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CAPITAL FEDERAL

ANO XXIV - N.° 188
Malf11•11N.MONNEW•Wr

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do- Secretário
da Indústria
De 30.de setembro de 1966
Despachos em recursos:
OiSr. Secretário, da Industria
Heraldo Souza negou provinhento
aos Pedidos de recursos interpostos nos processos abaixo mencionados a fim de m anter as decisões ,anteriores.
321.246 - Marca Luininoll
- Requerente - Adão Tozzí Walter -k Recorrente - Cia. deiProdutoS Químicos Fábrica Beleln ProCesso deferido.
N. 333.766 - Marca Sena Requerente - Sena C omercial
Imobiliária 8. A. •-=- Processo indeferido.
N.? 343.572 - Marca 'Cd .--Requerente - Union ChiMique
Belge S. A. - Processo indeferido.!
'
331.213 - Marca Champion
- Requerente - Giusti & Cia. Limitada. --s. Processo indeferido.
N. 327.770 - nome comercial
- Requerente - Instittuo deGastroenterohDgia de São Paute Proe,csso 'indeferido.
N.° 185.830 - Marca Real Cia.
'Velha - Requerente - Comp.
Geral de Agricultura das Vinhas
do Alto Douro SARL - Processo
indeferido
.
N.? 362.913 - Marca. Maisfino
- Requerente - Indústrias G •aufino' S. A. - Processo indeferido!
N. 309.590 - Titulo -. Jardim
Leonro da Praia Grande H ReFquerente -Imobiliária Martinez
Ltdaj.
Processo indeferido
N.? 270.571 Marca ACUO Regi:lede:de - Anderson Clayton
& O. S. A. Indústria e Comércio
- Processo indeferido..
N.° 281.695-- Marca GresPi Requerente - Cotonificio Rodolfo
Crespi S. A. -- Processo indeferido; •
N.? 308.540 -- Marca igreinha
• Requerente -- C. Lima Reindas
- Processo indeferido,
N.° 331.265 -- Frase• de propa•
Requerente --- The ';her-

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
win Williams Co. - Processo indeferido.
N.° 334.287 - Frase de propaganda - Requerente - The Sherwin Williams Co.. - Processo in.
deferido.
Título Sibrame
N.° 392.959
- Requerente - Teondore Angelos Rigopoulos - Processo indeferido.
N.° .214.052 - Título Santa
Branca Requerente - Salvador
Esperança & Cia. - Processo indeferido.
N.° 218.437 - Marca Amelia Requerente - João Pereira de Faria - Processo indeferido.
N.° 233.873 - Marca Cynar Requerente - Fábrica de Licores
Finos Turiri. Ltda. - Processo indeferido.-.
N.° 267.069 - Marca Novocal
- Requerent-,. •- Lab. Farinaguiou Ltda. Processo indeferido.N.° 314.936 - Marca SM - Requerente - Comp. Vidraria Santa
Processo indeferido.
Marina
N.° 334.709_ - Marca Maleável
- Requerente - Comp. de Ferro
Maleável - Processo indeferido.
N.° 350.012 - Marca Scooteroil
- Requerente - Comercial Auto
Motores Rumo Ltda. - Processo
indeferido.
N.° 202.138 - Título Fábrica
de Latas Americana .- Requerente - Produtos Químicos Guarani
S. A. - Processo indeferido.
N.° 319.149. - Marca Hot Dog's
- Requerente Hot Dog's Lanches Ltda. - Processo indeferido.
N.° 176.156 - Marca Biodentol
Requerente - Antônio Lyra Jr.
-- Processo indeferido.
N."193.449 - Marca Newcolor
- Requerente - Pan Cor S. A.
Tinias e Vernizes .Processo indeferido.
N. a 198.160 -- Marca Denyer -Requerente -- Máquinas e Acessórios Deliver Ltda. - Processo indeferido.
N." 318.919 -- Marca Leal.Requerente - Como. Comercial
Processo indeferido.

Diversos:
Studardt & Cia. - Recorrendo
do despacho que denegou o pedido de caducidade na marca Colofita n." 111.736 - Arquive-se o
recurso teado em vista que o registro não foi prorrogado.
n•nnn•nn=1..

Expediente da Seção
de Interferência
De 30 de setembro de 1966
Notificação:
.
Uma vez à...corrido o prazo dc
reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei n. r 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsideração e se do mesmo não se
tiver valido .nenhum interessado
serão logo expedidos os certificados abaixo. .
Título de estabelecimento deferido:
N.° 492.140 - Regina Cabeleireiros -- Jacira Léa Passos Suarei - Classe 31' Art. 117 n.° 4.
N.° 493.562 - Riviera WeekEnd - Romeo de Paoli - Classe
krt. 117 n." 4.
n. °33
N.° 493.579. - Teatro de Equipe da Guanabara TEG - Manoel.
Henrique de Farlás PaSsos e Maria
do Socorro \Vanderelei Menezes
- Classe 33 - Art. 117 n.° 4.
Marcas indeferidas:
N.° 441.647 - São Miguel Barnebé & Cia. Ltda. - Classe
n.° 41. •
•
N.° 464.019 -Koringa
Ro'ioga ind,. de Impressões Ltda.
- Classe24.
N.° 465.147-- Ui'ca - The Rio
de 'Janeiro Flont MA And Granaries, Ltd._
N.° 467.975 - hnesa - Imesa
Indústria. de Móveis Estofatos Sóciedade Anônima - Classe 40.
N."-469.370
("j ondoroil Tintas
-Cla,A;„ 1.
S.
N.° 470.201. - Manchete Mineira
Fábio Vieira Mis - Classe 32.

N.° 470.321 - Azeoliva - Azai
liva S. A. - Importadora e Ex,
portadora de Óleos Comestíveis 0
Derivados
Classe 41.
N.° 470.365 - J. "Torres - J.)
F. Torres - Classe 41.
N.° 470.554 - Fiesta - Estofa.
Classe
mentos Beclding Ltda.
11.° 40.
N.° 470.560
Spark
Spark
Propaganda Ltda. - Classe 32.
N.° 470.581 - Blue Siar Blue Siar Comércio . .deMatcriais
para Construções Ltda.
N.° 471.296 - Dallas São
.Paulo Alpargatas S. A. - Classe
n.° 23.
N." 471.810 - Le Baiser.- Rica
Juliette Sebbah e Jean Paul Balt.'
decroux e Michele Rosemondei
Baudecroux - Classe 48.
N .0471.863 - Sacil - Antônio
Piragini - Classe 5.
N. 0471.957 - Indústria Meca.
p ica' Motrac Ltda. - Motrac -.••
Classe .21.
N.° 472.988 - Ancar - Comer..
cial e Importador« Ancar Ltda. •
- Classe 21.
N: '473.209
'Marluce
Irmãos Cunha - Classe 46.
N.° 473.411 - Bel Taco.- Flo.
risval Lui - Classe 46.
N.° 475.152 - O Combate
Dialma Medeiros - Classe 32.
N.° 482.356 - Rennes
Men
liton Julio Bueno dc Los Rios --..
Cla-se 46.
N.° 482.413 - Camas Pernam.
bacana
Pinheiro,-Mala & Cia.!
- Classe 40.
N.° 482.584 •- Otorinum Lan
boratório Frundost S. A. - Cias,
se 3.
N.° . 483;040 - Farmácia Popa.
ar - Minerva S. A. Drogarias,
Farmácias e Comércios Reunidos
Classes
e 48.
N.° 483.185 - Dietrisal
tricia Produtos e Nutricionais
Classe 41.
N.° 485.207 - Durabloc
Da.rabloc' Indústria de Artefatos dei
Cinismtó Lidá. - Classe 16. . .
N.° 489.291: •- Semfim
Anta.
nio Albino Pimentel - Classe 21.
N.° 490..165 - Internacional -.
Peixaria Internacional Ltda.
Classe 41.
N.° 493.355 - O Tenmo •-- João
Luiz Gaspar
Classe 31,

•
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- As 1-n •partiçõeo Públicas

1

eclomações pertinen.

les ri matéria retribuida, noa
ru.s(..c fie- erros ou tirnisRões,

• r(,(r

f orautkidas pov
Sevio de Redação,
i.:;:rs /3 ri.x 16 horas, no móxi.
too oi.5 72 horas após a Itakin
(I tas firr l i s ofiriais.
o riginais deverão se:7
elccJi;ogrojatins P. 2urentscat•s. ressalvadas, por quem de
sJ mito , -asuras e emendas.
- Excetuadas as para
• I erriOr, que serCb sempre
,gnual s, as assinaturas poderã o tomar, em qualquor
época, per seis meses ou um
cuo.
- As assinaturas vencidas
pi .r.2erão ser saspen4as sem
G l' ,1:(;(.: prévio.
1
Para facilitar aos assinam-'
t?..c3 a ve..ificação do prazo dei
edlidade de suas assinaturas,'
PTar parte superior do cmlerêco

N.' 493.780

Bororé

Antfj-

aio Barbosa - Classe 23.
N." 494.425 - O Semanário do
Itiu - Matias de Souza Bastos Classe 32.
N.° 497.621 - Diapax - Bracco
indústria Chimica S.p.A. - Classe
Is.° 3.
N.° 497.780 - Fornecedora.
.real. Ltda. - Classe 16.
N.° 498..272 - Vilene - Amool
Ltda. - Classe 23.
N.° 498.564 - Mimo Pinto - Indústria e Comércio
ale óleos S. A. - Classe 41.
N.° 499.797 - Dabene - David
Berezovski Neto - Classe
Sinal de propaganda indefe:

-As ele tiOes Públicas
F-se
° ..2
dIs assinatura
anuais rer coadas até 28 69/G
DEPARTAMENTO DE NPRE SA NÂCRONAL
fevereiro de cada ano e aD
g 321:17191:2 CHEIRAN
[Meladas, em quakaer época,
ALBERTO DE BROTO PERORA
pelos Órgãos competentes.
et-teru ela ocioveçu ®a p uotacAçaao
@POORC mA GaçRo ciai recnna@fle
A fim de possibilitar
FLOMANO QUEAR.Aãe ?e essa de fores acompao
MUNELO FERREIRA AL,VES
gahados
esclar.seimentos,
DUREI° OFOCOAL
guante a sua aplicação,
otxgái©
citamos usem os interessados
oeçoo Cso puem:Mede do osspodloneo c;lo DopaalsoeceRVO
preferencialmente cheque ou
SkRiniotõK0
`ti1Grl e.'4,47 . OQ ProwarlodloCo Cruhacttrtal
vale postal, emitidos a favor
Co todeios p lo o Cornórolo
do
Tesoureiro do Departa.
cem Olietár.o Co Departament@ co traPerECD e4Ggienet
weuetõ Ée Iiinprensa Naciong
- Os suplementos do ediçães
dos órgãos oficiais só se
A SSIN ATURAS
fornecepo aos assinantes que
as solicitarem no elo da as.
2:I2PA.WriOWI IS PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
sineura. • •
' Comia], m Interior:
Capite! e Interior?
- O funciondrg
Semestre . . . Cr$ 6 000 Semestre e
Cr$ 4.:300
federal,
para fifIZer jus ao desAlão a • - • • C3' 12 000 Ano ,
. _ Cr$ 9.000

,XPEDIE TE

it,-oeifia remeter O expetliente
ci ..;!mala (.; publicação nos
iiirmus, diariamente, até às
-

Outubro de 1966

conto indicado, deverá provar
Exterior:
esta condição no ato da as. Cr@ 10.050 sinatura.

Extrrior:
ânt. - . . Cr$ 13 000

O ca sto de cada (.:creu-a.

vdr Impressos o número do dos jornais» devem .3.9 as. piar atrasado dos órgãos ali.
talão de registro, o mês e e; ,sinaates providenciar a re8- ciais será, na venda avulsa,
ano em que findará.
pectiva renovação com ante- crescido de Cr$ 5 se do mesA fim de evitar solueão dei cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 pape une
ronlinvidade no rerebimenlo (30) dias.

máciaS e Coint:cios Reunidos
Classes 3 e 48.

Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N.° 470.029 - Miosi Simoiama
& Eia. Ltda.
N.°. 481 . 774 - Ind . • de Artefatos de Panos Itapetininga 8. A.
.N.° 482.961 -. The Odo-Ro-No
Company Inc.
N.° 495.263 - Benedito Fonseca
Foreira e João Rondon Caparossi
Diversos:
N.° 472.117 - Uva J. Cardoso

N.° 471.832 - Banco de Operações Mercantis S. A.
N.° 472.019 -• Vychodoceske
Chemické Závody Synthesia, Nãrodni Poduik,
N. 472.400 - Indústria e Comércio Auto Peças Welton Ltda.
N.? 472.651 - The Gillette Company.
N.° 480.475 - Depósito Monark
Materiais para Construções Ltda.
Fábrica de CarN.° 480.657
rocerias l`ão Rafael Ltda.
N.° 486.510 - André Pankoswski.
N.° 486.784 - indústria Três
Fronteiras Ltda.
N.° 487.026 - Cafeeira Tupã

decorrido.
N.° 404.508 - Revista Relojoei.
ra - Classe 32 - Requerente -Rluider's Comercial Ltda.
N.° 405.189 ,- Bosch
Classe
3-1.° 8 - Requerente -- Robert
N. 408.767 - Vitaflocos •
C:„ t, - Requerente - Kihou
S. A - indústrias Alimentícias
- llegistro-se com exclusão . de
pães, bolos e laticínios em geral,
N° 409.160 - Cestas de Festas "Re.
gina". - Classe 36 - Requerente: Sebastião Andrade Filho. --• Regi..trese sem direito ao uso exclusivo de
"Cestas de Festas" e com exclusão de
calçados, sandálias. chinelos, sapatos,
galocha, pantufos e meias.
N° 410.622 - R4C-Tress

CIAA-

se 48 - Requerente: L Oreal.
Bittencourt - Prossiga-se tamN. 470.008 - Baby's' Dul- bém na classe 33 e retifique-se
N o 420.739 - Rubeth --- Classe 16
zetéa Modas Infantis Ltda. N.°
488.288
Fama
Ferragens
- Requerente: RubethICreações 'Inonde couber.
Classes 36 e 49.
S. A.
fantis Ltda .
Têrmos aguardando anterioriN 9 423.052 - Duryea - Class.: 41
Lanchess Balou,
N.°
488.716
dades:
Nome comercial indeferido:
- • Requerente: Ccrn Proillicts Co i nAmaro Ltda.
. N.° • 405.443 Importécnica
N.' 990.40 - Tecidos e Coa- pa ny.
N.° 453.478 - Emco - Emprei- S.
A. Comercial e Importadora.
fecç-ães S. A. 'recosa.
Ng 423 . 190 --- Tioctase
.Llte;s?
Mora de Construções S. A. N.° 467.964 - Ibramasa IndúsN.° 491.970 - Doutor MAM() 3 - Requerente: Institutos Médico InClasses 33 e 16.
trias Brasileiras de Materiais 'para Athayde.
dustrial de Aplicações Scientificas
Titulo de estabelecimento in- Polimento S. A.
N.° 493.000 - Fan»ácia e Dro- M.I.D.A E.) S. A.
deferidos:
4-t9.1:117 - Toro S. A. InN. 433.920 - Joy Coas,;` 46 garia Glandifarma Ltda,
N.° 443..062 - Saboaria Maraca- dúsiria e Comércio.
Edson Medeiros. Requerente- Haydia Lago Bittencourt.
N.° 493.101
N° 448.925 -- C M - Classe 47
Indústria de
Classe 46 - Saboaria MaN.° 469.513
N." 493.332 - Fernando S.
- Requerente: Guilherme Francisco de
?acauã Ltda.
Electro Aços Plangg S. A.
Lemkc.
Moraes.
N.° 470.279 - Casas do .1"vo
N.° 470.009 - Silva -& Filho LIN.° 493 625 - Construtora CaN° 452.346 - Teg •*- Classe
- Classe 41 - Armando Alves Mitada.
Requerente: Teg Indfistria e C,:
N.° 470.539 - Organiação PrO- nadá S. A.
Moraes.
Regi ;14:2cio de Auto Peças Ltda
N.° 493.65(i - J. G. Schwab.
N.° 473.247 - Casa Paraizo - gresso Ltda.
11elmiro de Sou- se cora exclusilo de " veloe ipedes N.° 494.474
N.° 470.710 - Industrias TexCasa Parais") de Calçados Ltda
za Sobrinho.
N° 452.798 - Cortum• Maná - teis Tamer S. A.
-- Classe 36.
N. 471.332 - Laredo S. A.
Beltex indústria Classe 41 - Requerente : Corta nie
N.° 481.856 - Atlantic Palace
N.° 495 449
Mona Ltda.
Botei - Domicio Arruda Câmara Engenharia Comércio e'Indústria. e Comércio de Tecidos Ltda.
Cotontex • (.213:,:e
N 9 453.064
N.° 471.511 - Indústria Omega
- Classe;, 13, 32, 33, 41, 42, 43
Marcas' deferidas:
-- Requerente: -Cotontex Ltda
e 48.
Ltda.
N.° 390.292 - Si mplex -- CiasNe 453 774 -- R.oca 1 Industrial
Incovel
Indústria
N.° '471..703
N.° 483.032 - Farmácia Central
se 41 - Requerente - Nesité S. A. Classe 32 - Requerente: Jovahyr Ca?.
Minerva S. A. Drogarias, par. e Comércio de Vedações Ltda.

•-
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Térmo n9 453 6ã5 - Cava:No.
seniko Rocha dos Santos, que também N° 493.444 - Microiem - Classe 37, 40, 48, 49. - Requerente: Souto,
assina Jovahyr Rocha.
8 - Requerente: Robertshaw-Fulton Martins & Costa Ltda. - Art. a; n9 Classe 40 - Requeren te: (:uv-:11ttio
& Cia. Ltda.
/, do Código.
N9 454.794 - Prema 8 Controls Company.
n9 461 544 - Encimo-Mia
Têrmo n9 421 892 - Modas "r..)sirée deUrino
Requerente: Produtos Eletro ecã- N° 493.498 - Coage - Classe 35
Conhecimentos Gerais. - Classe
- Requerente: São Paulo Alpargatas - Classes 22, 36, 37, 49. - Requeren- 32 - Requerente: Hiluey-Wilton ialcosj Prema Ltda.
te: E, Gimenes. - Art. 117 u9 1 do Livreiros e Editdres Ltda.
A.
N° 456.670 - Manerinha - Clas- S.Termo
n9 494 264 - Seiva de Xué, e Código, com exclusão da classe 37
Têrmo 119 469 544 - Estrêts.i Polat
se 42 - Requerente: José Príncipe Quina - Classe 48 - Requerente: tendo em vista .o P. 325 218 de ter- Classe 36 - Requerente: MalhaPenhafiel.
Perfumaria Guedes Sobrinho lJtda. - ceiro.
Estrêla Polar Ltda.
N° 458.268 - Cestas Lar Clas- Registre-se considerando a forma do Termo n9 482 409 - Magazin Dra- riaTérmo
n9 475 398 - Celeste. go-Lar - Classe 6 - 8 - 14 - 15 - Classe 38 - Requerente:
se 11 - Requerente: Cestas dei Natal clichê.
Bar e café
17-25-26-27
-34-40.
Amaral S. A.
Têrmo n9 499 563 - Pinko - Classe
Celeste Ltda.
Requerente:
Indústrias
Reunidas
SoGo7Kart - 'Classe 36 - Requerente: Pimko S.A. - InN7 459.176
Térmo n9 476 747 - Vague Sou•, e-,
Drago S.A. - Art. 117, n9
Requerente: João August Con- dústria e Comércio. - Registre-se com 1fá-Cama
21
do Código.
nir. - Classe 48 - Requerente: Ro»
exclusão de calçado3.
rado do Amaral Gurgel.
Têrmo n9 500 079 - Edifício Wind- ger et Gallet.
Têrmo n9 500 109 - Dura• iwz N9 466.998 - Auto Drive Clas- Classe 11 - Requerente: Alumínio sor. - Classe 33 - Requerente: MiTérmo n9 477 827 - Triostat se 11 - Requerente: Auto Dá S. A. Americano S.A. - Indústria de Uti- chel Seaff, e Emile Saba. - Art. 117, Classe 8 - Requerente: Le Porte
n9 4 do Código.
Echappemente Universel S.A. The
! Importação e Comércio. - R gistre- lidades Domésticas.
se sem o - uso exclusivo de "Dri e .
Termo n9 501 947 - Livraria Suisse. Universal Escapement Ltd.).
Têrmo n9 500 261 - Emblemática.
Têrmo n9 478 227 -- Pinturas PU.*
N9 467.524 - Leopé --- Cl sse 32 - Classe 44 - Requerente: Labora- - Classe 32 e 33 - Requerente: Walter Roth -- Art. 117, n9 1 do Có- -- Classe 33 - Requerente: Emprêaciri. tório Climax S.A.
Requerente: Pedro Roque
digo.
sa de Pinturas Pink Ltda.
N‘ 468.293 - Campeão - Classe Têrmo n9 500 964 - Val - Frota. Termo n9 479 964 - Vulcan - ClasRequerente:
Eletrônica
Classe
8.
se 56 - Requerente: Indústria Mi-,
'46 - Requerente: Laboratório e Pro- Val-Frota Ind. e Com. Ltda.
llfarcas Indeferidas
neira de Produtos Químicos Ltda.
dutos de Beleza Choosen Ltda
Têrmo n9 01 129 - Sete Léguas N° 474.352 - Auto-Fibre - I Classe Classe 31 - Requerente: São Paulo Têrmo 119 375 431 - Santo Antônio
Termo n9 480 176 - Gelvida
28 - Requerente: Auto-Fibre fAmér- Alpagatas S.A.
- Classe 41 - Requerente: Cerealis- Classe 1 - Requerente: Novigraf InLtda.
ta
Santo
Antônio
dústria
e Comércio de Material de
cio e Indústria Ltda.
Térreo n9 501 850 - Stambouli. Escritório Ltda.
A
B
C
Clas408
698
Termo
n9
28 - Requerente: André NaN° 479.548 - Fenac - Classe 11 Classe
se 15 - Requerente: A B C Rádio e Têrmo n9 480 264 - Riosul - ClasStambouli.
Requerente: Fenac-Ferramentás Na- than
se 28 - Requerente: Riosul Plásticos
'
Termo n9 501 999 - Futurama. - Televisão S.A.
S.A': - Indústria e Comércio.
cionais S. A.
Classe 38 - Requerente - Arte Grá409 759 - Universo Termo
n9
Futurama Ltda.
Têrmo n9 481 714 - Modêlo - ClasN° 486.222 - Arquivos de 'Obste- fica
Classe
41
Requerente:
Produtos
Termo n9 502 126 - Colignésia, - Alimentícios Universo Ltda.
se 16 - Requerente: Fab. de Material
;Cicia e Ginecologia de São P mo - Classe
3 - Requerente: Laboratório
Refratários Modêlo Ltda.
', Classe 32 - Requerente: C tro de Setros S.A.
Têrmo n9 411 059 - Oxford. - ClasTermo 488.584 - Capricci claslEstndos da Clinica Infantil o Ipi- Têrmo n9 502 373 - Óleo Alegre- se 17 - Requerente: Importação, Ex- se 43 - requerente: Parfums Nina
tensa. - Classe 41 -Requerente: Ri- portação e Comércio Serion Ltda.
range.
Rica S. A. R. L. - zóleo S.A. - Indústria, Comércio,
Termo n9 412 839 - Santa CatariTêrmo 488.670 - Ophtazol - cl.
N9 497.952 - Sortilége .-- Classe Agricultura.
na. - Classe 41 - Requerente: Eng. 3 - requerente: Les Laboratoires
48 --, Requerente: Parfums I.e GaSanta Catarina Ltda.
Français de- Chimiothérapie S. A.
lnsignia Comercial Deferida
' lion.
' N° 487.377 - Ibrasol - asse 4 Têrmo n° 464 865 - Companhia Termo n9 413 815 - Estádio - Clas- Termo 488.968 - Águia Central
42 - Requerente: Hoshino & Hoclasse 42 - requerente: Comér- Requerente: Cia. Brasileira de Pe- União de Seguros Gerais. - Classes se
cio e Indústria de Bebidas Águia
25, 28, 32, 33, 38, 49. - Requerente: shino Ltda.
tróleo Ibrasol.
Termo n9 414 877 - São Vicente - Central Ltda.
N 9 487.444 --- Enco ,-- Classe 21 Companhia União de Seguros GeI - Requerente: Humble Ofi ffi Reli- rais. - Art. 114 do Código.
Classe 41 - Requerente: Queiroga
Termo 490.471 - Supermercado
Nome Comercial Deferido
& Cavalcante.
Torre - classe 23 - requerente:
ning Company.
Têrmo n9 314 957 - Companhia
Termo n9. 415 115 - Vigor - Classe Mk).,:cado Moderno S. A.
C N° 487.596 - Capricho - Classe Fiação e Tecelagem São Pedro. - 15 - Requerente: S.A. Fábrica de
Termo 491.562 - Intelco
cl. 8
Alpar36 - Requerente: São Paulo
- requerente: Jacob Groeninga.
Requerente: Companhia Fiação e Te- Produtos Alimentícios "Vigor".
celagem São Pedro.
' gatas S. A.
Têrmo 492.260 - Prepost - cl. 3
Termo n9 454 536 - Lucifer. - Clas1 N° 487.739 - Impact -- C asse 16
requerente: Laboratório Farmase 8 - Requerente: Lucifer S.A.
Titulo
Estabelecimento
Deferidos
de
,--- Requerente: "Impact" - I dústria
Termo n9 458 091 - American Song cêuticos Exactus S. A.
e Comércio Ltda.
Têrmo 492.595 - Caravan-Flex Têrmo n9 414 378 - Reizinao - Magazine. - Classe 32 - Requerenclasse 21 - requerente - Antonio
N° 487.845 - Cristalphonio J1- Classes 12, 13, 23, 24, 25, 35, 36, te: Wilson de Faria. ,
Daudén Irrigo e Giovanni Vavalli.,
Classe 8 - Reque'rente: Gene 1 ElecTermo 492.651 - Reserplex - cl.
tric S. A.
3 - requerente: Laboratórios ParW 488.081 - Servolcity Classe
maceuticos Exactus a A.
21 - Requerente: Org. S rvatcity
!Com. Ind. de Automóveis L da.
Termo 492.801 - Call A Cár Ser..
vice - classes 21 , - 33 - 47 - re9 488.223 -'- Cestas de Nátal Prequerente: Ypiranga Auto Locadora
sidente - Classe 41 •-- Requerente:
Ltda.
r
Pemeterco E Cia. Ltda.
Termo 493.453 - Toa - classe 17
N9 488.414 - Y Y - Casse 11
- requerente: Orfasil
Organizam
- 'Requerente: Irmãos Yadoy S. A.
21 Leis, Decretos, Portarias, Reção Farmacêutica do Brasil Ltda.
.',-, Fuúdição Mecânica. - Registre-se
"S'Crmo 493.587
Bomber - cl. 11.
soluções e Despachos de intecom exclusão de "lâmina nava lhas de
- requerente: Sociedade Comercial
barbear".
rêsse geral, concernentes à
e Industrial "Bomber" Ltda.
N° 488.442 - "900" - Classe 41
Termo 494.370 - Santa Inês
Aeronáutica anIX
t--- 1 Requerente: Panetone "90 " Ltda.
classe 32 - requerente: Soo. MItua
Santa Inês Ltda.
N° 488.523 - Pentacaina . 1-- ClasTêrmo 495.190 - Vinagre Peixe
se 3 - Requerente: Farmeci cais - classe 41 - requerente: Pedro
Comércio e Indústria de Produtos QuiPaulo de Araújo.
DIVULGAÇÃO N. .730
micos Ltda.
'Termo 495.994 - Superscope
N° 488.529 - Lido - Classe 49
classe 8 - requerente: Philcô Rárn
Requerente: Companhia Padista de
Preços Cr$ :300
dia e TeleVisão S. A.
p apéis e Artes Gráficas.
'Termo 496.159 - Atibaiana, cl.
N 9 488.544 - Cronim - Classe 3
42 - requerente: Sociedade Virleola
- Requerente: Miller Industrial ParAtibaiana Ltda.
, máceutica Ltda.
VENDA:
Têrmo 498.721 - Mineirão - cl.:
Na Guanabara
N 9 488.787 - Patriarca -, Oas21 - requerente: Demisa Deutz
Modas
S. A.
se 36 -- Requerente: Companhia InSeç-áo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, V
Termo 499.198 - Taim --- classe
dustrial de Roupas Patriarca
Agência 1: Ministério da Fazenda
41 - requerente: Taim Arroz 34da,
I N

N9 490.457 - Mep - Cla se 21 R querente: Mecânica de Eq ipamcnto
P Ando "Mep" Ltda.
IN° 492.692 - Duragirl + ;lasse
36 - Requerente: Duracour S. A.
Ildilstria e Comércio.

LEGISLAÇA0 AE110fillTICA

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em rasilia
Na Sede do D.I. N.
bsamerurán

.,'ONPRo.com

4.C.2=891.7 ennn1,

Urn) 500.116 - Mouélo Rio

classe 36 - requerente: A. L. Cra.
mentowski.
Têrmo 502.011 - Arupes - classe
41 - requerente: Soc. Caféeirá Urupes Ltda,
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rrase de Propaganda Indeferida
Têrmo 315.295 - Conta Garbo
júnior •- classe 36 - requerente:
I .c.,es Garbo Roupas S. A.
...;:rmo 411.253 - Leve o que quiisa, e pague como puder classes:
6 - 8 - 11 - 21 - 40 - requerente: Fábrica de Rádios Trans-P.:Mar - Ltda.

Têrmo 497.484 - requerente: Unitas Organização Contábil e de Negócios Ltda.
Têrmo 497.485 - requerente: Bar
e Lanches Santa Maria Ltda.
Térmo 498.676 - requerente: J.
Freitas - Pedras Preciosas.
Têrmo 500.081 - requerente: Madeireira Jaguaré Ltda.
Termo 500.196 - requerente: Duratex S. A. - Indústria e Comércio.
Termo 500.442 - requerente: Nestor da Rocha Bressane Filho.
Termo 500.971 - requerente: Ind.
Metalúrgica Stella Ltda.
Termo 501.006 - requerente: ' Ziomundo Trompeter,
Têrmo 501.027 - requerente: Eletrônica Grandin Indústria e Comércio Ltda.
Termo 501.261
requerente: Ernesto de Almeida.
Têrmo 501.630 - requerente: Frigorífico Marba Ltda.
Termo 501.805 - requerente: Lojas Kibsch Decorações Ltda.
Têrmo 501.905 requerente:
Amélia Reimão da Costa Machado.
Têrmo 501.918 requerente:
Walter Silva.
Termo 502.014 -• requerente: Novolax Ltda.
Têrmo 502.334 - requerente: The
International Nickel Company, Inc.
Têrmo 502.747 - requerente: Cofeteira, Triângulo Ltda.
Têrmo 502.971 - requerente: Anistoteles Evaristo Alves.
Térmo 521.710 - requerente: Comercial Pereira Barretto Ltda.
Têrmo 654.956 - requerente: D'01ne, Companhia de Tecidos "Aurora".

rave.

da patente Privilégio de Invenção Indústria e Comércio da Apare=
n.9 74.610. lhos Elétricos Lapa Ltda. - transe
Juergens Manufacturing Company, ferência para o ceu nome do termeA
Inc. - transferência para o seu no- 154.187 - privilégio de itivenerio.
me do Privilégio de Invenção termo
Diversos
número 133.237.

Eduard Kilusters Maschinenfabrik
Nylok S, A. Ferragens e 5'erm- na alteração de nome do . Pri- mentas - no pedido de averbação
vilégio de Invenção termo 138,492. a contrato de exploração da patenSundstran.d Corporation - trans- te privilégio de invenção número
Nome Comercial Indeferido
ferência para o seu nome do ter- 41.979 - Arquive-se o pedido 416
mo: 137.109 Privilégio de Invenção. averbação de contrato.
Termo 479.818 - Metalúrgica
Malu Eletrônica Ltda. - transfeEduard Kusters Maschinei bri1t
niaçú S. A. - requerente: Metarência e alteração de nome do terno pedido de transferência e ale
lúrgica Iguaçu 9. A.
mo: 140.426 Privilégio de Invenção, -teração
de nome da patente priviléChocolate Dulcora S. A. - transgio de invenção n.9 70.258 - Nade
ferência para o seu nome do termo: há
Tti.in de Estabelecimento Indeferido
que deferir quanto ao pedido de
151.486 Privilégio de Invenção.
fls. 27 de vez que já está antera e∎
Térmo 411.189 - Casa Padrão Transtec - Sociedade Técnica de transferência ali solicitada.
classes: 12 - 13 - 22 - 23 - 24 nsportadores Industriais Ltda. Metalúrgica Favorita S.
- 37 - 48 - 49 - requerente:
asferência para o seu nome do A.Indústria
no pedido de alteração de noe
,Arthur Dias.
157.952 - privilégio de in- me -do
Verme 126.530 - modelo inT:rmo 455.118 -• Barkilândia venção.
classe 23 '-- requerente: Barki TeIndústria Elétrica Brown Boveri dustrial -. Nada há que deferia'
cido: S. A.
S A. - transferência para o seu quanto ao pedido de fls. 20.
Têrmo 472.610 - Sociedade Civil
le do termo: 159.585 Amaral e Campos S. A. Indústria,
jóia Ltda. - classes 33 - 41 - re. 7e Invenção.
e Comércio de Produtos Eletrônicos
querente: Sociedade Civil Jóia Li•anstec - Sociedade Técnica de do termo 124.995 - modelo inclusmitada,
Trt,111sportadores Industriais Ltda. - no pedido de alteração de nome
Exigências
transferência para o seu nome do trial - Nada há que deferir quan»
termo: 161.323 - Modelo de Utili- to ao pedido de fls. 33.
Termos com exigências a cumprir:
dade.
Publi City Show Ltda. - no pee
Termo 482.931 - requerente: PalMidland-Ross Corporation - trans- dido de transferência do termo rial.
amer Exportadora e Importadora
ferencia para o seu nome do termo: mero 126.975 - modelo industriai.
B. A.
154.550 - Privilégio de Invenção.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Termo 493.382 - requerente: Du
Dana Corporation - transferência
DE PROBROGAÇA0
Vont do Brasil S. A. - Indústrias
para o seu nome do termo: 131.655
Químicas.
- Privilégio de Invenção.
Rio, 30 de setembro de 1953
Termo 488.950 - requerente: FlaTrans-Atlas - transferência para
Iningo Lanches Ltda.
o seu nome do termo: 156.535 Exigências
Privilégio de Invenção.
Termos
com
exigências a cumprir:,
Têrmos aguardando anterioridade
Werco Comércio e Indústria Ltda.
- na alteração de nome do termo:
N.9 476.006
Deutsche Maisena
Têrmo 417.057 - requerente:
161.242 - Privilégio de Invenção.
Werke G b H.
',razia Moderna S. A. Papéis e ArFitchburg Paper Company - N. 9 717.497 - Laboratório riria)
tes Gráficas.
transferência para o seu nome do Silva Araujo S. A.
EXPEDTPINTE
DA
°
SEÇÃO
DE
Têrmo 418.138 - requerente: Tortermo 161.256 - privilégio de inN.9 734.670 - Cooperativa dos
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
refação "Sabor" Ltda.
venção.
Produtores de Leite de CataglIase8
Têrmo 423.143 - requerente: CiFMC Corporation - na alteração Ltda.
tylux S. A. Comércio e Importação. . Rio, 30 de setembro de 1966
de
nome do termo 106.845 - priviN? 739.405 - Química Médica
Têrmo 423.148 - requerente: Ci- Contrato de Exploração de Patentes légio de invenção.
Farmacêutica S. A.
•iVux S. A. Comércio e Importação.
Mobil Oil Corporation - na alRefinações de Milho, Brasil -- no
N. 741.726 - Química Médica
Térmo 437.302 - requerente: 'Er- pedido de contrato de exploração das teração de nome dos termos 140.931 Farmacêutica S. A.
nesto Neugebauer S. A. - Indús- patentes de privilégio de invenção ---- 142.422 -- 142.487 -- 143.532 -N.O 742.717 - Eron Indústr i a e
trias Reunidas.
- ns, 45.420 - 46.355 - 48.440 - privilégio de invenção.
Comércio de Tecidos S. A.
Têrmo 444.976 - requerente: João Averbem-se os contratos de exploAllied Chemical Corporation - Ltda.
ração.
erculano Barroso.
transferência
para o seu nome dos
N,9 742.940 - Chimica
Buruel
Goyana S. A. Indústrias Brasilei- Vermos: 145.168
Termo 451.899 - requerente: Ste- 145.169 - 145.170
N.9 742.941
Chimica
Baruel
ras
de
Matérias
Plásticas
no
pevart-Warner Corporation.
- privilégio de invenção.
Ltda.
Termo 457.652 - requerente: Fá- dido de contrato de exploração da
Fitchburg Paper Company N.9 745.485 - International /lar,'
patentes
de
privilégio
de
invenção
bi ica de Artefatos de Vidro Estrela
transferencia para o • seu nome do 1 vester Company,
n?
60.186
Averbem-se
os
contraVcia,
termo: 161.255 -- privilégio de in. . 9 746.451 - S. A. Quebrachaies
tos de exploração.
vencão.
1 u ,tonados Industrial Comercial Y
Têrmo 459.847 - requerente: MoaExigências
Agropecuaria,.
geira Crateús Ltda.
Transferência e Alteração de :'onze
Térmo 460.968 - requerente: Code Titular de Processo
N.9 747.751 - Indústria de FerraProcessos e termos com exigênAnercial e Agrícola São José Ltda.
•
mentas "Ifesteel" Ltda.
cias a cumprir:
Foram mandados anotar nos proMetalúrgica MataN.9 767.016 Termo 466.776 - requerente: lcoLaboratórios Andromaco S. A. - razzo S. A.
!aras -- Indústria e Comércio Ltda. cessos abaixo mencionados as transno pedido de contrato de exploraN.9 735.798 - Ocian Organização
Térmo 474.217 - requerente: ferências e alterações de nome:
Pares & Irmãos - Indústria e Co- ção da patente n? 5.562.
Construtora e Incorporadora Andraus
"Pecibras" Usina BraSileira de EquiFios e Cabos Plásticos do Brasil Ltda.
mércio de Molas Ltda. - transfepamentos de Precisão Ltda.
S. A. FICAP - no pedido de conTêrmo 474.688 - requerente: rência para o seu nome da patente trato
N. 9 735.799 - Ocian - Organizade exploração na patente núConsórcio Sul Brasileiro de Calça- Modelo de Utilidade n.9 4.597.
ção Construtora e Incorporadora Aumero
51.543
101.417
118.414.
Rex
Chainbelt
Inc.
na
alterados S. A. - Indústria e Comércio
Maria Hermann - transferência draus Ltda.
ção de nome da patente Privilégio
Consulbrás.
N.9 735.800 - Ocian - Organipara o seu nome da patente número
de Invenção n? 44.809.
zação Construtora e Incorporadora
Têrmo 479.663 - requerente: Se99.056 - privilégio de invenção.
Reimers Getribe A. G. - transfebastião Saldanha Marinho.
American Factors Associates, Li- Andraus Ltda.
Termo 488.809 - requerente: Cal- rência para o seu nome da patente mited - transferência para o seu
N.9 735.801 - Ocian - OrganiPrivilégio de Invenção n? 64.538.
çado.> A Riograndense Ltda.
nome da patente n? 128.871 - pri- zação Construtora e Incorporadora
Pilot
Pen
do
Brasil
.
5.
A.
IndúsTermo 492.145 - requerente: Covilégio de invenção.
Andraus Ltda.
mercial Importadora Ipiranga Ltda. tria e Comércio - na alteração de
Kabushiki Kaisha Ricoh - no peN.9 735.802 - Ocian - Organinome
da
patente
Privilégio
de
InTérmo 492.688 - requerente: Dudido de alteração de nome do ter- zação Construtora e Incorporadora
venção
n.9
70.037.
1acour S. A. - Indústria e Comér119.023 • - privilégio de inven- Andraus Ltda.
Sairmo - Indústria e Comércio mo
cio.
ção.
N.9 735.808 Ocian - Organide
Produtos
Alimentícios
S.
A.
Térmo 492.689 - requerente: DUVeeder-Root, Incorporated - zação Construtora e Incorporadora,
transferência
para
o
seu
nome
da
racdur S. A. - Indústria e Comértransferência para o seu nome do
patente Privilégio de Invenção nú- termo 121.920 - privilégio de in- Andraus Ltda.
cio
mero
71.935.
N.9 735.809 - Ocian -, Or ganiUrino 492.836
requerente: LeiMadesco Glogowski Wolff S. A. - venção.
zação Construtora e Incorooreclore
la Rose Comércio e Indústria Ltda.
Hidefumi Takahashi no pedido Andraus Ltda.
transferência para o seu nome da
Térmo 493.925 - requerente: Ata- patente Privilégio de Invenção nú- de transferência para o seu nome N? 735.810 - Ocian - Organito Elétrico Viaduto Ltda.
do termo 153.384 - privilégio de zação Construtora e Tneorporadorr_
mero 73.226.
Termo 494.885 - requerente: MaEllen-Metalúrgica e Cremação Li- invenção.
Andraus Ltda.
oel Souza Gouven.
mitada - transferência para o seu
Ventiladores e Exaustores Muar
N? '735.811 - Ocinu Or:..aniTêrmo 496.150 - requerente: In- nome da patente n9 74.059.
Ltda. - no pedido de transferência
clústrir e Comércio de Bebidas GaIndústria de Saltos Schmidt S. A. para o seu nome do termo 156.496 zação Construtora e Incorporadora
Andraus Li da.
leão Ltda.
- transferência para o seu nome - privilégio de invenção.
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N. 761.270 - Néo•-Rhinax - re- Indústria Química e Farmacêutica NP 764.805 - Edifício Metrópole
- • requerente: Com panhia PrMial
querente: Bernardo Guertzenstein - classe 3.
NP 753.750 - Alfabiiss - reque- Guanabara S. A. - classe 33
- classe 3.
N9 761.368
Vitaflo - reque- rente: Laborterápica-Bristol S. A. N9 767.203 - Lareira
rente: Dunhill International Inc. Indústria Química e Farmacêutica rente: José Ribeiro dos Santos
- classe 33.
- classe 14.
- clas'se 3.
N.'? 756.246 A.B.A.P.I. - reN.9 761.370 - Verident - reque- querente:
Associação Brasileira dos
rente: Universal Dental Company Agentes da
Propriedade Industrial
NOTICIÁRIO
- classe 10.
- classe 32.
,
N.9 761.873 - Cremoryza - re- 1‘1,9 766.959 - Gynotamina - reOposições
querente: Laborterápica-Bristol S.A. querente: Bernardo Gatertzenstein
- classe 41.
Gráficos Brunner Ltda. - oposiclasse
3.
•N.9 761.875 - Iovibena - reque766.962 - Cécy requeren- ção ao têrmo 136.548 mod. utilidarente: Laborterápica-Bristol S.A. - te:NP
Romani • Mod. S. A. Comércio e de de Soe. Comercial e Represenclasse 3.
tações Gráficas Ltda.
Indústria - classe 33. .
N. 762.833 - Ewosa - requeren- NP 767.053 -. Ter troxin -_ requeMetalúrgica Matarázzo S. A. te: Eron Wolff ótica S. A. EWOSA rente:.
Glaxo Laboratories Limited oposição ao termo 140.526, mod. inclasse 8.
dustrial de Olavo Silveira Pereira.
3.
NP 762.905 - Periquito - reque- - classe
requeren- Camillo Ferrari S. A. Ind. e Co767.054
rente: Fontoura & Fuentefria Ltda. te:N.9
mércio - oposição ao têrmo númeTufnol Limited
classe 28.
- classe 44.
N.9 767.171 - Fanada -- reque- ro 140.646, mod. industrial de VerN.9 763.158 - Guipresol reque- rente:
Fachada S. A. Perfu- bania Ind. de Calçados Ltda.
rente: Laboratório Paulista de Bio- mariasCasa
- classe á.
Solhar Eletrônica S. A. - oposi•
logia S. A. - classe 3.
N. 767.172 - Fachada - reque- ção
ao termo 141:340, mod. incluse
Diversos
NP 763.284 - Parker P - reque- rente: Casa Fachada S. A. Perfu- trial de Gercy . Batista dos Reis. •
••
classe 10. •
marias
rente:
The
Parker
Pipe
Company
Treves S. A Com. e Ind. e AssoN.9 548.328' - Siderúrgica J, L.
N.9 767.177 - Recordati - re- ciação
44.
dos Joalheiros do Estado da
Aliperti 'S. A. - Aguarde-se a re- classe
Laboratório
Recordati
querente:
N.
763.371
-Valdura
reaueGuanabara - oposição' ao térreo
•
tificação do nome:
- classe 3. número
Farmacológico • 8. p
rente:
•
Marietta
do
Brasil
Indústria
156.269, mod. industrial de
N 9 719 180 • ProlutotosIPariria.
Comércio Ltda. - classel.
requeren- Maria Dinah Toledo Gaivão BarNP 767.183 - Mibel
tênticos Gunther do Brasil tdá, - o N.9
763.474
Filene
requerenAguard&-se a solução do . pedido d e te: Filene S. 'A. Fios Industriais - te: Modas Mibel Ltda. - classe 36. bosa.
N4 ' 767.246 - Iodatórn N. I. B. - •Orniex S. A. Organização Nadoaverbação de 'transferência.
classe 22.
Bracco-Novotherápica, nal de Importação e Exportação -,
requerente:
N.9 747.752 '- Carde Coirréa
N.9
763.475
Tecno-Color
reoposição ao têrmo 159,057, mod. inAguarde-se a solução do pedido d e querente: Teenogeral S; A. Comér- Laboratórios 8. A, - classe 3.
N. 767.247 - Café. Embaixador .- dustrial de Manufatura de Produtos)
gariotação de transferência, •
cio
e
Indústria
classe
40.
i
Ramos & . Marques Ltda. King Ltda.
N.9 763.534 - Café Casanova - requerente:
N. 750.143 - Fotóptica S. A. Bendix Home Appliances do Brasil
41.
•
Aguarde a solução doapedido ;de ano- requerente: Torrefação Mogiana Li- N.9classe
767.493 - Cellotype - reque- S.. A. - oposição ao termo 136.731,
mitada - classe 41.
tação de alteração de nome.
A. B. Diek Company - clas- priv. invenção de Emile Egger & Co.
N.9 737.213 - Nespa S. A ? Indús- N.o 763.545 - Dinapiex - regue- rente:
A .G .
se
tria Farmacêutica - Aguarde-se a rente:
regue- Carvalho Meira S. A.. Comercial
Maurício Villela N. 9 767.496 - Bourdon
solução do pedido de anotação de & A. -Laboratório
rente: Perfumaria San-Dar S. A, - e Industrial e Metalbras - Ind. e
classe 3.
transferência.
Com. S. A. - oposição ao têrmo
763.590 - Jak - requeren- classe 2.
N. 750.620 - Maremont Oorpora- te:N.9Companhia
reque- nP 161.994, de Metalúrgica Lã FonIndustrial de Con- N.9 767.497 - Bourdon
tidn - Aguarde-se a solUção do servas' Alimentícias
elas- rente: Perfumaria San-Dar S. A. - te S. A.
"Cita"
pedido de anotação de transferên- se 1. ,.
classe 47.
cia.
RETIFICAÇÕES DE PONTOS' ,
reque- N. 767.498 - Bourbon - requeN.9 763.645 - Triunfo
CARACTERÍSTICOS
N.9 752.045 - S. A. Mundo Cole- rente: Montelima Comércio e In- rente: Perfumaria San-Dar S. A. gial, Roupas e Uniformes (Semeei) dústria de Materiais Agrícolas
- classe 4.
N. 767.499 - Bourbon -- regue- Termo 85.017 - priv. de inven-; Aguarde-se •a, solução do pedido classe 41.
rente: Perfumaria San-dar S. A. ção:
Composição catalítica aprodei anotação de alteração de nome. N.9 763.659 - Prince
priada para uso na polimerização,
N.9 752.076 a- Memphis S.1 A. In- requerente: Gourielli Perfumes S.A.
de
áfareas
,
•
.
Prorrogação
de hidro-carbonetos, catalisador padustrial - Aguarde-se a soniçã• dd - classe 48.
Foram
mandados
prorrogar os se- ra' esse fim e processo para polimepedido de anotação
de transferêh- N. 763.660 - Protofilid , ' - re- auintes
.
termos
abaixo
. mencionados rizar um hidrocarboneto polimerizáeia. .
querente: S. A. Farmaceutici Italia -com as
' apostilas indicadas pela Se- vel.
'
.
N.9 752.212 - ;Indústria de Bebi- - classe 3.
das dramacho Ltda. - Aguarde-se • N.9 763.661 - Phenospen - re- ção:
Requerente:
Phillips Petroleum
a Solução do pedido de anotação de querente: S. A. Farmaceutici Italia N.9 764.518 - Cecurit - roque- Company.
transferência.
rente: Tecnoge •af.S. A. Comércio e Fica retificado o primeiro ponto:
- classe 2.
• 'N,9 752.580 - Ao leão d'América N.9 763.663 - Jolie Madame - Indústria - classe 8. •
S. A., Comércio e Indústria - 'requerente: Les Parfums Pierre Bal- N. 9 764.595 - Ultrafigol - re- Uma composição catalítica aproAguarde-se a solução do pedido de mais - classe 14 •querente: Meaci Johnson Endochi- priada para uso na polimerização
anotação de. alteração de Orne.
NP 763.752 . -- Polyphényle _ re., mica Indústria Farmacêutica S.' A. de hidrocarbonetos, que se forma ao
N.9 752.630 - Livraria "P.'11. Ate- querente: J. R. Geigy - classe 1. - classe 3.
se misturar um tri ou tetra-haloneo" do Brasil S. A. - Aguarde- N.9 763.753 - Piphényle - re- N. 9 752.308 - Blue leans - rie- geneto de um metal do grupo IV e
De a solução do pedido de anotação querente: J. R. Geigy S. A. - elas- querente: Sears, Roebuck S. A. Co- um halogeneto órgano-metálico, corda alteração de nome.
mercio e Indústria - classe 23.
respondente à fórmula RnMXy, na
se 1.
N. 753.357 LivrariaModerna
N.9 7661.548 - Júpiter -- regue- qual R é uni radical de hidrocarIN
.
764.096
Pinoce,
h
io
S. A.. Papéis e Artes Gráfleas regue- rente: Elgin Fábrica de Máquinas boneto acílico saturado, um radical
Aguarde-se a solução do pedido de rente: Casa Falchl S. A. Indústria de Costura S. A. - classe 6. •
de hidrocarboneto cíclico saturado,
e
Comércio
classe
41.
anotação da transferência
uni radical de hidrocarboneto aroN.9 764.097 - Escobar - reque- Expressão de Propaganda Prorro- mático, ou combinações dos mes•
• 1\1' 9 753.889 - Editôra Cl abe do rente: Escobar 8. A. Indústria e
gada
mos, M é um metal que consiste do
Livro Ltda. - Aguarde-se a solu Comércio - classe 11.
N.9
767.062
'"F" • (inscrito num alumínio, gálio, índio, tálio ou berl•
ção do pedido de anotação de trans- . N.9
764.512 - Koppers .-. reque- losango) - requerente: FluminenSe lio, X é halogeno, n é uni número in•
ferência., ,
rente: Koppers , Company Inc. - S. A. - classe 41.
teiro, y é um número inteiro, sendo
N. 754.826 - Laborató'rioa Gou- classe 1.
a soma de 'a e y igual à valência do
lart S. A. - Aguarde-se a solução
Nome Conl'ereial Prorrogado
citado metal, caracterizado pelo fato
Sablamix - regue•
do pedido de anotação de transfe- N.9 764.534
rente: Importadora e Exportadora N.• 762.604 - Mineração Geral (,c) de se usar uma mistura de mais
rência,
N.9 764.793 - Indústrias rOunlclas Indústria e Comércio Sabia Ltda. - Brasil Ltda. - requerente: Minera- de um desses halogenetos órgano.
metálicos, em 'conjunto com o halos
ção Geral do Brasil Ltda,
Marilú S. A. - Aguarde-sei a so- classe 41. • •
re- N.9 767.191 •- Julio Siqueira Te- geneto do metal do Grupo IV, ou,
lução do pedido de alteração de. NP 766.745 - Astlunocain
querente: Laboratórios Clímax S.A. ciclos Ltda. - requerente: Julio Si- alternativamente, apenas um halogenome.
neto órgano-metálico, caso em que
queira, , Tecidós Ltda.
Na 755.192 - Têxtil Piratininga - classe 3.
são igual a 2, quando M fõi alumíN. A. - Aguarde-se a solução do N.9 764.746 - Symbiocilin
re- Titulo de Estabelecimento Prorro- nio, em conjunto com dito halogepedido de anotação de transferên- querente: Helbra S. A. Indústria
gado
neto do metal do Grupo IV.
.
cia..
Farmacêutica - clasSe 3.
734.838 - NoFergo
Reirio da Crian- ' Pontos publicados em 3-12-60 •
N.9 765.430 - Campocilin - re- ça,N.- requerente:
S. A. In- retificados em 14-12-60.
Prorrogação cie Marcas
querente:
'Laboratório
Procampo dústria Mobiliária - classes: 36 Ltda. - classe 2.
•
RETIFICAÇÃO DE CLICHÊ
Param mandados prorrogar 'os seN.9 765.453 - Aminoton -- re- 40 - 49. •
guintes termos abaixo mencionados:1 querente:
Laboratório Procampo N.9 761.3°P-- General Modas - N.9 504.176 -- Coprolop - Co.
prolop Com, de Produtos da LavouN.9 761.264 e- Florinettererequerente: _Salomão Trezmielina
1 Ltda. - clasee 2.
Leni
ra Oeste do Paraná. Ltda. - et 41
Sulriograndense N. '765.873 - Condimento Tem- classe 36.
S. A. - classe 22.
Cine Teatro Mara- - Clichê publicado em 28-9-61.
peroi - requerente: Dente Rolam N.? 764.269
' 761.264 Comboio - 'reque- - classe 41.
bá - requerente: Emprêsa Imobie N.9 504.484 - Imobiliária Marte*
regue- ária Bee r o /Itt, Leda, a_ classe - José Oberlaender - cl. 33 - Clirente: Pontal Material Rodante S.A
NP '753.750 - classe 21.
chê publicado em 29-9-61.
rente: Laborte ráfeca-Pe isiol S. A.' 33.

N" 735.812 - (Wien - OrtraniFração Construtora e Ineoaporadora
Andraus Ltda.
N.9 761.253 - Cardas e Liços
Watson Williams do 'Brasil Ltda.
IN.9 761.803 - Moinho Selma-Dei
B. A. Indústria e Comércio.
N.9 762.573 - Laboratório Maurisio Vilela 2. A. ..
;N.9 763.473 - Indústria Kappaz
i
. A.
N.9 763.656
Veterfarma B. A.
Indústria e Comércio.'
I••
N. 764;092 - Fábricas Germade
; A.
••
OrganiN.9 764.135 - Orfasil
Isação Farmacêutica do"BraSil Ltda:
N.9 764.535 - /nipertadora e Ex, portadora, Indústria e Comércio Sa;
bla Ltda.
N.• 764.813 - Laborteche S. A.
N.9 '765.113 - E. Ferreira e Piâlhos Industrial e Comércio , S. A.
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Termos 1

CeMicados Enaiidos

Marcas -- Classes

489.116

Nisel -- 36
-- 41
u .-..=Lanezbaho -- 52
Coiaa.st
19
4,9.1i0
LeLsala -- 48
4:3).1E0
Patziota -- 32
439.t3.1
,Laa
32
439.186
G38.1elica -- 42
439.187 1 Genica-Oodibra -- 43
329.189
Labeiterapica-Bri -- 41
439.207
Imobiliária Cascais-- 33
485.213
iniurensa Cacho -- 32
489.227
Socar -- 48
489.229
Jounie -- 48
489.250
Ciazi • - 48
469.253
General da Banda - 32
Iìtl189.258
Navegader - 31
489.264
Perfecta - 14
439.268
Feuckr - 44
459.283
Juvénia - 48
438.202
Mad. de P. S/A - N. C.
439.307
lema - Im. Te. Matto - 33
439.363
Pift-Fift - 36
439.255
Fift-Fift - 49
489.370
Eiva - 36
4i:9.377
Jorbel - 32
439.495
Mariack - 16
439.455
Domestilar - 8
439.475
Aigaltan -- 1
483.499
J. K. S. -- 5
489.506
Evprewo Príncipe o 33
489.519
Spiinyi -- 37
489.523
Spunyl -- 23
489.548
Sinuaar -- 10
489.589
No-Sag -- N. C.
489.611
Seridó -- 2
489.622
Cantareira -- 3
489.646
Jovica -- 6
439.65n
Celite C. EL P. -- 5
439.660
Celite C. S. P. -- 16
489.678
Monoele -- 36
483.679
Floriria -- 36
489.680
Edifício Bunda -- 33
489.724
Emblemática -- 17
489.742
Casa 37azquez -- 41
489.767
Saionara
35
489.778
Maria Machado -- 33
489.811
Meu 13e7er -- 32
489.817
Sombra -- 13
489.838
San Warthi -- 6
489.842
Salgian -- 23
439.843
Ilahir -- 36

Registros
335.793
335.794
335.795,
335.796
935.797
335.793
o , 335.799
335.800
335.301
335.602
335.803
335.804
335.305
"T
335.308
335.807
335.808
335.809
335.810
335.811
335.812
335.813
335.814
335.815
335.816
335.817
335.818
335.819
335.820
.
1 335.821
335.822
335.823
335.824
335.825
335.826
333.827
355.828
335.829
315.830
335.831
335.832
335.833
335.834
335.835
335.836
335.837
335.838
335.839
335,340
335.841
335.842
335 843
335.844
335.845

.Zo9.:ta

32.4.131

£2arcas

1

,C268ses
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8
Ilenopel
41
Pastovo
70
Pro. Par. Millt Roux.
41
Marco Polo
Imperial - 3
Dipaimil
3
Estréia Dalve - 41
Restaurante Peixe de ou - 41-42 e 43
Sol - 41 '
Schuler - 46
2
Laborfiel
Guaraná Aviador - 43
3
Tribicilin
32
Reforma
Ipanema - 45
O Saquinho Mágico - 46
IItility - 40
Gonozol - 3
Tentação - 40
Masca - 37
Bramarida - 6
41
Irapuru
Brasfor
5
Pre. P. de Lan, Res., e B -- 41-42 e 43
8
Continental
Três Leeser,
2
Chinco - 33
Lindo Bril - 46
Memphis
48
Brasília41
nfluential
40
Ranina, Modas Sport - 36
mcerna,
8
Cimbra
18
Chnura
25
Cimbra
26
Cimbra
27 00000
0000000
00000
Clinota
30
Cimbra
32

489.870
489.882
146.043
152.237
181.010
194.555
196.434
202.103
205.091
206.511
224.751
235.885
247.886
252.919
253.183
255.467
261.594
289.799
293.781
294.506
294.616
299.324
299.551
313.477
313.649
314.763
317.657
318.541
336.932
364.771
378.764
396.989
161.152
416.659
416.666
416.667
416.668
416.671
416.673
416.675
416.677
416.678
416.690
4211970
424.883
426.810
427.444
430.112
438.333
439 607
441 .587
443.348
449.280

Cimbre - 34

Cimbra

335.W
835.845
335.633
335.6043
335.685
335.6E8
335.387
335.680
335.689
335.696
335.691
335.692.
335.692
335 894
335 _95
335.396
333.697
335.698
335 699
335.700
235,701
335.702
335.703

00000

00000000000000 0 00000 00000000000000000

36

Cimbra -- 37

00000000 o 00000 0000 000000 0000000000000
0000 ;....... 000000 000Oo 000 6 0000 000poo
Blectromc -- 6 e 8
00000000 0000000 00000 oodedopoo

Ci mbra -- 49

G auderio -- 41
00000000000000000 ....... 00000
Meraid
21
Dermocaina 113 - 48
Ar-Service - 8
Rest. N. Seri. de Nazaré - 33 - 41 - 42 e 43
Neo-Necrorgan -- 3
Cacareco Vem Al -- 32 00000000000 . .....
Poris'e11 -- 47 .............. .......... .....
Am/tastyl -- 34:3

451.632

Imdtenma -- 16
RM -- Revista Moderna -- 32 0000000d0000 p 00000eo

452.369
452.598
453 .054

Magestic -- 41
MaInna -- 3 .......
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A VENDA
Na Guanabara
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Mintstêxio dal Faseada
Amade-aa a palidaã pe?o Servíro ca. ReeinteJ Passal
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da. ì. $1.

335.704
335.805
335.106
335.707
335:402
335.704
335 710
. 235.712
335.712
335.713
333.714
335.735
335.716
235.710
335.716
335.717
335.720
335.721
335.722
325.723
335.724
335.763
335.726
335.727
335.720
335.729
â35.730
.335.731
335.732

335.719

335.734
335.730
333.730
335.737
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. De data da publicação começará
esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade .Industrial aquêles que se julgarem prejudicados eram a Conceesilo do registro requerido

a correr o prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante

Têm on.9 744.282, de 1Z-4-66
Lanchonete Guassú Ltda.
São Paulo

oniuntos de armários e gabinetes para
mim e cosinha, camas, cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balança caixas
le rádios, colchões, . colchões de molas,
lispensas, divisões, divans, discotecas
le madeira, espreguiçadeiras. escrivanilhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
nesinhas mesinhas para rádio e tele vi.
Ao, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta.." tratos, igult'onas.
noltronas-camas, prateleiras, porta.cha:eus, sotas sofás-camas, travesseiros e
•
vitrines
Têrmo n.° 744.291, de 12-4-66
Moacyr da Silva Leite
Classe 41
São Paulo
Para distinguir: Lanches, pães, bolos,
biscoitos; roscas, sanduiches, empadas,
ORORROGAÇA0
pastéis, pizzas, churrascos; croquetes;
cochinhas ,tortas • e café
•
Têrmo n.° 744.255, de
Fundiçã'o ColCimbia LtdS,
São Paulo

GUASSÜ
IND. BRASILE4M

ceifados para arroz, charruas para agriccltura, cultivadores, debulhadores.
destocadores, de.sentegradores, esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas lerradeiras gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou dêstes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas máquinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquina., niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura. máqcinas de plantar.. inotochar•
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir. de triturar. de -esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar ' desinfetantes, para adubar. para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais máquinas
amassadoras para Sins agricolas de
cortar árvores, para espalhar, para ca.
CONSTRUAÇO
Ind.'Bras;
pinar, máquinas combinadas para setnd . Brasileira
mear e -cultivar, de desbanar. para eu•
Classe 46
sacar. máquinas ,e ancinhos para forra.Agua especial -para lavar e alvejar
Classe 5
•openapão seropeasca seninhçm •uab
roupa
Aço em bruto, aço preparado, aço tas mecânicau, raladores mecânicos. ro'
doce, aço para tipos. aço fundido aço los compressores pata a agricultura.
Têrmo n.° 744.292, de 12-4-66
Parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Tecnãc S. A. Crédito, Financiamento refinado, bronze, bronze em bruto ou sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
marcadores de teria tosadores de grae Investimentos
parcialmente trabalhado, bronze de ma. tratores agricolas, válvulas para
São Pai•'-manganês, bronze em pó, bronze em
máquinas agricolas
barra. em fio. chumbo em bruto ou
Têrmo
-n.° 744.297, de 12-4-66
TECNAC
parcialmente preparado cimento me.
tnd. Brasileira
tãlico. cobalto. bruto ou parcialmente Lindo-Plast Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
p arcialmente trabalsado, Cerro em bruto
Casse 32
São Paulo
Para distinguir: Álbuns, almanaques em barra, ferro manganês, terro velho,
LINDO—PLL5/1
anuários, boletins, catálogos, tornais gusa em bruto ou parcialmente trabaInd. Brasileira)
livros. peças teatrais e cinematográfi- lhado, gusa temperado, gusa maleável,
cas. programas de rádio e televisão lâminas de metal, lat.- em tôlra. latão
Classe 25
publicações, revistas, folhinhas Impres- em tôlha, latão em chapas. latão em Para distinguir: Objetos de adornos em
sas e programas circenses
vergalhões, ligas metálicas, Cimalhas
geral, confeccionados em plásticos
magnésio; manganês. metais não rrabe.
Têrmo n.° 744.293, de 12-4-66
Têrmo ia.° 744.299, de 12-4-66
lhados ou parcialmente trabalhados, meEurides Gomes
Emprêsa de Diversões Cristal Danças
tais em massa. metais estampalos,
Ltda.
São Paulo
metais para solta. rwcalei e zinco
CRISTAL
Têrmo n.° 744.296, de 12-4...Éb
Lucy Calçados Ltda.
DANÇAS
São Paulo
Classe 33
Para assinalar uma emprêsa de diver.
LIJ.QY
sões com danças e serviços de bar
?Ind. brasti ei ra
Têrmo n.° 744.300, de 12-4-66
Classe 36
Manoel Marques Costa
Para distinguir: Calçados de tonas as
São Paulo
espécies para homens, senhoras e
crianças
PAZEAR
Têrmo n.9 744.298, de 12 -4- 66
Classe 41
FMC
Limitada
—
Máquinas
Agrícolas
Para distinguir: Café em grão, torrado
Indústria Brasileira
e Alimentícias
e moldo
São Paulo
Têrmo n.° 744.294, de 12-4-66
Classe 42
eMtaluraica e Trefilação Eteila Ltda.
ROT
Vinhas em geral
Ind
OPO
. brasileira
São Paulo
Têrmo n.° 744.301, de 12.4-66
Misza Kusniec
Classe 7
ETEILA
maquinas e utensílios pira serem —aitnd. Brasileira
LOUD
das exclusivamente na _agricultura e
Classe 5
horticultura a saber: arados abridores Indústria Brasileira
Aço em bruto, aço preparado. aço de sulcos. adubadeiras, ancinhos me•
doce, aço para tipos, aço fundido. aço caniços e empilhadores combinados,
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço artancadores mecânicos para agriculClasse 30
refinado. bronze, bronze em bruto ou tura, batedeiras- para ceerafs. bornbas Guarda-chuvas, guarda-sóis, sombri.
parcialmente trabalhado, bronze de para adubar, ceifadeiras. carpideiras
nhas, bengalas

"BEM-VINDA".

FUNDIÇÃO
COLIJMBIA
Nome comercial
n.° 744.290. de 12 4-66
Casa
Zasa — Cia. Brasileira de rédito
Imobiliário
São Paulo

•
Classes: 33 e 50
Para ser usado pela requerentè no exerf
cicio de suas atividades comer iais, em
impresso, cartazes, taboletas etc.
Têrmo n.° 744.288, de 12-4-66
Porfórmica S. A., — Indústri ae Coalêrcio de Móveis
São Paulo
•

PORP6RMICA

;ndustria Brasil Ira
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. acolchoados para
móveis, bancos. balcões. • bznquetas.
bandeias domiciliares. berços. ?lombos.
careiras. carrinhos para chá e café.
coniiintos. para dormitórios, Conjuntos
paria sala de jantar e 'sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,

manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcisimente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
oarclalmente trabalhado. tarro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal; lata axe tõlha, latão
em fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, liambas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. me.
tais em massa, metais estampados,
metais para solda, ninuel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em fólhas
Têrmo n.° 744.295, de 12-4-66
— Comércio de Ferro e
Aço Ltda.
São Paulo

CAFÉ
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'MARCAS DEDOS TADAS
Publicação feita do ocõedo som o are. 2.30 do Código do Propriedade 'Industrial. a date da publicação gorneçarã
ee sorra o prazo do 60 dias paro o deferimento do pedido. Durante osso prazo poderão apresentar ouse opesições co DepezfenzAentQ
Nacional das Ropriedade Undustrioll aguêles que os Julearem prejudicados com" e3 C-1:3E2C-19R.9 do 5'- 33kbe Wee+7.5aW

Tê mio n.° 744.302, de 12-4-66
Metalúrgica Osório Ltda.
São Paulo

OSÓRIO
Ind. Brasileira
Liasse 5
Aço em :aruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido oçu
9arcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado. bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
- 2M19,312êS, bronze em pó. bronze
terra em fio, . chumbo em bruto nu
parcialmente preparado cimento me.
Wico. cobalto, bruto ou parcialmente
p arcialmente trabalsado, ferro em bruto
i.abalhado, couraças. estanho bruto ou
em narra, tarro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente e:aba,
...lado_ gusa temperado, gusa maleávei
R3mins-s de metal, lata em fôlra, latão
fôlha, latão em chapas, latão em
Vergalhões, ligas metálicas, limalhas
agnésio, mangan6s, metais não Wein•
Rtado:3 ou parcialmente trabalhados, me.^:.;k3 em massa metais estampalos,
metais para solla. níquel e zinco
Têrmo n.° 744.303, de 12-4-66
Distribuidora de Bebidas São José Ltda.
São Paulo

sie

aos

Ynrle Brasl.letra.
Classe 43
Igara distinguir: Refrescos, refrigerantes
ados, guaraná, gasosa, égua tônica
g
Buas naturais e artificiais, sarques pau refrescos, bebidas espumantes. sucos
o e:ama de frutas para bebidas não
Termo n.o 744.304, de 12--4-66
Antécnica — Assistência Técnica de
Rádio e Televisão Ltda.
São Paulo

mação. abat-Jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
domestico
Termos ns. 744.305 e 744.306, de
12-4-66
Indústria e Comércio de Fios e Tecidos
Lerma S. A.
São Paulo

Imatà
ind. Brasileira
Classe 22
Cânhamo em fio ou ern linha. estambre
de seda ou de lã. fios de algodão, juta.
lã. linho, plástico. rami, rayon, seda natural para tecelagem ou uso comum
juta em fio ou em/inha . lã torcida
linhas e maneadas ou novelos, linhas
brilhantes, linhas para bordar, para costura, crochet ou tricotagem, linhas em
meadas ounoveloe. mirou°
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim.
caroá. casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, luta. fersey, linho, nylon,
paco-pato; percalina, rami, rayon. arda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis tecidos de pano couro,
veludos
Têrmo n.9 744.307, de 12-4-66
Churrascaria Boi Braseiro Ltda.
São Paulo

BOI BRASEIRO
Ind. Brasileira

Classe 41
Alcachofras aletria, alho, espargos,
açúcar. alimentos para animais, amido
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum, aveia. avelãs. aze:te azeitonas banha, bacalhau. batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
ANTECIMA.
café em pó e era grão. camarão, canela
Ind.; Brasileira
em 'pau e em pó. cacau. carnes, chá.
caramelis chocolates, confeitos, cravo
Ciasse
cominho. creme de le:te, cremes
Para distinguir os seguintes artigos eiê- cereais.
alimenticios. crocruetes. compotas. can.
tecos: Riadios, aparelhos de televisão. fica
coalhada, castanha, cebola. condi.
e'..ciz-ups, geladeiras, eorveteiras, aparementos
para alimentos, colorautes.
27os de refrigeração. enceradeiras, as.
pirateares de pó, fogões, fornos e foga- zhouriços, dendê. doces, doces de frueeirea elétricos, chuveiros. aquecedores. •as espinafre essências alimentares, embalanças, ferros elétricos de engomar e padas, ervilhas, ernrovas, extrato de toé
passar. batedeiras, coqueteleiras, expre• mate, farinhas alimentícias, lavas, fémedoree liquidificadores aletria:s, má- culas, flocos, farelo, fermentos. feijão
reclinas para picar e moer legumes e figos frios. Frutas sêcas naturais e cris•
nrne. resistências elétricas, fervedores. rabeadas. glicose. goma de mascar. gor
estufas, ventiladores. paenlas e bules duras, granulos. grão de bici gelatina.
e2aitrIcos, refletores, Iselóglos de ar re- goiabada. geléias, herva doce serva
gaigeaade formas elétricas, máquinas mate, hortaliças lagostas. línguas. leite
:Stográi:ipas e cinematográfica), cara., -ontleneado, leste em pó. legumes em
pinhas elétricas, garrafas térmicas, re- zonserva, lentilhas, linguiça louro, mas,
ead'aru, automáticos, lâmpadas, apares qae alimentícias. mariscos, manteiga
'bus de hei fluorescente. aparelhos de margarina, marmelada macarrãi. mas
eamunicação Interna, esterilizadores con- :a de tomate. mel e melado, mate, mas.
Censadores. bobinas. chaves eStfrieas, .. :ao para mingaus. molhos, moluscos
earautailoree, interruptores, tomadas de mostarda, mortadela, nós moscada. aoe:frente, fusível aparelhos fotográficos ' e's. óleos comestíveis, ostras. ovas,
einem atoo rág i cos. filmes revelados. nães. paios. pralinés pimenta, pós para
pickles, peixes, presuntos. pa .
'eie1celfee, O'culos, aparelhos de aproxi

tês, petit-pois. pastilhas, pizzaa redima;
caerapatecidas, desineetantea
queijos, rações balanceadas para anieilizantea, enxertos, feetilizaneez,
mais, requeijões, sal, nagô. sardinhas,
formicidas e fosfatas
sanduíches. sorvetes, suei de tomate e de
n.9 744.311, de 12-4.66
trutas, ontradaa, tap:oco, rarearas, talha- Difaco S. A. — Indústria e Coraérclg
rim, tremoços, tortas, tortas para aliSão Paulo
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
DIPACO S.A.-INDÚSTêrmo n.9 744.308, de 12-4-66
Editôra e Distribuidora Ltda. TRIA E COMÉRCIO •
Exodus
São Paulo

E

XODU

SI

Classe 32
?a.. distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns' impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revietas, órgãos de publicidades, pr ogramas radiofônicos. rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematogeficas, programas
circenses
Termo n.o 744.309, de 12-4-66
Difaco S. A. — Indústria e Comércio
São Paulo

TRADITION
Indústria Braslielra
Cesse 48
'ara distinguir: Perfumes, essências, eu.
ratos, água de colônia, água de touca.
•ador. água de beleza, água da Quica
qua de rosas, água de alfazema, água
sara barba, loções e tônicos para os
abalos e para o pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos paro os
'cabelo, crave reluvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage" depilatórios, desodorantes: vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e crente
para barbear, sabão liquido perfumadc
ou não. sabonetes. dentifricios em pó
Pasta ou liquide, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perto
me, escôvas para dentes, cabelos, unha'
e cílios. saquinhos perfumado. prepara
dos em nó. pasta. líquidos e tijolo:
Paro o tratamento das unhas. disso'
ventes e vernizes, removedores de catacuia, glicerina perfumada para os cabe.
ios e preparados para descolorir urinas
:ílios e p intas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Têrmo n.9 744.310, de 12-4-66
Difaco' S. A. — Indústria e Comércio
São Paulo

3. 1.ta
1..
0"516Cr0
•
Classe 2
Substanclas e preparações quunica:

Usadas na agricultara na horticultura
na veterinária e para fins sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
químicos. ácidos sanitários, águas de.
sinfetantes, álcalis, bactericidas, barrei

Nome comercial
Tênue n.° 744.312, de 12-4-66
Argenta-Decorações Ltda,
São Paulo

ARGENT
• Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro,
soo madeira, estofados ou mão, incho
móveis para escritórica: Asenárioffi
armários para banheiro e para rapas
usadas, almofadas, acolchoados pad
)..
móveis, bancos, balcões, banque2a.:5
bandejas domiciliares, berços
cadeiras, carrinhos para chã e Cdêj
oniuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar c cala ais 01.31C.3.0,
a prdo
:onjuntos para terraço*,
:onjuntos de armários e gabinetes paço
opa e casinha, camas, cabides, ce,cleireg
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
ie rádios, colchões, colchões de moina,
dispensas, divisões, clivam% dtece?.eri.1
te madeira, espreguiçadeiras. esesiven2,
ilhas. estantes, guarda-roupas, E2552)
mesinhas, mesiabas para radio e telesele
mesinhas paro televisão. molduras
para quadros. portreeetratos. poltroncee,
poltronas-camas, prateleiras, porta-Una
'eus, sofás. sofás-camas, travesseiros o
vitrines
744.313,
de 12-4-66
Tês:mo n.9
Liotécoica "Química" Ltda.
Paulo

GADOOAMA
LIOTÊCNICA
o
Industrie. Brasileira
Classe 2
Substancias e preparações química,
usadas na agricultara. na horticultura,
na vetei 'ária c para fins sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
químicos. ácidos sanitários, águas dee
sinfetantes, álcalis. bactericidas, baraticidas, carrapaecidas. desin 1;etantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
Formicidas e fosfates
Termo n.9 744.320, de 12-4.66
Auto Importadora "Fet ;eira Rodricrl
Ltda .

srt,,
'AUTO DIPORTADORA
"FERREIRA
'ima°
N om e COim.n.J.1
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meeene.sememeisecn

trilhos para pirtas de correr, taças,
Termo n.° 744.316, de 12-4-66
Termo n.° 744.322, de 12-4-66
(Prorrogação)
Auto Importadora "Ferreira Rodrigues" travessas, turíbulos; vasos, vasilhames
.1. verruma
'Ponto Azul" Bilhares e Refrigeração
Ltda.
São Paula
Ltda.
Terra° n.9 744.318, de 12-4-66
Classe 21
São Paulo
Auto Importadora "Ferreira Rodrigues
Para distinguir: Veículos e suas partes
Ltda.
integrantes: Aros para bicicletas, auto-'
São Paulo
t
móveis, auto-caminhões, aviões, amorPRORROOAÇÂO
** 21,
Classe 8
tecedores, alavantas de câmbio. barcos,
breques, braços para veículos, bicicle- Para distinguir instalações elétricas, nr,
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- tígos elétricos e eletrônicos para veíic't)
nhonetes, carros ambulantes, caminhões, culos: Acumuladores, antenas, baterias,
carros, tratores, carros-berços, carros- busirias, bobinas, chaves elétricas, chas.;
tanques, carros-irrigadores, carros, car- sis, dínamos, dispositivos de partida, faroças, carrocerias, chassis, chapas cir- róis, faroletes, filtros para motores, limculares para veículos, cubos'Ide veículos, padores de para-brisre, prinéis de carcorrediços para velculos, direção, desli- ros, relays, refletores, rádios, transforClasse 23
para baterias e velas
Para distinguir tecidos em geral, teci- gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- madores, terminais
de ignição
dos pare confecções em geral. para vadores para passageiros e para carga.
1111111/.~›
Termo n.° 744.319, de 12 -4 -66
tapeçarias e pára artigos de cama e engates para carros, eixos de direção.
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, freios, fronteiras para veículos, guidão, Auto Tmnnrtadora 'Ferreira Rodrigues'!
fNOÚSTRIA 8RASILEIRP:
Ltda.
garoá, casimiras, fazendas e tecidos de locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
São Paulo
SB em peças, juta, fersey, linho. nylon. motocicletas, motocargas moto furgões,
Classe 6
peco-paco, percalina, rani, rayon, seda manivelas, navios, ônibus, para-choques.
Patural, tecidos plásticos, tecidos iniper- Qara-lamas. para-brisas, pedais, pantões. Para distinguir motores e suas partes
Classe 49
rodas para bicicletas, raios para bicicleeneayela tecidos de pano couro,
integrantes:
Alavancas
de
câmbio,
Para
distinguir:
Brinquedos, logos ê
tas, reboque, radiadores para veículos,
veludos
ternadores, blocos, bielas, câmbio, cabe- passatempos: Mesas de bilhar e acessodas
para
veículos,
seuins,
triciclos,
tiTèrm on.9 744.315, de 12.-4-66
rantes para 'veículos. vagões, velocípe- çotes, cruzetas, cilindny. g, c :hos de pl a- sórios, sendo bilhares e snokers, taquei.
Auto Importadora "Ferreira Rodrignes des), vareta de controle do afogador e cas de embreagem, dínamos, eixos, ge- ras, bolas, tabelas, solas, marcadores e
Ltda.
•
caixas para bolas
acelerador, troleis. troleibus, varaes de radores, motores, macacos, mancais para
São Paulo
brocas, pistões, pinhões, rolamentos, sicarros. toletes para carros
Termo
n.9 744.324, de 12-4-66
lenciosos, -volantes de comando e velas
Helclatec -- Máquinas e Motores Ltda.
Termo n.° 744.317, de 12-4-66
de ignição para motores
PE PIE IRA, PIO DRI Gt1 S Auto Importadora "Ferreira . Rodrigues"
São Paulo
Urino n.9 744.32:, dà. 124-66
Ltda.
(Prorrogação)
São Paulo
Classe 7
•
Moinho Progresso S. A
Classe II
Máquinas e utensílios para serem tuaSão Paulo
01
das exclusivamente na agricultura e ferragens, ferramentas de tôda espécie,
itorticaltura a saber:, arados, abrideiras cutelaria em geral e outris artigos de
Indústria Braaileirá t.
metal. a saber: Alicates, alavancas. arde sulcos, adubadeiras, ancinhos
cânicols e empilhadores combinados. mações de metal, abridores de latas
Classe 6
arrancadores mecânicos para agricul- arame liso ou farpado, assadeiras. açu-;
. tura. batedeiras para acerais, bombas ...areiros; brocas, bigornas. baixelas,
Para
distinguir:
aríetes, alavancas, bompara adubar, ceifadeiras, carpideiras ;heras para pedreiros, correntes, cabides:
bas
hidráulicas,
dínamos, compressores,
celfaclOs para arroz, charruas para agri- oandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;,
engrenagens
para
máquinas, geradores,
altura cultivadores, debulhadOres. chaVes; cremones, chaves de parafusos.,
injetores, máquinas para fins industriais,
destocadores, desentegradores; esmaga- conexões para encanamento, colunas.'
máquinas hidráulicas, máquinas elevadores para a agricultura escarrificado- caixas de metal para portões, canos de
doras, motores, rolamentos, receptáculos
res, enchovadeiras, facas para máqui- inearl, chaves de fenda chaves isglêsa
e polias para máquinas, turbinas, transnas agrícolas ferradeiras, gadanhos, cabeções. canecas, cipos, cachepots
portadores automáticos, válvulas comgarras , para arado, grades de discos nulas; cadinhos, cadeados. castiçais. co .
ponentes de máquins
ou d'4tes; máquinas batedeiras para 'antros de mesa, coqueteleíras, caixas
Termo
n.9 744.325, de 12-4-66
agricultura máquinas inseticidas, Má- oaro acondicionamento de al:mentos.
Classe V
(Prorrogação)
quinas! vaporizadoras, máquinas de caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiPara rigltinguir: Farinha de trigo
Tipografia Mercantil S. A,
fundir, máquinas niveladoras de terra, ras, conchas. coadores; distintivos, da
Termo n.° 744.323, de 12-4-66
máquinas perfuradoras para a agricul- radiças; enxadas, enxadões, esferas,
Rio Grande do Sul
(Prorrogação)
tura: máqcinas de plantar, motochar- ligares, esquIChos, enfeites para arreios
Edgar
Willy
Siegmann
ruas. Máquinas regadeiras, máquinaS de estribos, esferas para arreios, espumaroçar, ide semear; para , asfaltra; de leiras; formões, %ices. ferro para cortai
Rio Grande do Sul
ferrolhis, facas, facões, fechatorquir,1 de triturar, de esfarelar terra,
PRORROGAÇÃO
para irrigação, para matar' formigas e lusas ferro comum a carvão, fêrutr:ras
PRORROGAÇÃO
antros insetos, para borrifar e pulveri- funis. W:1:à para doces, freios oara
zar desinfetantes, para adubar. para estradas de ferro, frigideiras: ganchos,
9gitar ! e espalhar palha, para colher relhas garis. ganchos para quadros
— is n .Ara darruagens: insígnias; liAlgodãO,. para colher cereais. máquinas
amassadoras • nora Sins agrícolas, de. mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
:orlai árvores, nora espalhar, para ca- arrás; machadinhas, molas para porta.
)inar, 'máquinas combinadas para se, nolas para venezianas, martelos darricar cultivar, de dcsbanar. para en- .etas. matrizes: navalhas; puas; Os, pré.
;acar, Máquinas e .ancinhos para forra- 40s, parafusos, picões, porta-gelo: no1,..ns, toscadoras ordenado. ;eiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros
nas mei•an,cas, raladores mecânicos, ,ro- )anelas, roldanas, ralos para pias, rebi
los compressores para a agricultUra es. regadores: serviços de chá e café. rr28. serrotes, sachos sacarrolha: ,tesacna,iiras, semeadeiras, secadeitas
mIrcadores de terra'. tosadores • de dra- souras. talheres. adhadeiras, torqueze,
•
ina, trhto • cs agrícolas. válvulas
-ru17,S travacleiras, telas dt arame, tor
-Classe 33
Classes: 32 e V;
!Il .: 13(111;7w ,la'.
• ) , -nsrni , os pira encanamento
Titulo de estabelecimento
- Insígnia de comércit,
Temo n.° 744.314, de 12-4-66
Nelson Ascar •
São Paulo

•
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zusustvial acsuêlca Q129 ao 3n1sareaa prejudica-8m aa=
WC,C.Drr
aratioaa 3
saasLat'io Jaaa^aaarla
Térmo n.° 744.326, de 12-4-66 '
(Prorrogação)
Mototécnica Refrigeração Ltda.
laSo Grande do Sul

PRORROG4/0
MOREL
Er=3Sileir4
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eléIricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiraa• sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pá logõesa, tornos e foga-Jeiras elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores liquidificadores elétricos. máquinas para picar e moaz legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
astutas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigeradca, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadora automáticos. lâmpadas, aparelhas ele luz fluorescente, aparelhes de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
comuLa- lass, taiterrapteres, tomadas de
fulival. aparelhes letográfices
e cineraatográgicos• filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Tênia) a.9 744.327, de 12-4-66
(Prorrogação)
Irmãos Pedroso & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

mennoc4no
:22AURU

S

çaa fundidas, transportadores de todos
Téranos as. 744.331 e 944.332, à
sés, 22C252. 91=S ;:lpernin
os tipos, pontes rolantes, guindastes e
(Prorrogação)
cacos de frutas cem 2c-ed
. vinhos, rua5
guinchos de toda espécie, talhas ma- Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
!muda. vinhe_a erpansaautea. vinhais
nuais e elétricas, macacos e aparelhos
12-4-66
quinados e wh:sky
de levantamento, máquinas a aparelhos
São Paulo
Têrmo
n.9 744.338, de 12-4-66
de contr0le de areia de fundição e ou(Prorrogação)
tras aplicações industriais, laminadores
P 31 0fl iR o G,
Cia. Cervejaria Caracd
e cilindros de laminação
São PaszIa
Térmo n.° 744.329, de 12-4-66
jProrrogação)
Indústrias Garparian S. A
São Paulo

U'a's'ÉiCg2_,01

Classe 23
sala dista-luir tecidos cm geral, tecilos Gala confecções em gerai oure
EDNE.Tia0 Z para artigos de cama e
nesn: Algodão, alpaca. cân•asno,
rim, tansa. casimiras, fazeis-faz e rani•
dos siri .19 cm peças, juta. farsa-a, linho
¡vim, paco-paco, percaliaa. rama
-ama. .seda natural, tecidos plásticos
•eridos imparm-eliveis. tecidos de pane
couro e veludos
Têrmo n.9 744.330, de 12-4-66
(Prorrogação)
Editora e Importadora Musical Permata
do Brasil Ltda
São Paulo

9ReniMAÇÃO

chw, pincéis

Têrmo n.9 744.328, de 12-4-66
(Prorrogação)
P,quipaassatos Industriais Eisp L'21a.
São Paulo

imOVSTRiA

MASILEIRA

Classe 43
Para distinguir: Bebidas ssem 111=3
Têrmos ns. 744.336 e 744.337, de
12-4-56
(Prorrogação)
Cotonificio Guilherme Giorgi 5. A.
São Paulo

ERNAlc
IhrldMstria

Para -list:Pagai? 2SCOVa3, ZOD2IZIS, bro-

Classe '13
Refrescos e águas naturais e artificiais.
usadas coma bebidas, a saber: Aguas
gasosas, naturais ou crtificiais: caldo de
cana, caldos de frutas: guaranás retreataa, re l-rio.nartes; soda; . aassaaa
refractar
Classe t
Para difiinguir: Aguardentes, aperitivos. E.M.Z. tàitter, brandy, cor-baque, szr•
veias
t.ir•el, Uca,
res, nectar, punch piperrnint, fluam
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth. vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh:sky
Térmo a.9 744.335, de 12-4-66
Indústrias de Plásticos RO",1;4'0 Ltda.
São Paulo

Classe g
Instrumentos musicais de corara a auas
partes: v:olão. lira. órgão hamonios.
cravos, espinetas, citaras: violinos: vic•
Ma; harpas; pianos; violoncelos; contra.
baixos, b•norilias; rabecas; guitarras.
instrua-ataca mrsaccia de soprai, cz:et.filicos ou não e 22=3 7:Erres: baritonos;
sai-trompas. asincltnea, trombones de
pistão; clarins; trombetas; cornetins;
clarinetes; pifalsos; flageolets; flautas:
eboés; helicons; trompas de &teias;
gaitas: gaitas de Uma; ocarinas; cheiramelas; outros instrumentos musicais;
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sua.
fonas: harmônicas '2 castanholas

Classe 6
Têrmo n,© 744.334, de 12-4-66
Para custmauir equipamentos para fins
Transporte Almirante Ltda.
industriais; Laminadores, cilindres de
flarainação, tornos para cilindros, transSão Paulo
portadores a elevadores mecânicos, moinhos industriais de bola de ação continuai secadcrers rotativos, misturadores
- alAIRANTE
?uccânicos, maquinas para moldar, pon5
&%
Czp2tel
tas rolantes, palverianclores de carvão,
maquinas de moldar, peneiras mecaniza;ias misturadores de orgia, e outros fins
Classe 33
z;!li strfais, máquinas de "limpeza cie pe- Para custingiiir: empresa ate tta.,...,,.(es

Classe 94à
Alamares, atacadores para egpart1112a3
e calçados, ataduras de algodão paro
diversos fins, exceto para fins 'mediei.=
pais, bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados caas ara móveis e
Planos. carapuças para cavalga, coas
deies, debruns, lã, fitas forros trancai
feltro para órgão. fotos galarClasse 48
deres, lamparinas, mochilas, ealosquiteilp
Para distinguir prendedora para
roa, nesgas, ominetraa e encifinsentaa
cabelo (bob)
para eouoas de homens o ninho
panos para enfeites
móvela, caà
Tramo m.° 744.333, de 12-4-66
fazendo
parte
dos
mesmos,
pahrailhat3,
Indústrias de Chocolate Lacta S. A
passamaries, pavios. rédeas. rendais eus
São Paulo
sacaa sinhaninhas para vestided
telas, tampos para almofadas, não ce=
PROZnOZAçá,
zendo parte de móveis, artigos êsew
-.5
feitos de algodão, cânhamo, linho,
seda. raiou ir1 pelo e fibras aio
incluídos em outras classes
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vez'''.
dação, argolas para vedação. arruelad'
para vedação: barbantes, barracas de
A5,;irikA
campanha, betume pare vedação, busDAV?"
chas para vedação, bujão (rôlha
tarraxa): cabos, canaletes, cordas. corá"
Classe 42
déis cordoalhas, cordões. correias dai
Para distinguir: Aguardentes, aperta. transmissão Côda espécie; enuára
vos, ca:z, bitter, brandy, coal:ala-e% cer- cias, esferas para vedação; fitilhos para'
Siej3s. k.n g t, genebra, pia, iturrel. lico arna •radias, forros para vedr,cao, lago,
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laça; gachetas; juntas para veaLção;
lonas, lonas para freios de veiculas;
mangueiras, massas para • vedação, ma.
las para vedação; ralhas; tampões para
vedação (fins não medicinais). içadas,
tiras para vedação, tubos para vedação,
tubulações para vedação; válvulas. para
vedação
Termo n.9 744.339, de 12-46
1
(Prorrogação)
1 Cia, Cervejaria. Caracú
São Paulo
• çl
CP
e,Norn
id043"
9S‘'.

jarras; machadaahas, molas para poeta,
mofas para venezianas, martelos, derretas, matrizes; navalhas; puas; pás, pra.
gos, parafusos, picões, porta-gêlo; potes, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrollsa; tesouras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, toa.
neiras, cincos, tubos para encanamenta
trilhos para pirtas de correr. taças,
travessas, atribulas; vasas vasilhames
e verruma
Termos as. 744.341 e 744.342, de
12-4-66
Tomai-xale — Indústria e Comércio de
Máquina s e Metais
Suo. Paulo

..

Clame 43
•
‘guaa minerais, águas gasosas grafidafe, bebidas espumantes uca álcool,
guaraná, gasosa. essências para jrefrigarantes. refrescos, refrigerantes. das,
sucos cie frutas e xaropes
Termo na 744.340, de 12-4Valcot — Mecânica Industrial tda.
São Paulo

LV A L C O N
Industria Brasilei
aliasse 1 i
Á-cri-no:is, ferramentas de tilda estada
cutelaria em geral e outris artgos de
metal a saber: Alicates; alavanosai armaçõaa de metal, abridores •de :atas
mama liso tia farpado. assadeiras. açu
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandellas. bacias, baldes, binibonieres;
balem' cadinhos, cadeados, eastiçaie4 aoOneres' para pedreiros correntes, cat ¡des abavas; carmonas, chaves de parafusas,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
teheaLl chaves de fenda chaves isgreaa,
cabecaes. casearia aipos. cache-por-a
centros de mesa, cogneteleiraa rJax.as
para 'acondicionamento de arane tos,
caldeirões,
caçarolas, chaleiras, cafetea
diatintivas do
sa ,
taa. cancha
bradiças: enxadas. enxadões. cal iras.,
cagará, esguichos. enfeites para sr ...los
estribeis, esferas para arreios, esp.una
delneW Formões. coices, i'erro- para c ri
agarrai ferrolhis. facas, faceies,- f cháduras ferro comum a carvão, Pirateies,
funis. 1fasnias - • ara doces, Freios para
eatradas de ferro, frigideiras; ganchos;
grelhais garras, gani-os para quadros
gonzia para clarruagenk insígnias liem, laminas, liroreiros. latas de tão;
panelas; roldanas, ralos para p'-as, !rabi/eiras, porta-pão, porta-laias. celeiro&
i
Ì

Classe 5
Aço em bruto, aço preparada, aço
foce, aço para txis. aço fundido, aço
aarcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinada, bronze, bronze em bruto ou
para:ia/mente trabalhado, bronze de
mangania. bronze em p6„ bronze em
barra, em fio, caumbo em bruto ou
parcialmente preparado- cimento me.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês. ferro velho,

densadores. bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fuslaaa aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres. máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 744.345, de 12-4-66
Centro Médico e Cirurgia de São
Paulo
São Paulo

gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado , gusa maleável,
lãminas de 'metal. lata em- afilha, latão

cggpoMÉDICO'E
CIRÚRGICO DE SX0
~1,0

em Rara latão em chapas, latão em
vergalhões, Figa metálica. limaYnas,
magnési% manganês, metais não trabaNome civil
lhados ou parcialmente trabalhados- meTermo
n.°
744.346, de 12-4-66
tais em massa, metais estampados,
Schmeing
do
Brasil.
Indústria e Cornarei*
metais para solda. niquee ouro,. zinco
Ltda.
corrugado e zinco liso em falhas
São Paulo
Tann- on.9 744.344, de 12-4-66
(Prorrogação)
SC: 1 LINO DO BRASIL',
Laminação e Artefatos de
"Lamsa"
ir i 3TRIA R COMÉR-:
Metais S. A..
São Paulo
CIO LTDA.

PRORROGAÇÃO
At_umiNfo MOI E
Classe
Perragale, //erramentas de teuda Câpkie,

FORTE Como o AÇG
. Classe li

Nome comercial
Termo n.9 744.347, de 12-4-66
Schmeing do Brasil Indústria e tomarei*
Ltda.
São Paulo

cutelaria. em geral e outris artigos de
metal e. saber: Alicates. alavancas, arFrase. de propaganda
3 C IIKEZIO.
mações de metal, abridores de latas
Dit
gastria Brasileira
Tênrio
n.°
744.343,
de
12-4-66
arame liso ou farpado.' assadeiras, açu,
(Prorrogação)
:are-irosa brocas, Eagortias, baixelas;
Laminação e Artefatos de
‘bandelias. bacias. baldes, blmberneres; Lamsa"
• • Classe 28
Metais S. A .
bulaa cadinho& cadeados., cobaias, cos
Para distinguir: lançadeiras de piastf.
São Paulo.
Iberas para pedreiros,. correntes. cabides:
cos usados na indústria. testi
chaves; cremone g, chaves de parafusos,
Termo n.9 744.348, de 12-4-66
conexões para encanamento, colunas.
P POP P OCA ÇÀO T'apinas S. A. — Adminstradora dt
caixas de metal para portaes, canos aie
Bens
meara chaves de fenda, chaves isglêse
São Paulo
cabeções, canetas • aipos. - cachepota
centros de mesa. Coqueteleiras ,caixas
T A.P I N-A 3
pare- acondicionamento. de al:mentos,
caldeirões.. caçarolas, chaleiras. c:afeteiBão Paulo- Capital
•conchas., coadores; distintivos; da•
Classe 33
breidiças; enxadas, enxadões. cafezais,
',Para distinguir: adminiátração de bens
engates, esguichos ea geites para arreios
-atalhos.' esferas. para arreios, espuma-.
Termo n.a 744.349, de 12A-66
deka.% forrneses, asices. ferro para carta
/atro Lucia Silva, Wagner Abílio. Luiz
capim aferro/bis, facas, facões, facha,
• Antonio Ribeiro e João Roberto
duras ferra coam À Jarvão ras
Brunhara
Classe
$
funis. faatas para doces. freios cara
distingui: os seguintes artigos eléSão Paulo
estradas de feria adg:deirtas; ganchos, Para,
tricos: Rádios. aparelhos de televisão,
grelhas garkaa ganchos Paaa quadros plck-ups, geladeiras. sorveteiras, aparegomis para. darniagesna: ansigniaa; li- lhos de retrigeração,' enceradeiras, asmas. lâminas. Iiroreiroa. faiai de lati: piradores de pó togbes, fornos e foga.
jarras; machatanhas: molas para ' porta. reiroa elétricosaehuveiros, aquecedores,
Molas para vennian.a.S, martelos isf- balanças, ferrosa elétricos de engomar e
'retas matrizes: navalhas; puas: pás, ora- passar, batedeiras, coqueteleiras. espregos: parafusos, nicles. porta-galoa aa medores liquidificadores elétricos, . máseiras. porta-pão. aorta- Ióiaa. paliteiros quinas para picar e moer legumes r
Panelas.. roldanas,_ talas para piase rabi- carne, resistências elétricas, fervedores.
tea regedorezi; serviços de .chã ,e café. estufas„ ventiladores.: paenlas• e bule;
serras: serrotas, ichos. aucarrolha; te, elétrico& refletores. relógios de ar remauras talheres arlhaderras, torqueze. frigerado formas elétricas, Máquinas
tenazes,. travadeiras. telas • t arame. tor- fotográficas e cinematográficas. ;iamClasse 32
neiras; trincos, tubos para encanamento painhaa elaiiicaa garrafas tarmicaas retrilhos para pintas de correr. .•tacaa. gackni , automáticos. lâmpadas. apare. Para distinguir: Almanaques, agendas.
travessas, ruribulosz, vaso* vasilhames lhos de int. fluorescente. aparelhos de anuários, álbuns impressoa. boletins c.a.
comunicação interni esrerilizadores cela 'aloaaa ailatles im pressas. revista,- '4'
e verruma
•
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Jia

Termo n.9 744.354, de 12-4-66
Aos de publicidades, programas radioSeraxco — Serviços Auxiliares do
bnicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematogratica..s, programas Comércio e Distribuidores de Valores
São Paulo
circenses
Termo n.° 744.350, de 12-4-66
(Prorrogação)
ring -- Indústria e Comércio S.
São Paulo

Termo n.° 744.358, de 12-3.1966
Produtos Alimentícios "Adria" S.A.
São Paulo

PRORRO G-A-aa

getatzai

Prorrogaç rão
DORA OBRA FRUI A
DA JÓIA FANTASIA
Classes: 11 e 13
Frase de propaganda
Termo n.° 744.351, de 12-4-66
Companhia de Calçados Semereljiaa
São Paulo

rioN-D7s TR 1 4 CAI:RAD:it'.
., . . ,

4

IPIPL

indústria Brasileira

Classe 33
Prestação de serviços auxiliares do comércio e distribuidores de valores
Termo n.° 744.355, de 12-3-1966
Arquiponto Ltda.
Guanabara

PRETO

"A
EsIZA"-----

— ) 11
,

llin ajlgt
JJ:-

ej"
blininiiiiiM1111

.
Indústria Brasileira

Classe 25
Bibelots, cartazes, desenhos, displais, estátuas, estatuetas, figuras de ornatos,
gravuras, imagens, obras: artisticas obras
de pintura, projetos e plantas para construções e arquitetura e instalações comerciais em geral, stands e suportes artísticos para vitrines
Termo n.9 744.356, de 12-3-1966
João Vilela
Guanabara

rasile ira,

Classe 41
Açúcar
Classe 41
Farinhas e massas alimentícias em geral
Têrmo n.° 744.362, de 12-3-1966
M. Sardinha S.A. Indústria e Comércio
Têrmo n.° 744.359, de 12-3-1966
Comércio e Indústria Mattos Rocha
Rio de Janeiro
Sociedade Anônima
Guanabara
PRORROGAÇÃO

e vestidos-

Arquivos, cofres, fichários, máquinas de

,PRORROGAÇÁ.01

Classe 36
Título de Estabelecimento
Têrmo n.9 744.360, de 12-3-1966
Comércio e Indústria Mattos Rocha
Sociedade Anônima
Guanabara

Classe 46
Saponáceos
Têrmo J.o 744.364, de 12-3-1966
Catandauto S.A. Comércio de
Automóveis
São Paulo

PRORROGAÇÃOi

re

a" À oes 1-101

INIAS1RIA BRASILEIRA

Classe 17

escrever, máquinas de calcular, máqui
Termo n.° 744.352, de 12.4-66
nas de soma re registradores
Rádio Renascença de Ribeirão Preto
Ltda.
Termo n.° 744.357, de 12-3.1966
São Paulo
João Vilela
Itlf4SaENçA
Guanabara
Classes: 36 e 37
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 744.363, de 12-3-1966
Organização "Atibaia".Ltda.

Classe 33
Para distinguir: serviços de rádio e
difusão
Termo n.° 744.353, de 12-4-66
Luiz Alberto de Carvalho Alves
Guanabara

São Paulo

ORGANIZAÇÃO

FRUTIBOI,
Classe 43
Refrigerantes e refrescos

inda

VERMELHO

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas. babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes, capas, chales:
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções. calças. camisas. camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos. chinelos. dominós. acharpea fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas. galochas. gravatas, gorros. ogos de lingerie. jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços. mantas. meias;
maiôs mantas. mandrião. mantilhas. paletós. palas, penhoar. pulover palatinas:
peuges, ponches, polainas. pilamas punhos, perneiras, quimonos. regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos.
auspensórios, saídas de banho, sandálias,
atieteres, shorts, sungas. stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes

RIDÚSTRIA. BRASILIMIn

Têrmo n.9 744.361, de 12-3.1966
Companhia Usinas Nacionais
Guanabara

Classe 17
Arquivos, cofres, fichários, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, máqui
nas de soma re registradores

ZT1BAIA" LTDA.
Nome Civil

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas automóveis auto-caminhões aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio. braços,
breques, braços para veiculas. 1:ácida•
tas, carrinhas de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes. camiahties,
carros, tratores_ carros-berços carrostasques, carros-ir-igadores. carro*, cat•
roças, carrocerias chassis. chapas circulares para veiculas cabos de veiculo*
corrediços. para veiculos. direção desitfreios. fronteiras para veiculas guidão.
locomotivas, lanchas motociclos, molas
motocicletas, motocargas moto furgões.
rodas para bicicleta~ raios para bicicletas, reboques radiadores para veiculo*
manivelas. navios ónibus para-choques.
para - lamas, para -brisas pedais pantões
rodas para veiculos. setena. tricicies
cantes para veiculos. vagões. velocipedea, varetas de cnntróle do afogador
acelerador tróleis. troleibus varaea elt
..ngates para carros e!to5
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•
gadeiras, estribos, escadas rolasses,
vadoreá para assageiros e ara carga,
carros e toletes pare carros
"--Tenuo n.° 744.365, de 12-4-1966
Sorbd — Comércio e Indústria de
Bombas Injetoras Ltda.
São Paulo

Tennos ns. 744.376 e 744.377, de
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
12-4-1966
saias, casacos, chinelos, dominós, echar•
Barata e Pereira Ltda.
pes, fantasias, tardas para militares, coGuanabara
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços; mantéis, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, pui$ORBIL-COMERCIO E INDÚSTRIA OE
nhos, perneiras, quimonos, rega!os,
BOMBAS INJETORAS LTDA.
robe de chambre, rolpão, sobretudos,
Indústria Brasileira
sueteres, shorta, sungas. molas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Nome Comercial
Classe 48 •
e vestidos
Têrmo n.9 744.366, de 12-4-194
Para distinguir: Perfumes, essências, ex744.372,
de 12-4-1966
Têrmo
n.9
Borplásti — Borracha Plástica Ltda. tratos, água de colônia, água de touc•
Restaurante
e
Bar
Recreio
do Leblen
Guanabara
cador, água de beleza, água de quina
Guanabara
água de aosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para c*
cabelos e para. a pele, brilhantina, ban•
RESTAURANTE E BAR
dana. "batons". cosméticos, fixadora.
de penteados, petróleos, óleos para os
RECREIO DO LEBLOM
Classe 41
cabelo, crave rejuvenescente, :remes gorProdutos alimenticios e seus preparados
durosos . e pomadas para limpeza da
Classes: 41, 42 e 43
•
• Classe 41
pele e "maquilage". depilatórios. desce
Artigos da classe •
Fabricação c vendas de produtos abaleidorantes, vinagre aromático, pó de arroz
... tidos e seus preparados
e talco perfumado ou nãO, lápis pare
Têrmo n.9 744.373, de 12-4-1966
—
pestana e sobranceiras, preparados para
Padaria e Confeitaria 'piranga
Têrmo u.° 744,378, de 12-4-1)66
embelezar cílios e olhos, carmim para
Cia Pullsport de Malharia .
Guanabara
o rosto e para os lábios. sabão e escape
São Paulo
para barbear. sabão, liquido perfumada
PADARIA
E
co não, sabonetes. dentifricios em pó,
pasta ou liquido._ sais perfumados para
CONFEITARIA
banhos. pentes, vaporizadores de perta.
me, escovas para dentes, eabelos, unhas
Classes: 28 e 39 ,
e cibos, .saqUinhos perfumado, prepara.
Insígnia Comercial
dos em pó, pasta, liqur idos • tijolos
Indústria Brasileira,
para o tratamento das unhas, 'disso!•
Terna) na' 744 .367, dé 12-4-1960
Classes: 41, 42 e 43
Bar e Laticínios dos Reis Magos Lida. ventes é vernizes, removedores da cutt•
Artigos da classe
cuia; glicerina perfumada para os cabe.
Guanabara
Classe 36
Termo n.9 744.375, de 12-4-1966
los e preparados para descolorir unhas,
Artigos da classe
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos Quimio — Produtos Químicos, Comércio
e Indústria S.A.
Termo n.o 744.380, de 12-4-1966
para a pele
ILASA — Imobiliária Laginestra
Guanaba ra
Têrmo n.'' 744.370, de 12-3'2;1966,
Arruda S.A.
Trol S.A. Indústria e Comércio
- Guanabara ,
opOY
São Paulo
•1
Classes: 41, 42, 43 e 44
ILASA IMOBILIÁRIA
Título de Estabelecimento • 1
LAGINESTRÁ
Quimio
Produtos
Químicos
Urino n.9 744.368, de 12-4-19660
ARRUDA
S.
Fcrpa Industrial Ltda.
Comércio e Indústria S. A,.
São Paulo
Indústria Brasileira
Nome Comercial
Rio de Janeiro',
Termos
ns.
744.381 e 799.382, de
Classe 49
Industria Brasilgrzt
12-4-1966
Brinquedos em geral
ILASA --- Imobiliária Laginestra
Classe 3
Têrmo n.9 744.374, de 12-4-1966
Arruda S.A.
Um produto farmacêutico indicai° no
Magazin Monica Limitada •
Guanabara
tratamento das amigdalites, anginas esGuannbarr
Indústria Brasileira
tomatites, faringites, gengivites e
laringites
PRORROGAÇÃO
744.379,
de 12-4-1966
Têrmo n.9
Classe 17
F. C. Lang S.A. Indústria e
INDÚSTRIA BRAAILEIR_Ar
Uai a5lo para pintura com braço
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Comércio .
comando
(....lasse 16
Rio Grande do Sul
Classe 36
Tênias n.o 744 . 371, ' de 12-3-1966
Iate distinguir: Materiais para consista
Para distinguir: Artigos de vestuários
Construtora Governa' roS.A.
t decorações: Argamassas. argila.
e roupas feitas- em geral: Agasalhos
areia, azulelos, batentes. balaustres. bica
suspensórios. saídas debanho, sandália'
Guanabara
•
cor de cimento. blocos para pavimenta.
aventais, olpargatas, anáguas, blusas
ção, calhas. cimento. cal, cré, chapas
beiras, botinas. blusôes, boinas, baba.
N ST R U Co ,k
sol aates. caibros, caixilhos. colunar,
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara'::afias pare coberturas. caixas dágua,
puças, casacão, coletes, capas, chales,
• aiwas de descarga para etixos. edifica—
Indústri ► Bresileirá
cacheccds, calçados, chapéus. • cintos.
seles preinoldadas. estuque. emulsão de
cintas, combinações, corpinhos, calças
base asfáltico. estacas, esquadrias. estruClasse 46
Classe 16
de senhoras e de crianças, calções, calturas metálicas para construções, lemeArtigos da classe
ças. camisas, camisolas, camisetas.
Tênno n, 0 744.369, de 12-3-1966
Fábrica de Sabonetes Poços de Caldas
Limitada
Minas Gerais

1PIRANGA

Baf e Laticínios
doá Reis Magos

Arcel

ell"e~

•

.-

;ILASÁ'

,MONTEX

co
GiOVERNADOR,

ropeir
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Publicafto feita de acordo cora o art. 130 do Código da Propriedade Industrial, 19a data da pubileinil,o comeganâ.

a ,-4{1.72çc3 o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. tirante Casa prazo poderao apresentas suas oposições ao Depar~tah
Nr.ciona7
PsoprJ2dado k.dustria3 aquêieo afio w3 Salgarem prejudicados 'cora a ©mace a awslatço u'cqueria
Caa metal. ladrilhos. 2amris, Garras
La função. )ages. tageotas. material laca
wite contra Crio e cal:or, matilhas. massias para revestimentos de pandas ma;deiras para construcões. mosaicos, produtos de base asfáltico. produtos para
Sornar impermeabilizanteo as argasmaaaes a cimento e cal. faidratz2ca pedregulho. produtos betuminoso% tizsperraeabiiizantea líquidos 0:3 sob catraz formas
para revestimento e outros como na 0samentação. peças ornamentais de cimento cu gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas, massas anta
ácidos ',ara uso nas corsa:anates. par.
queres. portas. portõaa pisoa soleira:
para portas. tijolos, tubos de concreto
Selhas. Cacos. tubas de vtntilaçâo. tos,
ques do cimento. vigaa, vigamentos
vítrea
Classe 38
Cheques, duplicatas, proMissórias, letras
ale câmbio, impressos de correspondência,
faturas e recibos
Têrmo n.° 744.383. de 12-3-1966
Canesin & Irmãos
São Paulo

t1fugos, massas para enxertos< pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo. preparações para destrui: insetos, hervas e plantas dnas4chaa, ase para Lins agrícolas, saia para
fins borticola% substâncias químicas
Iara destruis insetos, hervas e plantas
daninhas. venenos contra a vermina.
'menos para insetos e viagos
Visse 32
Para distinguir:
álbuns, almanaques,
anuários, boletins. catalogas. jornais.
livros, peças teatrais e cinematograticas, programas de rádio g televisão.
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos para
pintura e óleos de linhaça, resinas, tintas em pó, líquidas, sólidas ou pastosas para madeira, ferro e paredes,
vernizes e zarcão
Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes), gesso, peças ornamentais d ecimentos ou
gesso para tetos e paredes, cimento refratário, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e
cal hidriulica
Classe 4
Algodão em rama, amabr, asfalta, asbestos, borracha, bruta, azeviche, breu, câ[ndC3st[a Sradejm.
nhamo, cordas, caolim, cera animal ou
vegetal enxofre, estopas, fibras, gomas
e colas em bruto, juta, caolim, sebo e
Classe 46
cortiça
gigua de lavadeira, sabão e detergentes
Classe 17
Têrmo n.° 744.384, de 12-4-1966
Artigos para escritório, almofadas para
Alberto Montei:. oda Silva
carimbos, almofadas para tintas. abridores de cartas, arquivos, borrachas,
Guanabara
barças para znataborrâo. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas. canetas tinteiro, canetas para
Mon R© ?© Vub: desenho.
cortadores de papei. carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel,
caiadores, compassos, cestos para corClasses: 33, 41, 42, 43 e 44
respondência. desenhadores, duplicadoClube, hotel em condomínio
res datadores, estojos para desenhos,
Têrmos as. 744.385 a 744.390, de
estojos para canetas. estojos com minas,
esq uadros, estojos para lápis, espetes,
12-4-1966
tvinil S A. — Indústria e Comércio estiletes para papéis, furadores.
'am.a máquinas de escrever, grafites
de Tintas
para lapiseiras, goma arábica, grampeaSão Paulo
dores. lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, mamaiUM da setar, asaquinaa de multiplicar.
roguas, raspadeiras da borrões, stencils
percevejos rara Pwlsaa neefuradorsaa
mata-gatos, porta-tinteiros. paras-carimbos, porta-lápis. porta-canetas, pertacartas, p rensas, p rendedorea de papéis,
Para esime6gralko, tintas o tinteims
Classe 2,

•Subsbcias e preparações quimicaa
asadas na agricultura. á saber: adubos.
aclubca artificiais para o rojo.
para fins agrícolas. bactericidas, ceras
enxertos, cianamiele de cálcio
s adubo para o sola defumaenres,
ides/afeta:ates usados na agricultura e
sia lacralcultura. escórias básicas para
'a6uhas. essências para exterminar aniasaia e plantas daninhas, extratos da
auaasaa para fins horticolas, gertilizanias para a solo, formicida, guano, fasto

Têrmo a.° 744.391. de 12-4.1966
Cisne Branco Qslçadog Ltda.
Guanabara

2E MN
DÚSTRIA BRAMEM
Classe 36
Calçados para homens, seuhuras e
criança°.

Têrmo n.° 744.392, de 12-4-1955
L. Pinto — Butique
Guanabara

Têrmo n.a 744.396, de 12-21-1965
Associação Bandeirante de Assistenc&
'
Jurídica
São Pauto

Eandefran-R4

11

MDOSTRIA BRASILEIRA2i
Classe 36
Artigos da classe •
Têrmos ns. 744.393 e 744.394, de
12-4-1966
Sermaq — Comércio e Representações
Limitada
Guanabara

ândrUstrrEe Zrzaz"e'vz--)Classe 6
Máquinas para imprimir e suas partes
integrantes, máquinas para gravar sob
calor, objetos de qualquer natureza; máquinas gráficas, litográficas e tipográficas e suas • partes integrantes
Classe 38
Impressos em papel, cartolina e papelão.
cartolina, cartões, papel e papelão; cadernos e capas de cadernos em papel e
papelão; álbuns e livros em branco; copos e guardanapos de papel
Têrmo n.° 744.395, de 12-4-1966
Francisco de Magalhães Faria
Guanabara
PRORROGAÇÃO

REA 51fi
ISIraglierurm
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, eutez-tos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina.
água de rosas. água de alfazema. água
para barba. loções e tônicos paira os
-abalos e para a pele. brilhantina.- bandurosos e pomadas para limpeza da
pele e 'enaquilage°. depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não. /ápis para
pestana e sobranceiras. preparados para
embelezar cibos e olhos. carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume. escôvas 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 cuticuia, glicerina perfumada para os cobaios e preparados para descoloris unhas.
dlioa e pintas ou sinais artificiais. (Siem
para a ¡ide

de Asestêncio

jiRrldn

Nome Civil
Têrmo n.o 744.397, de 12.4.1966—
Jairo Monteiro
São Paulo

ãffidi ;d3Tasfi Junr1
Classe 32
Livros, revistas, jornais, guias turística
mapas municipais, estaduais e nacional
-Termo n.° 744.398, de 12-4-1966
Serigrafia Guanabara Lsla.
Guanabara

Classe 75
Artigos da classe
Têrmo n.° 744.399, de 12.4-1956
Angelus Antiguidades Ltda..
Guanabara

Classe 25
Artigos da classe
Têrmos as. 744.400 a 744.402, d3
12-4-1966
Madequimica S.A. Indústria de
Madeiras Termo Estabilizadas
Rio Grande do Sul

£C-5
(RAM!~ P-C2/1

Classe 1
Produtos químicos para preservação de
madeira; esmaltes e vernizes para aplicação em madeira; lacas; solventes: aoluçôes e substâncias químicas para watts e conservar a madeira
Classe 4
Madeiras compensadas e aglomeradas
em chapas e em placas, pare construção
ou mobiliário, em bruto ou pareadmzate
trabalhadas
Classe 16
Maduras para construções, ripas de sua,doira, tacos. laml.is , vigas, moieões, 1-,a•enits, balaustres esquadrias. colus ms.
esta .as. grades, 'anelas nora r,. pari,,:
`.as ci-neziarms. abaras gari ,) ira.
Laibr,

r
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Publicação feito do :acordo com o art. 120 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
G correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante eme prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
'N. Nacional da eropriedadc Industrial aqueles quo ec julgarem prejudicados com concessão Co registro requerido
Térmo a, 744.403, de l2-4-46
S. A. — Indústrias de Mate'
riais Plásticos
Rio Grande do Sul

Termos ,ns. 744.412 a 744.414, de
12-4-66
Toyo Boseki Kabusbiki Kaisha
Japão

Classe 35
Têrmo n.° 744.426, de 12-4-66
Couros e piles preparadas ou não, ca- Raia Ltda. *---• Assistência Técnica e
murças, couros, vaquttas, pelicas, e arDistribuidora de Valores
Guanabara
tefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
/RAMA LTDA.
,.„
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo- ASSISTÊNCIA TÉCNICA;
cos, malas, maletas, porta-notas, por taDISTRIBUIÇÃO
Classe 28
Classe 22
chaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
Artefatos de material plástic oem geral, Fios. ias e linhas de fibra em geral, de couro, rédeas, selins, sacos para via-PE VALORES
especialmente acessórios para veículos
para tecelagem
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
Classe 23
Nome comercial
tirantes para arreios e valises
Térmo n.° 744.404, de 12-4-66
Tecidos
e
malhas
em
geral
S.
A.
Indústria
e
Comércio
D'Abronzo
Têrmo n.° 744.422, de 12-4-66
Têrmo n.° 744.427, de 12-1-66
Classe 36
de Bebidas
Garagem Pereira Martins S. A.
Denise -- Indústria e Comércio de ArArtigos
de
vestuário
de
tada
a
espécie
São Paulo
tefatos de Couro e Plásticos Ude.
Guanabara
Têrmos na. 744.415 a 744.417. de
Guanabara
12-4-66
Toyo Boseki Kabushiki Kaisha
SERVIÇO VOLKS
Abre a Garrata
Japão

gdapla

' -. A
A pLn

Classe 42
Bebidas alcoólicas
Térmo a.° 744.405, de 12-406
D'Ahronzo S. A. Indústria e Comé,cio
de Bebidas
São Paulo

Abra a Garrafa
e eu Bebo Sózinho
Classe 42
•

Classe 22
•
•
linhas de fibra em geral.
para tecelagem
Classe 23
Tecidos e malhas em geral
•
Classe 36
Artigos de vestuário de Ieda a espécie
Têrmos ns. 744.418 e 744.419, de
12L4-66
Empreendimentos ' e Participações 1\16vo
Rio S. A.
Fios, lãs e

Guanabara

Bebidas alcoólicas
Tértnos ns. 744.406 a 744.408,
1'de
12-4-66
ToyO Boseki . Kabitshiki Kaishal,
a" Japão
.

DENISE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

ni .

,
Para tec'elauccp
Classe 23
, l'•ciclos o mal11;,, ,-ip g e ra 1 '
i

Classe ")6 .

IN ►ÚSTRIA BRASILEIR§12

Classe. 28
Bolsas de plásticos, estojos: pata objeliquidificadores,
tas, guarnições ..
carteiras plásticas, : porta-notas,. portaníqueis, porta-documentos, porta-chaves,
sacolas, sacos para viagem, valises;
frasqueiras plásticas
Térmo n. 9 '744.423; de 12-466
Denise -- ±ndüst ia e Comércio de Artefatos: de Couro e. Plásticos Ltda.
Guanabara

DENISE — INDÚSTRIA. I
E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE COURO
PLÁSTICOS LTDA.
/E

Classe 22
Ciasses : 32, 33 e 50
Fios, lãs e linhas de fibra em
Expressão de propaganda
para
tecelagem
•
Classes: • 32, 33 e 50
Classe 23
Insígnia civil
'Tecidos e malhas em geral
•
Classe 36
.
Têrmos. as .744 .420 e 744.421, de
ArtigOs de vestuário de tôda a espécie
12-4-66
e Comércio de ArIndústria
.
Denise
1,
;
de
1
744.4
.
Têrmos ns. 744.409 a
e Plásticos Ltda.
tefatos
de
Couro
12-4-66 Guanabara
T,oyo • Boseki Kabushiki
Tapru)

. ..1;insc 22
Fios, 'lãs c linhas de libra .-co

DE MANUTENÇÃO.

NULIALF

E me dá um Pouquinho

ficas

Guanabara

SEVEN
Classes: 25, 34-e 40

_ 'Classe 8

Artigos • da classe
Têrmo n'.9 744.425, de 12-4-66

. Rama Ltda — . Assistência Técnica
DistrilMidora de Valores
Guanabara

e

Sinal de propaganda
Têrmo n. • 9744.432, de 12-4-65
Cia : Melhoramentos de São Paulo
Indústrias de Papel
São Paulo

PRIMAVRRA DA VIDA
• indústria brasileira

i cartc'ir:Is plásticas_ malas e Inalle'as pl,:u:' ticas. n:-Nrta •Potas aorta-nicr p eis, porta
docur,,,ittos,_ porta chaves, sacolas, sacw,
- Ara viinens. vali -ese frasotwias piis

Classe 40
Artigos da classe
Classe 34
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
.Têrmo n.? 744.431, de 12
Fátima Arquitetura Interiores Lida.

Nome comercial
Térmo n.° 744.424, de 12-4 - G5
Eletrônica Seven Ltda.
Guanabara

Cl;:sse 28
!?. ilsa: d,• tifi-i.Sticos, -estojos 1)-ara obier; , ), ' tos. • otiaritiçiejs para liquicillic•/dores.

ktigds de vestuário de roída a eNn.:',-..ie' .

Classe 33
Título de estabelecimento
Têrmos ns. 744.428 a 744 430. de
12-4-66
Fátima Arquitetura Interiores 1,tela .
Guanabara

MA :-....nuas da classe

Classe 32
Livros impressos, revistas, álbuns, ¡n.o,
gramas radiofónicos e de televisão, ali manaques, boletins, folhetos, anuário§

4272 Sexta-ferira
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Rablicagas feita do cc0r69 soer e sW. 130 do Código da Propriedade IInduatrial. Da data da
' emas' o prez do et) dica poro o deforimenao do pedido. Durant2 Ciso prazo podara' alvacentas atam opa:Agi:asao E".Maataraanaa
951n2C9219 o EC55
cio
'
PE011519.;Q.9 eduz tz-b3 aquêlea guia co julgarem prejudicados com
Wacioria.;
11. 9* 744.433, de 12-4-6
Metalúrgica Orlandià S. A,.
São Paulo
ARAW,( FARPADO

p
Classe 11
Arame farpado .
Têrmo n." 744.434, de 12-4-66
Indústria e Comércio Soufér Ltda.
São Paulo

coava:ave, ientilhaa, flissgulça, louro, tmal
mente de Cl2lann gn e aves. torrees,
etturinhn a vinagre
Tênis on." 744.436, de 12-4-66
DanskFlama S. A. Instituto de Fisiologia Aplicada
Guanabara

indústria Brasileira

Urino n.° 744.439, de 12-4-1966
Norbs Confecções
Rio de Janeiro
'

N O 5 S._

1,STRIA BRAS] 1-nr

Classe 36
Artigos da classe
Termo n." 744.440, de 12-4-1966
Branco FJ Bittencourt Ltda.
Rio de Janeiro

50IIDUR
Classe 3
Preparado farmacêutico indicado nas
disenterias bacilares e bacteriofago
Classe 8
Termo n.° 744.437, de 12-4-1966
Artigos da classe
Classe 16
Fisiologia Aplicada
Aanações para toldos, calhas, canas,
Têrmo n." 744.441, de 12-4-1966
Dansk-Flama S.A. Institut ode
cavaletes, colunas, escadas. latas, molas,
Brown Fj Williamson Tobacco
ornatos portões portas janelas, grades,
Guanabara
Corporation (Export) Limited
gradis, quadros estruturas para edificaInglaterra
ções, esquadrias, sendo todos os artigos
premencionados de serralheria para cone',".rução e adorno de prédius
Termo n.9 744.435, de 12-4-66
Cerealista Soriano Ltda.
São Paulo
Classe 3
Preparado
farmacêutico
indicado em
SORIANO
dermatologia e contendo em sua
fórmula te tra ciclina
lndristria brasileira
Têrmo n. 9 744.438, de 12-4-1966
Boruch Blusztejn
Classe 41
Guanabara
âicachofras, aletria. alho, espargos.
aç'-iketza. alimentos para animais, amido
cimándoas. ameixas, amendoim. araruta
eaaoz• râuzn, aveia. avelãs. azeite, ase:
ucas. banha. bacalhau. batatas, balas
Classe 44
1;ixoites. bombons. bolachas, baunilha
Tabaco ou fumo manufaturado ou aio
aaja,', em nó e em grao camarão, canela
Tênno n,0 744.442, de 12-4-1966
•.
ea: uru e em pó. cacau. carnes, chá
(Prorrogação)
araameles. chocolates. confeiton, cravo
Classe
Roger .6 Gaitai
ce.,.c,a/r.. cominho. creme de leite. creme: Para distinguir os seguintes artigos ela.
França
caoquates compotas, ema tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
a'ica. coalharia. castar.ha. cabota. condi. pick-ups, geladeiras, sorveteiras. apara-.:Juntes para alimentos, color:mien lhos de refrigeração, enceradeiras, aoc:a-ouriços. dend'é, doces. doces -de fru. piradores de pó, fogões. fornos e toga.
w.L., espinafre. essências alimentares,
reiroa elétricos. chuveiros, aquecedorea,
,,;')L,2,152. ervilhas. ertovas. estrato ds tm balanças, ferros elétricos de engomar e
Classe 48
farinhas alimentietac. favas. fé. passar. batedeiras. coqueteleiraa. expra. Para distinguir: Perfumes, casUcias, meWias. flocos, farelo. fermaatos, feijão. medores liquidificadores elétricoz.
tratos, água de colônia, água de toucaftlstaa sêcas saturais o cria. quinas para picar e moer Regumas e cada?, égua de beleza, água de galra.
-41111 glicose, goma de mascar. goe- carne. resistências elétricas. fervedoren água de rosas. água de alfazema. água
':u.-.rc. grânulos. grão de bica, gelatina. estufas, ventiladorea, paenlaa e bules para barba, loções e tônicos peara na
ar:adensado. leite mu pó, legumes af9 elétricos, refletores, relógioa de as ee- cabalai e para a pele. brilhantina, boa,J,iãrgarlsa. marmelada• macarr0o. masa frigerrado, forma elétrica.% máquinas dello% "batote. cosméticos:, fiadora:
allmenticias. mariscos, asanteiga. totográficaa e cinematográfica" cana- de penteados, petróleos, óleos para aa
pt!las. paias. pralInês. pimenta. pós para :minhas elétricas, garrafas térmicas. ao- cabelo, crave rejuvenescente, cremes ger.
.audIna. pickles. peixes, presuntos. p.a. gadorea automáticos, lâmpadan apare- durosea e pomadas para limpeza da
a'la, petit-pois. pastil)tec• pizzas. Pudins: lhos de lua fluorescente. aparelhes de pele e 'nuaguilage". ekpilet$6rioa, duo.
raç&es bah.nceadas para eti,2° cr anlcação interna, esterilizadorea can. dorantes, vinagre aromático, r4 de arras
722a3, req-ueilees. sal. saga. sardinha" riensadorea. bobinaa chaves elétricas. e talco perfumado ou não, lápis para
rr,:olguldua salsichas. calamea. sopasetà- comutadores, interruptores. tomadas de pestana e sobranceiras, preparados pua
7,a.ads:3, sorvetes, suco de tomates e de corrente. fusível, aparelhos fotográficos embelezar cílios e olhos, carmim para
torradas. tapioca. tansaraa, talha- e cinematográgicos. filmes revelados. o rosto e para os lábios, sabão e creme
7aa, tremoços. tortas tortas sara ali. binóculos. óculos. aparelhos de aproxi- para barbear. sabão liquido perfumado
at r,:abacia. walélas. Azava deva herva na aãO. abat-loura e lustres máquinas ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
para lavar roupas para uso
te. lantailçaa lagostas, lInguaa leite
pasta ou liquido. sais p erfumadIos para
doméstico
lanhos. pentes. vapo-ir. , r1firep de pnluCzz. óleos cornentivela, ostras. CIFS/5
maatar,ela. mortadela. nós mascada. no.
Z= de tomate. mel e melado. mate. mag.
PREÇO DO NCMERO DE 1-10.1E: CRS 50
Te)? para mingaus, molhos, moluscos,

:FIASCO?

Indústria brasileiz

Indústria

me, .e.scervaa paru denta, caba -aaa dá:4
cílios, enquinhos perfamado, L.-separe'
das em pó, pasta, liquidea c tildai
para o tratamento das unhas, diaso".a
ventes e vernizes, removedores ca curaa
cuia, glicerina perfumada para aa-3 cota,'
os e preparados para descolaria unha
ellioe e pintas ou sinais artificiain, óleos
para a pele
Têrmo ri. 5 744.443, de 12-4-1966
Neuza Meira Rebelo
Rio de janeiro
PRAT ERNIDAMI DA 02D2
MAÇONARIA MÍSTICA UNIVW/DAN

Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.° 744.444, de 14-2-1966
(Prorrogação)
Perfumes Cinelândia Ltda.
Guanabara

rasileiras

ornei tric

Indústria Brasileira

ni.EURS

Ciosos sI
'ara distinga: Perfuma:, caa'èacaaa, ea.
ratos, água de colônia, águo de touca'
.adoz, água do beleza, água da quina
igua de rosas, água da alfazema, água
mra :972112E. loções e tônicea paro &-;
:abe'os e para a pela. brilliaz2ina.
colina. "batons". 'cosmeticea Itemec-:en
le penteados. petróleos, (Meca para c::
abalo. creve rejuveuesccnie. cremes çc2,-,
luroo,as e , panada:: pura llw_9oza
:ele e 'caaquilage°. doa/T.te:31"k% Cs-2'
tarantas. vinagre ararnál:ico. pS s cal ,j,-.3 •
talco parlutac_. clo ou ele. paro
'neaua e cobranceiras. preparado; íasaaa
•-nhelezaa arilos e driler-t, corú2lo pam
rosto e para os iobios. rabio e cresse
Iara barbear. sabão liquido parfiumeda
$u aio. sabonetes, dentaridc3 em 0,
.ta53s2 au 91quidQ. caia D2d1.51:20C2W3 W.:2C
inalm2. perece. vaparizedema derAa,
ne, 02e6V0.3 paro destoa, cabala, asr..-n1
suquinhos perfumado, ps'apa.m
aos esa Pó. Rasga. liquidoa e tge"...a.a
para o tratamento das unha, dimana
venta: e vernizes. removedores d caiai,
cala, glicerina perfumada para n caU,
soa e preparados para dwoolorta anhos,
dlion e pintas ou sinais artificiais, aCC::
pare a pele
Têrmo n.Q 744.445, de 14-2-1966
Renovox ® Comercial de Rádios e
Acessórios para Automóveis Ltda.
São Paulo

REIoVox
Clasae
Rádios e sucls partes ¡ta.:
outr;is

fl

