barra, ferro manganês, Ees'a
ciar/leira& estribos, escadas rolantes. ele. gusa em bruto ais parcieln~
, -adores para passageiros e para carga. ihado, gusa temperada,
.ngates para carros. eixos de direção lâminas de metal, tab-,1 are fõira, taf&)
freios, frontairas para veicules, guidão em ffilha, latão cro cies.az latS2
ocomotlias. lanchas. raotocicies. molas vergalhdes. ligas metálicas, timalkaa„
SELECT& Set.,1Z,-405,eaoom.
Classe 21
motocicletas. motocargas, moto furg6es saagnêsio, manganês. metils ss.loisadie.kucRrer,,p,© os
Alavancas de freios, amortecedores, an- manivelas. navios. tinibua, para-choques Usados co parcialmente traLalbades,
•
teparos, barras- de eixos, barras de nara-latnas. para-brisas. pedais- Pant6es
tais em massa, metais Caagalgrek
freios, braçadeiras de eixos, braçadeira . ' 1- ' combinações, corpinhos. calcas
metais para solta, aiguel e glacia
Clases R)
Para distinguir: Impressos para uso silit
Classe 33
PREÇO
DO
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