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Rio, 4 de outubro de 1966. !
O 1Senhor Secretário da Inclue
l tria
is- Remido Sousa Matos --- Negou
provimento
nós recursos' interpostos
.
os Processos abaixo mencionados a
In de manter as decisões anteriores:
1 Despachos em Recursos

Termo: 101.812 - Mod. utilidade:
»ovo dispositivo Guia para Ditfragaias de Chuveiros .e Aquecedore
ts,icos Automáticos - Requerente:
Alvaro Coelho da Silva - Processo
liideferido.
• 1
Pedido de Preferências

'
Société d'Étuclea Scientifiques et

pridustrielles de l'Ilede-Ftamce (no
pedido de preferência do termo 160.455
riv. invenção Novo Processo de Frearação de Benzamidas Substitoidas)
, oncedo a preferência solicidada termos Iport. n9 6 do Código.
José Spregacinere & Filhos Ltda.
(no pedido de preferência do ermo
'166.236 Prov. invenção Aperf içoamento em Travas ‘Anti-Roubo para
Veículos). Concedo a preferência solicitada nos termos da portaria n 9 6
do código.
O I Senhor Secretarie da Indústria
--- Heraldo Souza Matos - deu provimento aos recursos interpostoe nos
proCessos abaixo mencionados a fim
de reformar as decisões anteriores.
I
• Têrmo 224.886 -- maroa: Ultrocilin
-• Requerente: Ind. Farmacêutica
Endochimica S/A. - Processo deferido'
i
Termo: 224.399 - marca: Tira-Teima ....Requerente: Fernanda doe
Santos Carrancho - Processo 'deferido.
1
,
, Termo: 229.926 - marca: Floracy
- • Requerente: F. Xavier & Cia.
Ltda. - Processo deferido. 1
Termo: 232.531 - marca: Brilhante -.F. Requerente: Indústrias Gessy
Levei' S/A - Processo deferido.
Ternio: 245.386 - marca: Aspieetina
- Requerente: Instituto de Angeli
do Brasil Produtos Terapêuticos S/A
- Processo deferido.
I,
Termo: 265.902 - marca: •Queima-'
do 4- R'eauerente: Francisco Menta
Prinio
Processo deferide..;
Têyme: . 266.634 - marca: Defuma'dor, Zodiaco - Requerente: Ponmilio
Posaera Eufraile - Preeesso..deferido,• •
-

Comercial e Importadora Cobimbia
S.A. (prorrogação da patente 2.023

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.Urino: .81,446 - marca: Roteiro
Classificado (le /3inderaéços - Requerente: Listas Telefônicas Brasileiras
S/A - Processo deferido.
Termo: 294.423 - marca: Primorosa - Requerente: Companhia Goiana de Laticínios S/A - PrWesso
deferido.
Termo: 294.425 - marca: Rama
- Requerente: Importadora Ilansa
Ltda. - Proclisso deferido. Termo: 295.006 - marca: Anderclay - Requerente: Anderson, Clayton & Cia. Ltda. - Processo deferido.
Termo: 296.500 •- marca: Estre'a
do Norte - Requerente: Carlos Ramos de Albuquerque - Processo deferido.
Termo: 303.869 - marca: Tone Requerente: Fuji Photo Mim Co Ltd
- Processo deferido.
Termo: 310.015
marca Oilgear
- Teequerente: The Oilgear Company
- Processo deferido.
Termo: •311.21'7 - marca: Fig de
Mercurio - Requerente: Deutsehe
Messe U. Ausstellungs A. G. - Processo deferido.
Ttirmo: 343.388 - marca: Praga -Requerente: Automobilove Zavociy
Elementa Gottwalda, Narodni Pondnik - Processo deferido.
Termo: 345.126 - marca: Trimalte
- Requerente: Multaria e Cervejaria
140ndr1na S/A - Processo deferido.
Termo: 285.533 - marca: Unitecnica
- Requerente: Unitecnica Construtora Ltda. - Processo deferido.
Termo: 258.887 - marca: Victor
- Requerente: Victor S. R. L. --Processe defertdo.
Termo: 370.824 - marca: Eucatex.
Ultracustic L.. Requerente: nucatex
8/P. Ind. e Com. - Prooeaso deferido.
Termo: 321.501 - mama: 'FIM' Requerente: Enir - Engenharia Ltda
- Processo deferido.
Termo: 238.362

Marca:

Z.A.Z.

- Requerente: Ind. G.E.P. Ltda. Recorrente: Fábrica de Sabão Zás
Ltda. - Processo indeferido.
, Termo: 268.055 - marca: Sofil
Requerente: Construtora Sofil
Processo indeferido.
Ltda.
Termo: 320.355 - marca: Relentos.
- Requerente: Jean Deinetre Zaparinis - Processo indeferido.
merca:
Termo:. 254.979
Requerente: 8/A. Cotonificio
Vista
Gavea
Processo indeferido - Recorrente: 'The Chemstrand Corp.
- Têtano:, - 329.564 - marca: Fabrica
Requerente: José Lourenço
•

modelo industrial).
Indústrias Brasileiras de Lápis

& Cia. - Processo indeferido - Recorrente: Indústrias Reunidas Leal
Santos S/A.
Termo: 330.850 - marca: SISA Requerente: Construtora gliba S/A Recorrente: Ke.spar Winkler as Co,
- Processo indeferido.,
Termo: 336214- marca: CIT Requerente: Cit Pavi
mentação e Terraplanagem S/A - Recorrente: Terrenos e Companhia Çity Paulista de
Melhoramentos - Processo Indeferido. rajó
marca:
Termo: 340.547
ó
- Requerente: Auto Pog.o
Ltda. -- Recorrente: Fábrica de
quinas R,aiman S/A.
•

•

•nn••n••n••7

Expediente do Diretor, Geral
Dia 4 de outubro de 1966
DIVERSOS
Foram mandados prorrogar de
acórdo com o art. 42 do codign as seguintes patentes abaixo mencionadas:
Grapette Refrescos S.A. (na prorrogação das patentes 1.493 - 1.493
- 1.494 - 1.495 - Modelo industrial).
Bozano S.A. Comercial Industrial
e Importadora (prorrogação da patente 1.785 - Modelo" industrial).
Otto Feita de La Roca (prorrogação da patente 4.298 modelo industrial).
Hans LOI'eng (Prorrogaç ão da patente, 4.380 - 4.391 modelo industrial). .
Stephane Joseph Brondello (prorrogação da patente 1.508 modele in-

dustrial).

-

Saturnia S.A. Acumuladores Elé-

Frita Johansens S.A. (prorrogação
da Patente 2.028 modelo industrial).

The Singer Manufacturing Co
(prorrogação da patente 2.064 modelo industrial).
\.
Helena Rubinstein Produtos de
Beleza 45.A. (prorrogação na paten-

te 2.086 modelo industrial).
•
Meridional S.A. Comércio e Indústria (prorrogação da patente número 2'.068 modelo industrial).
Eduardo Miralta Sebe (prorrogação
da patente 2.141 modelo industrial).

Waldemar Clemente •(prorrogação

da patente 2.144 modelo industrial).
Reconsideração de despacho
São Paulo Alpargatas S.A. (recor-

rendo do despacho que' deferiu o térruo 400.711 marca Sete em Um e de

De Millus Comércio e Indústria de
Roupas S.A. - Reconsidero "exofficio" o despacho publicada -no
D.O. de 23-8-66 para que aguarde a
solução do termo 394.069 'impeditiva
no processo.
N9 394.187 - Luiz Machado de Sá
- Redonsidero o despacho publieado
no Diário Oficial de 9-8-66 a fim' de
conceder a marca registranda:
Expedlente cia 'Divisa° de Patentes

Rio, 4 de outubro de 1966
Notificagdo

Uma voe decorrido o prazo de reconsideração p revisto pelo artigo 14
da Lei 4.048 de 29 de dezembro de
1981 e mais dez dias para eventuais
mesmo não se tiver valido nenhum
juntadas de ,• reconsideração e se do
Interessado ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comp arecerem a &te Departamento
fim de efetuarem o pagamento daa
anuidade no prazo de sessenta (60)
tdeias:s, , na , forma do ' parágrafo
único
do artigo 33 do Código da Proprie•
dade Industrial, para que sejam ex..
pedidas as respectivas cartas reten-

tricos (prorrogação da patente 1.842
1.543 - 1.545 - modelo industrial).
Uh° Oillette Co (prorrogação da
p atente 1.586 modelo •ndustrial).
Otto Feita de La Roca (prorrogação da patente 1.360 medeio indus- • PriviiMo de inveneda deferido
trial). •
N9 123.744 - Nevo conjunto de
asJacomo Quarta (prorrogação- da sento -tam p a
a bacia sanitária, p rovidodestinado
patente 1.'758 modesto industrial).
de dispositivo de deeCia. Carioca de Indústrias Plásti- montagem rápida - Ideal Ctandard-

cas (prorrogação' da patente' I.
S. Anémilizia.
modelo industrial):'
N9 131.202
para
Guilherme Barblerl
(Prorrogação dispositivos . tranSpAlyimentador
ortadores de sacos
da patente 1.980 modelo industrial). -. Carlos Irelschensechteger
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- As Repartições Públicas
EXPEDIEN"Tei
deverão remeter o. expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO De ~REMA NAOPSNitib
Jornais, diàriatnente0 até às
/5 hora*.
PERE1RA
AiRT
- As reclamações pertinen.
eme" Da anot
tes à matéria retribuída, nos apupa Do sanwe• De p ueueffem•
ORIANó
mURILO
FERREIRA
ALVE8
a
casos de erros ou o:nimbes,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
eãerilo, d Seção de !Mação
esolto
das 13 às 16 horas, no mdsf.
oeka.e.
gembessidado de dupsudian•• do dn••••••carde
mo até 72 horas após a salda
dinioblid•
e. 1
lelleigfueirteel
dos órgãos oficiais.
de qinf•elola • 1111~149
•
~me ate 011sInee do Departamento de Imprense Nasional
- Os originais deverão ser
dactiTogralatios e autenticados, ressalvadas, por quem d
direito, rasuras e emendas.
' ASSINATURAS
Ercetuadas as para e
•
Fortace~
exterior, que serão sempre ~Ou e PARTICULARES_
Capital e Interior:
Capital e Inleriorl
as assinaturas poderseio tomar. em qualquer! Semestre . . . Cr; , 8.000 Semestre . . • Cr; , 4.500
. . . . Cr 12.000 Ano • . . - . .., Cr$ 9-IX00
época, por seis meses ou anil Ano
114110110,1M

1 ~111•1119

•

.

ORO.
- As assinaturas vencidas A no .
poderão ser suspensa* seta

aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a veoiticação' do prazo de
validade de suas' assinaturas.
na parte superior do endertiço

~criar:
1
. . . Cr$ 13.000 1 Ano
•

vao • impressos o refundo doi
talão de registro, o' mês e o
ano esn que findard.
A fim .de evitar lotação de
continuidade no recebimento

Reterkr:

..

de poi4Nlikir 4,,
patins Ovoilipc!,•

esetarodmontO4

~ido a sua apticardo, 09,
oNãrnot usem os lostereesado4
preferenciam.* ehkeqa,e ot$1
vaie poetai, emitidos -a favol!'
do Tesoureiro do pepariii.!
man Ne rumam ifeekmet,
- Os suplemento* às trd0.

pãoe dos Arpãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes Gue
as ironcecirem wo ato da aisim:dura.
-- O

funcionário pdblivo
federai, para fazer I= ao do-

canto Indicado, detierd ,provar,
Ma condição no alo da a.-

Cr; 10.000 sinalara.

dos jornais, devem *a assznantes'providenciar a res.
perfilo° renovação com antecedência minium de
00) dias.

- O casto de cada ovem.
piar atrasado dos drglioa ofi.
ciais ser& na venda avulso.
acrescido de Cr$ 5 se do met.- sno ano, e de Crf 10 por ene
deéorrido.

Nv 165,880
,Continental OU 116.045 - José Omena Duarte.
122.574 - The /Cendal ,Company.
Company.
126.025 - Spedt, Cdruzeisi
N9 165.899 - J. R. Geigy S.A.
,N9 186.019 - VItulimir Selha) e ku pro Zdravotnickou Vybortl.
138.698- Enstanan Hodak Como
Caio Mareio Nogueira Neder.
N9 186.024 - A. D. Dick Com.: pany.
patty.
129.823 -- BeechaM Ileseardi
Lirolted.
•
No 166.034
Vigaudas HaVickas. •oratolres
- CA.V. Iãmited.
N9 166.038 - Malho 'bac Ttodri- 130.054
113;420
Elyoshi
gusa Ccarêa.
159.616 - Babador Clemente
No 166.044 - Rubens Firme Coe- e Faffaelo
Maulicino.
lho.
164.816 - Metrol Limited.
N9 166.047 - Lourenço Perrotti.
164.882 - Elooker Chemical CorN9 186.051 - Merck Co. -Inc.,
,
tas S.A.
249 188.086 - Rezall Drag Arid poration.
Desargutvamenio de Privilégio de Desisteacie de Privilégio de Invente Chernical Company.
164. • - Institut _for .Sch~
revendo
149 166.067 - A. Lbekomag Ltda. techink Wolgtart.
I
Ctba Soeisté ~peie (declara a Fábrica de Máquinas para Sapatos., 164.998 - Onoyuld Plasegawa.
163.025 - Affonso Chiode Lona.
149 116.796 - Nôvo =positivo lu- desistência do térreo 135.782
20
- Plastar S.A. Omzeár-n naco
minoso para propaganda, decoração Aperfeiçoamentos era e relativos a cio e 168.077
de Materiais e Pro- 165.049 - Horst Fischer
e outros - Orlando Jer8nyrno - corpos tendo inperficies direcional- dutos Indústria
Plásticos
e Guido Tedeschl.
:pente dispersas).
Concedo desarqutvamento.
165 172 - River Papéis Beneficia188.083 - Pedro Henrique Rupp. dos
Ltda.
166.086
Tipper
Desarquivavaento • de Modélo de
Inc.
EfigEncias
165.179 - /tiver rapéis Beneficia166.098- José Maria Barros Lo- doe
Utilidade
Ltda.
185.184 - Vtb 51be-V7ett Rouslaz
Térmos com exigências a cum- Pec.
.9 118.784 - Nova ferramenta
166.417 - Oficina de Pintoras em Cen0
prir:
para a fabricação de telhas - Sande
13.A. - Madtrreira Indústria e Co- N9 199.326 - lastra= Kodak Tecidos Be Ltda.
-Cruz Rodrigues
166.419 - Oficina de ~uras em 165.250
mércio - Concedo desarquivamento. Company.
165.265
Unterberger
"Tecidos So Ltda.
185-385 - 1cardo Campos Casta
N9
116.939
-J.
M.
Voith,
Offt.
"
166.420Oficina
de
Pinturas
em
Descri:falecimento de Modelo PIUM- b.H.
165.288 - Ricard,o Vastella
Tecidos Alo Ltda.
dasorial
165.653 - Anel Weiner.
ntel.m. 160.421 - Oficina, de Pintoras on 185457 - Luiz 1Vlarçal .
Edu:doseiZaio
149
Tecidos Se Ltda.
'
165.058- River Papéis Beneficia- '
N• 143.219 - Niko modelo de sal166.422 - Oficina de Pinturas em dos Ltda.
to para calçados de senhoras -- Pe- ves.
Tecidos
lio
Ltda.
'
rcebo a Cia. - Concedo desarquiva-. , 20 131.209 -- Hans Matheus Wa165.659 - River Papéis 'Beneficia166:688 - Toshlakl 'fui:ame/d.
mento.
dos Ltda. •
nes.
188.310
Porcelana
Condessa
So165.661 - Mário 'Teixeira de FreiN9 136.403 - Sido azagaid. . • ciedade Anônima. .•
Prit-fitégio de btrençao deferido
•
'
tas e José Lemos de Freitas
149 160.= -e- Alfredo Rodrigues.
188.316
9.A.
/tetro
Morsetteste
N9 123.778 - Aperfeiçoamentos em N9 105.860 - Rjazansky 1 Traved, Voipato.
165.668 - Gabriel Portella
gundm
gargalos de garrafas e recipientes el- Zhelezobetonnybk falely a, 1,
168.319 -- S.A. Metro Morsette.rie. 166.573 - Maria Nilza, Cassiolato
milares - Artefatos de Aluminio e
' 149 185.852 - .Wickman Wlmet
168.362 -15.A. Eletro Vorsettene Faggion
Embalagens Ardea S.A.
s
N9 . 135.058 - Apertekeementoa em 249 165.854 - Ivan Pavlovich Jen- Volpato.
166,544 - Reissor S.A. Indústria e
168.362 - BA.- Eletro Morsetterie Comercio
e referentes a rodislos
Volpato.
•
OrIpd 5fast4ev1ch
rente Anthony.
v37.039 - Shigeo MatstlYlunax
dinsky e VIMA MitrOfanovich 43C- 168.365 hvidio Zutin
"
567.046 - Antônio Ferraz de Anladner.
de
Utilidade
Indeferido
268.509
-Seiletil
Bago.
inalo
Filho
N9 165.865 - Concb, International 168.860- Devier Indústria de Mo- drade
187.190 N'or'a Indústria e CoMethane
United.
de
veis
Ltda.
mércio Ltda.
N• 120.913 - :34/1vb laodèlo
Minuto N9 165.1170 - NatiOnal Engineering 169.757 - Safoznatic S.A. Equipa- . 157.307 - Dominsos Jusé dos San
agenda portaill anual
Company
Of
Canadá,
Ltd.
mento
Técnico.
tos
Romero.
N9 135.921 ,- Aperfeiçoamento em N9 123.535 - Um tipo de radiado
afiador de facas - General Etectric pua poltronas e ontrOs asáveis •
,
Emendes Bde.
Company.
119. 13.3780 N8vo modèlo de saco
Modelo de ainda& deferido
para compras - Alice Fontoura
N9 121.721 - Um n8vo modélo de Rangel.
ralador adaptável a bases de liquiModas Industrie/ Indeferido
dificadores - Epel S.A. Indústria e
Comércio de Aparelhos Elétricos.
N9 139.769 - Movo tipo de carroafode/o Industrial Deferido
ç,aria para carro VolksTagen - José
20 136.951 - Nova ~figuração de
de tela reticulada - Metalúrgica So- N9 155.= - 2445vo trtodêlo de sola
lar Ltda.
para calçados - 83o Pauto Alparga-

11
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•

M8.383
- Artelataa Co- 127.wijs &nada Deljel
Tármo:
N. 130.194 - Mod . de utilidade de
cqs
Ltda.
13-1.,343 - Liceu de Artes e Oficies
«Ninas disposições Construtivas_ em.
N. 1C0.985 - Mod . indu.strial
1&Artefato3 I Ca- da Sâo Paulo
Oantcos Especiais Ltda.
Artificial - Requerente: Atma colchões de Molas» - .R,:queren te: Al135.773 United States Rubber Fruta
15a. g$5 - AC.=, - Arteratos Ce,
Paulista
S .A .Ind. e Comércio - Pro- berto Demetrio Caruana - Recorrente:
Company
Armações .de Aço Probel S . A .
'H/Micos Especiais Ltda. .
Prcr
136.313 - Fritz Frederico Eichle- cesso indeferido.
N. 131.898 - Priv. invenção -- cesso deferido.
168.515 - Enchi Sago *
singer e IVIartin Arlt
tt18.604 - Antonio Amdeo
1313.284 - Raul de Andrade Fi- «Terminal de Ancoragem para Cabos»
O Diretor da Divisão de Pateutu
168.755 - Elpidio de Ataide do gueira
- Requerente: Raul de Silvestri e Um- acolheu o pedido de recornideração a..
lo
cerposto nos processos .abaixo meneio.
136.54.2
Nibb 11 Products Assoe berto Serpa - Processo indeferido.
1438.939 - Márcio *.r enedicto Vian- ciation
N. 123.398 - Mod. industrial - nado a ' fim de reformar a decisão mi.
Limited
na Gomes
136.841 - José Ilivina (Martinez e Nova Configuração Ornamental Apli- tenor:
99.188 - Artefatos de Madeiras Carlos
Requerencada a vasos sanitários.
Alberto Requena
(lida Ltda.
N. 99.763 - Mod. utilidade (.,..1.1it
138 874 - Nicolino Guimarães Mo- te: Ideal. Standard S . A Ind. e Co105.871 - Ernst Huber
Recipiente Plástico em combinação com
feira,
mércio -- Processo indeferido.
111 g15
Domenico Bestetti
uma viqvulá do mesmo material'>. -132 364 - The Welcome Founda139.032 - VValter Hornann
N. 143.277 - Mod . industrial Requerente: Bherzog Comercio e Intion Limited.
139.208 - Joe/ Francisco Jovita
=tido de banqueta para dese- dústria S. - Recorrente: Indústria
139.210 - Horst Artlaus Otto Kues- Novo
135.405 - Leesona Corporation
nhistas ou outros. Requerente: Co- de Artefatos Plásticos linpermetex Liter
130.136 - Takeda Chemical
139.231 - Wolney Amando Fer- par S.A. Ind. de Resinas Estruturadas mitada - Processo -indeferido.
dustries Ltda.
- Processo indeferido.
138 00.7 -•Daimler-Benz
Alcien- naodes e Jerson Nogueira Araújo.
N. 139.305 - Josef Bock.
gesellschaft
N. 77.930 - Mod . utilidade de Expediente da Seção de Interferência
N. 139.355 I-- Yosikazu Oga.
. 145.384 - The Gillette Comps,u3r
«Braços Extensível para Armações de
Rio, 4 de Outubro de !966
137.306 - Badisch Anfiin & Soda- N. 139.372 --. Aldra Kumabe Hi- Toldo» - Requerente - Fab . de TolFahrik Aktiengesellschaft
rochi.
Dr.
dos
Dias
S
.
A
.
Recorrente
Notificação:
164.. 843 - Novo Terapeu tisk "..aboN. 139 . 381 - Sigisinundo Bialos- Salvador Matheus Cveibil - Processo
batorium A.S.
Uma vez decorrido o prazo de redeferido.
koski Jr.
165 .053 - Humberto Carneiro
consideração previsto pelo art. 14 da
N. 139.402 - Carlos Passerottt
165.363 - Ilerberts Alherts
N. 103.852 - Mod . util . de «Capa
n° 4.048 de .29 de dezembro r4I
165 452 Ascencion B oc h a r an N. 139.551
Vicentina Penha de Emergência ou Similares» - Re- Lei
1961 e mais dez dias para eventuais
Garcia
Brandão.
querente:
Robert
Johann.
Jircik
Rejuntadas de reconsideração e do mes165 i 591 - Allied Chemical Corpocorrente: Manufaturas Back Ltda. - mo não tendo valido -milham interesN. 139.556 - Carlos Alcides.
itiation
139.578. - Antero Gonçalves. Processo deferido,
sado serão logo expedidos os certifi117 606 - Roberto Godoy e Dioni- N.
N. 139.582 - Youssef /Ui Chedid.
N. 118.672 - Mod. utilidade de cados abaixo:
Gb° Denadai
141 357 - Justino Antonio Meras- N. 139.585 - Horaceck Altomani. Aperfeiçoamentos na Armação( para
Marcas Delerida:s
N. 163.492 - Witold Petlaro
turi
Guardas Chuva - Requerente: Ama141 510 - Fruehauf do Brasil 1 S.A. muntt e Georg Schusta Narbutt - Ar- ble Puraar Pumar - Recorrente: SaTêrmos
: ,
ruchistria de Viaturas
quivem-se os processos.
mira Ind . e ComércibS . A. - Pro140:733 - ItttcHastrias
N.
307.464
- juriti - Cl. 41 --.
Mecânicas
cesso deferido.
Herman Ltda.
Requerente - bichem 6 Cia. LimiReconsideração de Despacho
•
141 931 - Ary de Araújo. e Silva,
N. 1.30.162 - Mod . industrial 4.Ori- tada.
•
143 500 - Société Fives 14111e4Ca41.•
ginal 15/Iodêlo de Manopla de Registro
Diretor
da
Divisão
de
PatenO
Sr.
140.631 - Antonio Queiroz do tes negou provimento aos pedidos de - Requerente: Indústria de Metais Vul- N. 383.614 - Alvorada -- ClasAmaral
se 8' - Requerente - Cas.sio Muniz
reconsiderações interpostos nos proces- canja Ltda . - Recorrente: Artefatos
140 682 - Jfflep Cook, SiaÁ & sos abaixo mencionados a fim de man- de Metal Deca S.A. - Processo de- S . A. Importação e Comércio. - Registre-se com exclusão de miiquinas
pany (193:0) Limited e Wililam ter as decisões anteriores:
ferido.
para passar roupas, e luáquinas para
en limit
140.850
picar carne,ret entores e filmes.
Frode Lund Aktiebolag
140.911 - Aiabras Cbmereial I ExN. 475.482 - Canonet - Clasportadora e Itriportadora Ltda.
se 8 - Requerente -.Canon Z.-.ainera
135.971 - Sp h er e Investinientos
Company, Incorporated.
Limited
139.712 - Sperry Ruud CorPoraN. 477.456 - el36a. Esperança> --•
tdon
Cl. 23 - Requerente . - Textil Bõa
, 91.929 - José Luis do S Saittps,
Esperança S.A.
126.447 - Commtssartat a L'EMergie Atomique
N. 480.329 -- Floral - Classe 36
••:- Requerente - Floral Lingerie e Con139,201 - Shell InternationaTe Remam/a Maatschappij , N. IT.
fecções Ltda. .
•
109.18.1 - Franjo . Elmogar
N. 483.551 . - Ciro - CI. 36 -ah
99.654 Udo Altenburg
Requerente Elias Chartune.
104.040 Jeronimo Ricardo de
MattOs e Venicio Gral/tua
N. 487.192 - N.. S. de Fátima -.
112.754 - Jorge Chapó _
Classe 40. -- Requerente - Angico
125.280 - Vittorio Médio/
cios Santos Freixedelo.
• 128. 396 -- ComirtiSsariat a
N. 487,331 - Clake -- Q. 17 --.
gie Atomique
Requerente - José Zapparolia . No
123.484 - Otvens-Illinoia Ola
•nior.
ClomPany
139.993 - Biso ()chiai
N. 488 .220 - Cestas de Natal De.
' meterco - Cl. 42 - Requerente ---.
DIVERSOS
fitmeterco õ Cia. Ltda.
..10~•••••••n•n•n••••••••~MORMIR.•

.REGISTRO

COMÉRCIO

140.244 - Prisma P unau:Lacte Urano:da - Concedo o tkaserquivaatento.

140.591 - Fundição Si/flor Ltda.
- Concedo o desarquivamento.
111.078 -• Luiz Natale - Concedo
o sarquivamento
160.597 - Hercules S.A. Ind. e Coméreio de Calcados e Artefatos de
Borracha - Concedo o desarquivamento.
139.043 - Swf Spezialfabrik !kr
Autozubehor Gustav„ Rau. Gmbh ConCedo o desarquivarnento.
149.388 Duracour S.A IS. e
Comércio. -• Torno sem efeito o des.pacho de arquivamento tendo em vis.
ta a i nformarão da S.F.F.").
ARQUTVA:MEit'zTo D1i PROC

r! icem os vrocessos aoatco men.
cioiados arquivados:

Sociedade Anônima.
126.162: -7- Union Carbide
127.223 - rndustrial e Mercantil
Robin Ltda.

ATIVIDADES
AFINS

DIVULGAÇÃO N' 863
Preço" . Cr$ 2S0
A VENDA s
Na Guanabara
%ação da Veadas : Avenida Rodrieue* Alves aP
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reensbaiso Poetai
Eu Brear
Na Sede do D.I.N.

N. 490.351 - Meaveineve - elas.
se 1 - Requerente - -Coadroil Tni..
tas. S.A. - Registre-se com exclusão
de artefatos' de substâncias químicas:
.
N. 490.506 - Princeps - Cl. 35
..- Requerente -, Camillo C. Chada.,
N. 490.598 - Manter - Cl. 16
- Requerente - Construtora Maiiter
/i Lida-.
N. 493.919 - Café Santa Rosa -...
Cl. 41 - Requerente - Jorge Nehtne,,
N. 495.193 - Asmarpray - Gusa

I

se 3 - Requerente - Laboratório Es.
peciferma S.A.
N. 495.986,- Taurus - Cl. 38 Requerente - Taurus Empreendimentói

Clv.is e 'Agrícolas. -- Re,
gistre-se na classe 38 com e xcluslo dil
cartas impressas, folhinhas e cartarei
impressos.
.
.
•
N. 499.451 - B. V. G. - Glo
8 - Requerente -'B.V.G. Indtla* 4
iria e Comereto LM..
Comerciais
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Sinai de Provagamica Indeferid0
N. 499.910 - Litecin - Ciem 16 N9 474.314 - Escudo - Clame 41
Temo 490.470 - requerente: Dto..
Oese de Patoo de >finas.
e- Requerente - Litecin Lito-tecniea - Requerente: Piegorliico Arrolo da
Têrmo 418.948 - CMa
Uma 490.615 requeri= Me"
e Indústria Ltda .
Sêce Ltda.
classe 40. - requerente: Innd0 tkos e Mecânica 'União
N. 500.074 - Al-Car - Cl. 21
içormo 494.897 - requerente: Alie;
e_ Requerente Al-Car Serviços de N9 476.097 - "Pau" - Classe 25 Angelo Walsh.
•to-Brás Peças Ltda.
- Requerente: 'Paia - Painéis Ltda.
Aatemóveis Ltda .
Têrino 494.707 - requerente: Mar*
Ncáne Civil Indeferido
N° 479.285 - Superga - Classe
N. 500.308 Aymoré - Cl. 43 - 23 - Requerente: Lanificia Luperga
cell Felippe Figueira,
R e e rc nte - Eis coitos Ayrnoré Limi- Ltda.
Têrmo 495.017 requerente: Pe.
Têrrno 33.169 - Otac Organizateie: .
ção Técnica de Advocacia e Conta- tronio Camacho S. A. - Cotnérei0
. 503.415 - Vermileee - Das- N° 482.325 -- Rubi - Clase 1 - bilidade - requerente: Otac Orga- e Indústria.
nização Técnica de Advocacia e Trino 405.263 - requerente: Tert 3 - Requerente - Comercial 12- Requerente: 1. R. Gonçalves
bras S. A. - Indústria e Comércio'
Contabilidade.
, eeci Correis de Mello S . A .
N° 485.888 - e.-;tudio-Produções
- . Cl .C10 - Careca - Cl. 10 Classe 32
Requerente: Sociedade Titule de Estabeleelmc;ato IndejerWo tic Tecidos.
e‘e remar
Anteee Mercaldi.
4"13.721
requerer,.te: JaStulee Produeees Limitada.
Tèrma 435.331 - InstStuto de Ba- s5 Gor::g.les
2. 52,1.997 - el'ectereb - Cl, 47
lem Charme - requernio 493.1CA - requerente:
- Te e:. re r. es - Dietribei Leira . de De- N9 48/.278 - O Estado da Gime rente.:
11,1vla de Be-men:1 Cardcso.
tee
nebara Classe 32 - Requerente:
Dietetem:dora e Trareeeeeteeea
Yi
r'C't . 2 T ro Keinel /ada
r.Cê
.
.
mo
479.279
Ma:e.ufatarr,
e
:ter danai Ca B5cutzr1.s Vala,
Nilo Alves Freitas.
Confecções
1.2dorado
claesee
eeeeale e . Pee3
C-Cn.
N9 e07.313P.cyno - Classe 44
eeeeeedc Prremenada deferida
- 24 83 .33 - 2? - 2e - Te- Requerente: . . Rcynolds Tobac- querente: Manufatora e Co.':cçõe Cjo CO2.1"CS Cantija.
Teimo eee,9.235 rege reentre Tile..
co, Company.
Eldorado S. A.
racheinie Chemiscla rItercr.nirs.Q7-le
Cafe Vitória •1\19 487.29 Gesellschaft CeeeEee.
- B1sa Reei de Ime- Ciasse 41 - Reque:ente: Moinho
Exigências
Térrio 400.770 - requerente: Lr-Classe 33 - Recelerente: In- Amazonas Ltda .
boratório Bordes:71.a Ltda,
wsena n :o Real S. A. Art. 121
Têrmos com exigências a cumprir.
Tê:mo 500.831 - requerente: SR)
N° 487.445 - Correio Guanabarende Código.
Paulo Alpargatas S. A.
se - Classe 32 - Requerente: Nelson Têrmo 384.041 - requerente: Ca- Têrmo 500.823 - requerentet
nos e Silenciosas Comércio e IndúsTavares.
Titulos de estabelecimentos
Theophilo Henry Bertrand.
tria "SIL" Ltda.
N°
487.747
A
Tribune
Classe
deferidos
Térmo 500.384 - requerente: Pra.
Termo 421.524 - requerente: Fá32 - Requerente: Impressora Ven- brica de Aparelhos e Material Elé- move S.. A. - Promoções e Repro*
sentações. .
N° 379.045 - "A Vencedora" - ceslauense Ltda.
trico "Mame" Ltda.
Clase 33 - 50 - Requerente: Abalo - N° 487.788 - A G A -- Classe 2 Têrmo 483.434 - requerente: InTêrmo 500.527 - requerente: Raul
Ferreira da Costa - .Art. 117 n 9 1 - Requerente: Cia. Age Paulista de dústria e Comércio Têxtil "Niohibo" Plaroldo Guerra.
Ltda.
Termo . 500.680 - requerente: In*
do Código.
Ges Acumulado.
Têrmo 494.62,3 - requerente: Fun- dústria Metalúrgica Porjaço O. A.
Monte
Belo
Cla487.875
N9
487.238
Refrigeração
Técnie
N9
timod S. A. 1V1;quinas e Materiais Têrmo 500.718 - requerente:
ca Ital Brasil --- Classe 8 - 33 - se 21 - Requerente: Metalúrgica Gráficos.
rates á. A. - Indústria e Comérd
Termo 494.624 - requerenW: INM- Terme, 500.818
Requerente: Domenico Mercanti - Monte Belo Ltda .
requerente: Pia"
timod S. A. Máquinas e Materiais gão São Manoel EL A.
.Art . 117 n9 1 do Código.
Luzes - Case 32 Gráficos.
N9 487.917
Têrmo 500.819 - requerente: Fia.
N° 495.585 - Móveis Brasilãndia - Requerente: Luzes-Gráfica Editora
Têmio 496. 535
yeauerente 4 ção
São Manoel O. A.
Edex e Exportadora e ã'~
i
Ltda.
26 - 27 - 33 Ltda .
Classe 4 - 16
Têm° 500.8'75 - requerente: Q0,.
e- 34 - 40 - 38 Requerente:
Inércio e indústria de Bebidas A.
N9 488.087 e- Real - Classe 42 Diversos
Augusto Fernando - Art. 117 ne 1 Requerente: Bar e Café Real Ltda .
tono, Ltda.
do Código. substituindo a classe 50
Tênmo 500.813 - req.nereLa
e:
Temos
anterioridadal
aguardando
N° 488.151 - Serviço Inatisan pela 38.
/Moa de Artefat
Artefatosttilio0
Me
N° 500.132 - Cine Vara - Clas- Classe 33 - Requerente: Claudio Urino 378.044 - requerente: initada.
Frits Hellice & Co. 0.M.13.13., Pase 33 - Requerente: Em presa de Moacyr Ville.
Apparate.
N° 488.287 - Fama - Classe 5 - brlk
Cinemas Maringá Ltda . - Art. 117
pèrnio 405.982 __ requerente: Mul- 2
:
Requerente: Fama Ferragens S. A.
n9 1 do Código.
tibrás - Indústria de Aparelhos DoN° 488.289 - Fama - Classe 7 mésticos Ltda.
Rio, 4 de outubro de 1006
Marcas indeferidas
- Requerente: Fama Feragens S. A. Têrmo 405.984 - requerente: AiplTrane/4~
e Atteragdo de NO,8
fibras
Indústria
de
Aparelhos
DoN: 488.917 - Mon - Classe 48
de ~ter de Proofflos
N9 364.006 - Lord - Ciasse 34 - Requerente: José Cabal'.
mésticos Ltda.
e-- Requerente: Elias Miguel BeimTêm° 423.144 - requerente: CiForam mandados anotar nos prqe
N9 489.001 - Chocoleite - Classe tylux
S. A. - Comercie e Importa- cessos abaixo mencionados as tra/...
ruf.
41 - Requerente: Olelfera Piatan ção.
ferências e alterações de nome:
N9 381.553 - TV Continental - S. A.
Têrmo 445.385 - requerente: Cwi. Nenette Products Ltd. - tre.nsfee
Classe 32 Requerente: Emissora de NP 490.276 - Benfica - Classe
e Ind. de Artefatos de Metais AX- ronda para o seu nome da marca
Televisão Continental S. A.
Nenette n.9 185.660.
42 -- Requerente: Distribuidora de Be- mite Ltda.
N° 381.872 - Fidelity O Primeiro bidas Guarei Ltda.
Térino 459.935 - requerente:
Laboratório Mauricio Vilela 8. ép
a Ser Ouvido - Chisse 8 - Regue- N 9 491.259 - Ferrobel - Classe 3 brica Real de Garrafas Térmicas Li- - Transferência para o seu nome dil
rente: Cassio Muniz S. A. Iniportaçeo - Requerente: Ferro de Belo Hori- mitada.
marca 1) - Til n.9 198.118.
e Comércio.
zonte S. A.
Têrmo 472.017 - requerente: Vy- Tha Draokett Company - trens*
chodocéské Chernioké Zá,vody "eyn- ferência para o seu nome da mardà
N° 383.249 - Scala D Oro N° 494.178 - Silmar - Classe 36
0-Ceder.
Classe 48 - Requerente: Cococo Fa- - Requerente: Confecções Pinas Sie. thesia", Národni Podnik.
Maria Appareoida Vianna de Cat.
Têrmo
472.873
requerente:
Má-,
bril S. A.
mar Ltda .
quinas Rodoviárias Brasileiras S. A. valho - transferênçia para o seu
Onitosse - Classe
N° 385.087
Tèrmo 477.129 - requerente: Em- nome da marca: Cinarobil - ntte
3 - Requerente: Instituto de Medi- Termo 994.218 - Chez - classes prêsa de Mineração Campo Alegre mero 196.382.
33
48
requerente:
Elza
de
S. A.
camentos e Alergia IMA Ltda .
Arquidiocese de Pouso Alegre Aguiar Obormuller. Têrmo 484.016 - requerente: transferência para o seu nome da
N9 461.610- Cite afer -- Classe 5 Termo 499.577 - Everts - clas- Acumuladores King Ltda.
marca: Semana Religiosa - número
- Requerente: Cibrafer Comercial e se 47 - requerente: Evans Impor- Têrmo 484.909 - requerente: Tel- 203.311.
Imp. de Ferro e Fea a menta 3 Ltda . tadora S. A.
non S. A. Ind. e Com.
Persianas Colúmbia S. A. - transTêrmo 497.412 - Agro - classe
N9 463.522 - Ktaeas - Clesse 11
Urino 486.108 - requerente: An- ferência para o seu nome da marca
10
requerente:
Laboratório
C1-1cora
Indústria
e
Comércio.
42
43
Requerente:
José
CoeBandeirantes
- n.9 214.018.
max S. . A.
Têrmo 487.022 - requerente: Ferlho Pereira.
Monsanto Company - transferênTêrmo 497.696 - Tecnolambreta page - Ferramentas e parafusos em
cia para o seu nome da marca GelN 9 463.523 - Kukas - Classe 41 - classe 21 - requerente: Comer- Geral Ltda.
va
- n.9 256.883.
- Requerente: José Coelh e Perra. cial e Industrial Tecnolambreta Li- Têrmo 487.699 - requerente: EsNewton Freitas Lins - transfeN° 4.987 - "Seoer - Classe mitaria.
tamparia de Tecidos Ipiranga Ltda. rência para o seu nome da marca:
17 - Requerente: Sup e r - Cia, In- Termo 497.917 - Rio Preto - ql. Têrmo 488.380 - requerente: La- Roque - n.9 330.223.
dustrial de Tintas, Vernizes e Resinas. 38 - requerente:
Recapagem de ticínios Ponte Nova S. A.
Fher Arzneimittel Gesellschaft Mit
Pneus Rio Preto L tda.
Têrmo 488.711 - requerente: Pu- Bescharaenkter Haftung - na alteN° 470.960 B M e- Classe 13 - Termo 498.842 - Vet - classe 48 licano
& Oia.
ração
de nome da marca: LaboraRe aterente: Ind . e Cor. de Lapida- - requerente: Vet Cabelereiros Litórios Fher S. A. - n.9 393.916.
•
Têrmo
488.938
requerente:
Meção e Jóias BM Ltda .
mitada.
Pucci S. A. Artefatos -de Borracha
• N° 47? 654 - Caie Leão de Netas Têrmo 499.559 - Café Lambari - talúrgica Metazan Ltda.
Têrmo 489.009 - requerente: Ele- - transferência para o seu nome da
- Classe 41 - Requerem e : Silvio classe 41 - requerente: Weckerle & tro Máquinas "Anel" S. A.
marca: Amazona - n. 9 233.879.
Fernandes Pequeno.
Cia.
Têrmo 489.070 - requerente: Bru- Rembrandt Tobacco Corporation
N9 472.197 - Wilson - Clesse 6 Urino 500.211 - Paraná - clas- no Ferrari.
(Overseas) Limited - transferêncill
- Requerente: Comércio e Indústria se 3 - requerente: Farmácia Para- Termo 489.252 - requerente: Casa para o seu nome da marca: Grand
São Jorge Ind. e Com. Ltda.
Préinio
ná Ltda.
n.9 499.985.
Mecânica Wileon • 3. A.
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Tecidos Elias Pedro David S. A. -Orbitar S. A. Organização Base _Augusto 9ald84 & Cia. - no pe- Indústrias Reunidas Nascimento Ltda.
da Inditsifie, de ltotele e 'Pária- 41010 de alteraçãtz de nome da ~- - (taandArencia para o seu nome da (tranoferência para o seu nome da mar.
dá: áandermol
ttlirmo 434.081.
trkw-ter&seie, para o seu
.7Eb50).
marca: á Municifilo de Pádua - n.5 ca vne.91101s8064
Esco Corporation (no pedido de al- 246.590
a do Titulo de Estabelecem nto:
li 6 Faria S . A (: Eueanorarna Palace }lotei - tê mo: teração de nome da marca: Esco
ganharia e Com. (no pedido 'cie :Nite.
Frito-Lay,
Inc.
(transferência
e
TêT1110 435.443) .
ração de nome do titulo n. 9 186.965) .

.r. -a
(4, •

Vieira Sampaio Indústria e Ccenér-

• 'The Nippon Tokushu Togyo Kais-

alteração da marca: Fritos - número

Indústrias Quimicas Polar Lida . (transferência para o seu nona da marca n.' 194.356) .
Lanibretta do Brasil S. A. Indústrias
Mecânicas (no pedido de contrato de
Ltda. (transferência para o seu nome exploração da marca n. 9 195.956) .
da 'Marca: Corda Sem Rival - número
Laboratórios Pierre-Docta S. A. 253.126) .
(no pedido de averbação de contrato
Miguel Jorge (transferência para o da marca n.' 197.144) .
seu nome da marca: Velas Marengo
Gorgulho, Campos 6 Cia . Ltda. n. 9 254.412). t
(transferência para o seu .nome da mar.
Comércio e Indústria de Tecidos . Si- ca n.9 208.564) .
mões S. A. (transferência para o seu
Qif - Quimica Intercontinental Fm..
nome da marca: Confecções Howard
inaceutica Ltda . - (transferência para
- n. 254.493).
o seu nome da marca n. 5 218.819).
Inap - Indústria Nacional . de ApaCia. Farmacêutica Bras. Vicente
relhos de Precisão Ltda . (transferência Amato Sobrinho S. A. (junto ao ta.
para o seu nome da marca: IP AV - mo 298.785) .
n.9 258.285) .
Augusto 6 Mendonça (transferência
Laboratório Neoined Limitada (trans.
para o seu nome da marca termo 0.9
lerencia para o seu nome da marca: 498.197) .
Colbase
termo. 258.756) .
Mauàer Kommanditgesellschatt -

go 5 A. - na alteração de r.ome ha L.Mted 'tran:fer(ntia para c seu 248.161) .

(dia marca: Serigy - têrmo 537 879,
Irmãos Bonadio - transfer ncia
para 'o seu nome da marca t rmo
fitunero 450.880.
Beecham Group Limited - transprencia para o sete nome da meirca:
tênue: I núPU LUncei Body Mist
ihero 454.102.

J. Saboye 6i:
nome da marca: Super N G K - Tercia e alteração
mo 477.128) .
•
Bravanus S. A. Indústria e • Comercio de Doces (no pedido de alteração
de nome da marca: Bravanus - Termo 484.580) .
Parfutns Ciro, Inc. (transferência

Ibras - Indústria Brasileira de para o seu nome da marca: Tete a
eeringas á. A. - no pedido de alte- Tete - Têrnio 488.977).
gação de nome da marca: lesk ià.. 9 184.538 ---:- e marca: Centenário Brinasa Brinquedos Nacionais S. A.
- n.° 181.452.
'(transferência para o seu nome da marPalqUemica - Indústria Quilnica ca Little-Bambi - Termo .489.345) .
ulista S. A. - no pedido de ai- Brinasa Brinquedos Nacionais . S.A.
ração de nome da marca: Palqui- (transferência para o seu nome da
ca
n.9 218.537.
Persianas Colúmbia 5, A. - trans- marca: little-Batabi - Termo.....
karênCia para o seu nome da inar- 489.343):
5a: Venezianas Paramount
Mi- Brinasa Brinquedos Nacionais S. A .
ro : 220.238 e Marabá - número: (transferencia para e seu nome da
.395.
.
Marca Breat-Bambi - Têtano
' Cristofoli Indústria e Comércio: Li- 489.350)
mitada - transferência para o' seu
'kYnine da marca: Cristofoli - nú- Ciba Societé Anonymc (transferência

r1

Mero :297.320.

para o seu nome da marca: Eiribot Termo: 490.367) .
Laboratórios Organon• do Brasil Li
mitada (no pedido de alteração de nome da marca: Organon - Têrtno
490.556) .

Cia. Ltda. (transferênde nome do titulo de
Est.:. Usina Mossorõ - n. 5 250.644) .
Fábrica de Encordamento Rouxinol

Sandwich West Limited (transferem
ca e alteração de nome da ittarca: Kahlúa
n.9 263.0.2çs ). .
Comércio e Indúsu :a de Tecidos Si.
•mões S. A. (transferência para o seu
nome 'do titulo: Confecçõe§ Howard n. 9 268.814).

Transferência para o: seu nome da.
marca n. 9 200.807.
American Chicle Conspany No
pedido de contrato de exploração da
marca ne 205.214.
Editóra Clube do Livro Ltda. Transferência para o seu nome da
marca Clube do Livro n9 212.437.
-Refinações de Milho Brazil - No
pedido de contrato de exploração da
marca n.'? 222.182.
Societé Industrielle et Comerciale
de-a Automobiles Peugeot - Transferência para o seu nome da marca

Eletrônica Brasileira S. A.no
-1 da
pedido de alteração de nome
marca: E - n.9 319 e / 319.235.
Artagnan de Melo Machado transferência para o seu nom da
etiarca4 Guararape - n. 9 328.34.
(transferência
José Ferraz Teixeira
Bravanus S. A. Indústria e Cotnére. A. Indústrias Zillo - no pe- cio de Doces (no pedido de alteração para o seu nome da marca: Sprincortem
tildo de transferência da marca: Zil- de • nome da marca: Aveiro - Termo: - n." 263.940) . •
-termo: 367.647.
Carter-NVallace N.. S. Inc. (na ali..
•Formica Plásticos Ltda. - no pe- 491.448)
Padilla Limitada Et:aderia- teração de nome da marca: Milton dido de alteração de nome da mar- deGuillenno
Anônima Comercial e Industrial - n. 9 274.403) .
n. 9 223.107.
68: AqUabel - tèrmo: 414.000.
(no pedido de alteração de nome da
Bucyrus-Erie Company - No peFulminante
S.
A.
Indústria
e
CoRaimundo de Souza Leitão - marca: Warren - n.9 183.933) .
mércio de Máquinas Agrícolas (na al- dido de licença de uso da marca
'transferência para o seu nome da
265.332.
Júlio Luiz - ( transferência para o teração da nome da marca: Fulminante n. 9Distribuidora
Marca: Leonam - térrno 463.655.
de Caninha Cordel
Aguinaldo Vieira de Barros - seu nome da marca: Cometa r- Termo - S. A. Indústria e Comercio Agricola rinho
Ltda. - Transferência para
transferência para o seu nome da 130.422).
n. 9 499.615 - Fulminante número o seu nome da marca n. 9 273.253.
Marca: Pico da Bandeira - têrmo • Anderson, Clayton E, Co. S. A. In- 499.618).
•
Café do Ponto, Ind. e Com. Lida.número 467.180.
Exigências
dustrial e C t• amércio. (no pedido de al- No pedido de alteração de nome
Dia jalbras Distribuidora Bralleira teração de -nome da marca: Emblentá.
da marca n.9 286,299.
,t1,0 Calçados Ltda. - transfe r nela tica - Terno 443.798) .
Termos e processos com exigências
Irici. de Calçados: Arte S.A. para O seu nome da frase de proa cumprir:
Transferência para o seu nome da
Myrta S. A . Indústria e Comércio
paganda: Calçando o Brasil diaetamarca n.9 296.545.
ihente, do :: produtor *ao consta-e:dor (transferência para o seu nome da mar- Salamander Aktiengesellschaft (tituEletro Mecânica Joter S.A. Cons.
- têrmo 479:382.
ca: Menta fluor - Termo: 473.306) . lar do registro M. 9 27.485) - marca.
e Ind. -, Transferência para o seu
Heriry S. A. Cerâmica Indu trial Fornasa S. A. Indústria c Comércio Salainander) - Petição 21.280-66.
Os'asco - no pedido de alteiação (no Pedido de alteração da marca Galeria Oceânica Papelaria e Livra- nome da marca têrmo na 419.540..
de nome, da marca: • Cosas? - tês.- V R - n. 9 493.232) .
i ia Ltda. (h . ansferncia para o seu no
City Patentes e Marcas Ltda. tjunitto: 582.913.
to ao ne 312.299.
me do titulo n. 9 183.677) .
Consórcio Imobiliário S. A.
Ita
Ind. Yorkshire do Brasil S.A. RenSbrandt Tobacco Corpor tion
José Alvarez (transferem Artefatos de Ligas de Cobre - Trans(Geeeeeas) Limited - transfer nela - (transferência para o ,ett nome da ciaFernando
para o seu nome da marca núme- ferência para o seu nome da marca
para 'e seu nome da marca: R che- marca: Ita - Consórcio Imobiliário
ro 201.202) .
n.9 162.744.
Termo 499.154 ) .
'leu
termo 487.408.
Orniex S. A. Organização Nac onal lia de Engenharia e Construções .S. Societé Mapa, 'S.A.R.L. (no pedido
Cervejaria Pérola S.A. -ind.,
de Importação e Exportação - tuins- A. (transferência para' o seu nome de dc contrttto de exploração da marca Com. e Agricultura - Nc pedido d.0
ferêndia para o seu nome da marca: Titulo: lia 'de Engenharia e Constru- n.9 271.911) .
alteração de nome da marca termoConfôrto - térmo 487.458.
ii.9 446.781.
.
ções - Termo 499.155) .
Societé de Sucreries Bresiliennes Pratt Whitney Inc. - No pediIndústria Romi S. 'A. - no is clido
Indústrias Granfino S. A. (no pedi (transferência para o seu nome da mar- do de alteração de nome da masca'
de alteração de- nome da marca. Hl- do de alteração de nome da marca; - ca n. 5 272.139) .
Carmo ne 260.818.
dro-Velomatic - têrmo 492.217.
Sterling Products International, In- Metalúrgica Arg-éntina Gialer Soa
Micronal S. A. Aparelhos de Preci- Granfina - Termo: 499.274.
corporated (junto ao registro número ciedad Anonima Industrial, -Comersão no pedido de alteração de noIndústrias Granfino S. A. (na altecial y Financeira - Transferência.
= da marca: Micronal - têrmo nú- ração de nome da . marca: Granfina. 304.390) .
para o seu nome da marca 325.805.
mero 498.438.
Creações La Barcarolla Com. e Ind
- Termo 499.275) - Anote-se a alCia. Ltda. -: TransIanowitch
Elesfadores Sar S. A. Indústriaei Co- teração de nome e - aguarde a. conses- à Artefatos de Tecidos Ltda. (trans- ferência
para o seu nome da marca
nterei° - no pedido de alteiação são do registro.
ferência para o seu nome da marca
n.9 227.139.
de nome da marca: Sen . - nettnero
têrmo 486.162).
Laboratórios Moura Brasii-Ortaudo
Indústrias Granfino S. A . (na alta497.908.
(tiansfe- Rangel
M. õ. 1'. Chemicals Inç
S.A. No pedida de conComércio e Torreftsello de Cate ração de nome da marca: Granfino - rência
ima
oseu
nome
da
marca
n.°
trato de exploraOto da marca mameSanta Zita Ltda. -' transferência Térmo 499 .276.
207.436):
ro 177.575.
para seu nome da marca: 'Café do Doeskiing Products, Inc. (transferênMercado - termo 499.315.
(junto SehvianenWolle Titel 8: Kruger
.°
Cia.
Ltda.
Irmãos
Perna
cia
' para o seu nome da marca: Sitroux
Companhia Comercial. e Agilicola
G. - No pedido do alteração de
marcas ns. 228.369, 227.204 e
Florestal - no pedido de alteOçãci n.° 240.793 - e Sitrue n.° 268.974). às
nome da marca n. 9 157.361.
219
.
781
)
.
de mime da marca: Emblemática -a Ultrafertil S.:A. Indústria e Comérteand - 284.599.
cio de Fertilizantes (transferência para Taft Magazines S. A. - Com. e ,Itzen, Inc. (junto ao n 9 240.448.1'
Agfa, Aktiengesellschaft - n pe- o 'seu nome da marca: Fertil.;- n. 5 ... Ind. (no pedido de alteração de nome Mine Motor Company - Trans.
forênola para o seu 'nome da marga,
dido de alteração de nome da mar- 243.605).'
do titulo termo 497.149).
,•
'• .
n.9 24L220.•
- Brosara - taenio 20:867..
Grain Distillerà eLimited - Cabal - Cia. de Administração de 'Mano Dolla Glutino. 8 Rau
l DOO
• Indústrias Mui f$ • A. 2•-•: no, peBens, Aççies e Lucros (junto ao leria° seu ':nome da marca re.9 243.821.:
dido de alteração :de- nome da mar- (transferênCia • para • o seis-, ateime
'TrUsferOne1a para 01.
.(AlastIng
197.368).
marca: Pias . Pour - n.° 434.1j93).
ca: F'dematic
teime
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Laboratório Estrêla Ltda. - TransEnall A.O. flhembioNleirrn NP 483.03§
ferência para o seu nome da marca - Transferência para O
Ca1saterra 0 A
n.9 244.133.
da marca n.9 187.960..
N. *Lm .....
Mario Delia Giustina e Raul Nene,
13:noll 4.0. Chatnisone rablikaa
d
Givatina - Transferência para o - No pedido de alteração de 116/ne Creio Coronel Ploançp
seu nome da marca n.0 249.737.
da maroa têrmo n9 404.875.
- Cl. 3. (art. 117 n.9 1).
Vdo do Brasil Ind. e Com. de
Marcas indeferidas:
Medidores Ltda. - No pedido de ExP)Ijuérrn
1

a

averbação de contrato da marca número 254.839.
1
Irma Stapler & Cia. Ltda. - No
mero de alteração de nome da marta n.9 257.567.
Ind. de Bebidas Ouro Verde Ltda.
da marca n.9 262.015.
- Transferência para o seu nome
Irmãos Chiappetta Ltda. (junto ao
térmo n.9 459.338).
Ind. de Bebidas Ouro Verde S.A.
- No pedido de alteração de nome
da Marca n.9 262.016.
Dom Carlos Modas Ltda. - Transferência para o seu nome da marca
ao 267.874.
Instituto Bioquimico Maragliano Limitada (junto ao têrmo 119 212.399.
Diversos:
Laboratório Mauricio Villela S.A.
- No pedido de transferência da
marca n.9 314.915 - Anote-se mediarre apostila.
TECEMATIC - Inovações Técnicas Textels Ltda. - No pedido de
mudança de nome da requerente térmo n.9 403.242.
Rubilux S.A. Ind. e Com. - No
pedido de alteração de nome da
marca têrmo n9 314.891.

SEÇÕES - RepubIloadts

Dia 30 de setembro de 1266
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14
da Lei n.9 4.048, de 29-12-61 e mais
dez dias para eventuais juntavas de
reconsideração e do mesmo não tendo se valido nenhum interessado serão logo expedidos os certificados
abaixa:
Marcas deferidas:
N.9 463.666 - Riso da Noite - Geraldo Ferreira Lima - Cl. 41.
N9 490.629 - Esteril - Importadora de Produtos Químicos Esteril
Limitada - Cl. 1.
N.9 490.803 - Cosmonauta - Artur Eberhardt S.A. Ind. Reunidas
- Cl. 17.
Titulo de estabelecimento deferido
N.9 489.881 - Palacio dos Esportes
- Armando de Oliveira Costa Classes: 36 e 49 (art. 117 n9 1).
N.9 497.554 - Restaurante Bayuvar - Siegfried Janowsky - Classes
41 - 42 e 43 (art. 117, ne, 1).

cada

e...

•
.4

e

•
N. 481.229 - Sant'Anna Par/Micra Sant'Anna Ltda. - 01. $.
N. 496.575 - Diamante Negro Rasai Bebidas e Conexos King Ltda.
- Cl. 42.
N.9 483.644 - Surreys Best Druty's S.A. Distribuidora de Pra-'
dutos Internacionais - 01. 48.
N.9 : 489.374 - Plexon
Ind. de
Meias Pleocon Ltda. - Cl. 36.
N.9 489.613 - Old Time - Gabriel
Asfar - Cl. 42.
N.9 489.934 - B B - Editorial
Bruguera Ltda. - Cl. 82.
N.9 490.187 - Sul - JoRé Gomes
de Araújo - Cl. 41.
N.9 490.619 - Regrai - Regrai
Editôra Técnica Ltda. - 01. 88.
N. 491.457 - Cosmorama - Rádio
Gravações Especializadas R. G. E.
Limitada - Cl. 8.
N. 492.631 - São Geraldo - 01a.
Açucareira São Geraldo - Cl. 41.
Titulo de estabelecimento indeferido:
N. 466.697 - Cafeeira Socomar
S.A. - Cafeeira Socomar S.A. Cl. 41 e 33.
N.9 490.500 - Praça 7 Calçados Felix Costa & Cia. - Cl. 36.

thrrIZ9V

mitertrao
mama

transfer
letra o e
a
-"arior-ritnannevrtek.
Exigênolas:
PonograrKa BrfiNlotra R.A. t
a metrô& /IP fl3.1)74)

exigência.
N. 468.622 - Importadora 1',1_Wffl
Couros Ltda. - tatisiaott exJge~.
Prorrogação de nome comercia&

NP 708.146 - 8.A. Aloyon
24a Pesoa
B.A. Aloyoll Ind. (UR
Pesca - Prorrogue-se o registro.
Diversos:
N.9 482.096 - Delpho Pelosini
Prosaiga-se oom os exemplares ond0
o interessado substituiu a olaase
pela 4.
N. 489.486 - Etin Eletro Técnica
Limitada --. Aguarde-se.
N. 496.938 - Auto Mecarlec Manas Ltda. - Aguarde-se.
N. 486.573 - Alegre Gaspar &
Cia. Ltda. - Aguarde-se.
Aldo F000si
N.9 479.258
Aguarde-se.
N.9 480.243 - Nilo Santos Pinte
•
- Agaarde-se.
N9 482.086 - Impiani Everest L.
Calcaterra S A El - Aguarde-se.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
'

Volume 23
janeiro de 1963 - Preço: Cr$ 2.400
Volume 24 1963 _ Preço: Cr$ 3.600
Volume 32
11~

.1•1e1e

éroluma 33 effieeeia

•eleM

Nokia. J4

• Fasdculo
•• Fasdculo
•*• Fasc1culo

1

abril de 1965
de 19'65
•
abril de 1965 •~•1,80

11 - abril

n1

• Fiasciculo 1 - julho de 1965
1•• Fasdctdo
- ag8sto de f965
••• Faselculo III - setembro de 1965
• Fasciculo 1 - outubro de 1965
• Nadado li
novembro de 1965
*** Fasdculo III ••n dezembro de 1965

.

Cr$ 1.300
Cr$ 1.400
Cr$ 1.200
Çr$ 1.300
Cr$ 2.100
Cr$ 2 100
Cr$ 1.500
Cr$ 1.800
Cr$ 1.400

Na Guanabara

a

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n' 1
Agência
Ministério da Fazenda,
VENDA

Atende-u pelo Serviço de Reemb6lso Postal
Em Brasília
Na- Sede do D.1.N.

0.1111

•
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MACAS DEPOSITADAS
felt de °ceada 00#: O ara. 180 da Q 64I D . da amiais:sã Industrial. Da data da publicaçao começará
deferiam* do edldo twasite &MI prazo pOdõrtfo apresentar suas oposições ao Departamento,
lettetiMal " da, aaapaledada Induatrial ctauélea (LÁ Ele pisareis PreitadleadOS com st :onzena° do registro requerido

891767 o praz° da 60 diais Pano)

Taxa* 1249 744.440, de ia.449
avia laalace 14O1e1 — énutatja
São Paulo
pArzA, MAU
Classe 4,1
&balneias alimentícias, prepara as
•ou não
Prépnio n.° 744.447, ck tà.4,4964
Tavitntex Indústria e ~raio de
Malhes Ltda.
São Paulo

.TOVVErn
Ind. Bsi1 ot ri
Cause 36
Artigos de vestuário confeccionados de
malha

-19-6A
Termo n. 9 744.448, 49
15erfumarin Yay ttnihada
- São Paulo

Y iras' air a
Ç lnd,
Classe 48
, Cosméticos e perfume.
Nino n.° 144.440, de 124Zartf — Cantou &ganharia tÁ

ZARIP—CAUTGG
f
Brasileipet
•
Classe 33
Prestação de serviços de engenharia
. Têano na 744.450, de 12-4-1964
andÚstria Metalúrgica Ciar tadtaj
São Paulo
CIAR

Incl. Brasileira
Classe 11

Martelbs, marretas, cunhas, talha?"

e alavancas
Térlano n. o 744.451, de 12-4-1966
LacIrrin'ar — Mármores e Granitos Lida,
São Nulo

Brafflei ra

Classe 16
•Para rii‘sringuir: Materiais paia cometa.'
ÇZSeS e decoraçóes: Argamassas, arolha,
ares. azulejos; batentes, balaustres._ blocw de l atiento, blocos para pavinitsç. crilhas. , cimento. cal, tre. chepna
1FC117mre's caibros. .cairilhos. colunas.
.
!para coberturas. atearas dioua.
ÇP v? P ,1 e descarga pare eixos. edifica,
pri rnioldarlas sstuque, emuIslo de
h AçFálj/Co est-lens. esquacfrias..altrtl.
runs rni rrálicas. para construções. 'amei., rie metal, ladrilhos. lambris. Itivaa
ii
o iacu..A. lageotas, material á*.
Imite contra frio e calor, manilhas. aias'

cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas,- camisolas, camisetas,
cuecas, ,ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharias, fantasias, fardas para ¡militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de !bagada, jaquetas, latiu&
/uvas, ligas, lenços, imanais, meias;
maiôs., mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
pausas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de . chambra roupão, sobretudos*
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou alada
toucas, turbante& ternos, uniformes
e vestidos
tarmo n.° 944.454, de 12-4-1966
Auto Akar Ltda.
São Paulo

IfIRTIWa
Classe 41
Carnes
firmo na 744.453, de 12-4-1966
Potência Eletrônica Ltda.
São Paulo

l• C

à. R

Classe 33
Insígnia
Tármo na 744.456, de 12-4-1966
Mário do Amarai
- São Paulo

1PU A

le

São Paulo -

•

pana revestimentos ck paridas, aiadeitais para Muitas:~ moagens, produtoi de base asf&cca produtos para
tornar impermeabiliaantes as argamaso
me de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantas líquidos ou sob outras formas
para revtatimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de ca
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parqueie& portas, aort5es, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tecos, tubos de vintilaçao, tanques de cimento, vigas', vigamentos e
vitrõs
Taram a. 9 744.452, de 12-4-1966
Açougue aao Sebastião Ltda.
São Paulo
sas

Classe 8 •
Para distinguir os seguintes artigos elé1
CUM Rádios, aparelhos de televisa*
pick-ups, geladeiras, 93rWiteirai, apare.
IND. BRASILRIRA
lhos de refrigeração, enceradeira& aspiradores de pa. fogões, fornos e fogareiros elétaicos, 'chuveiros, aquecedores
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coglieteleiras, asma,
Classe 41
medores. liquidificadorm elétrico& maquinas para picar e moer legumes e óleos alimentícios e rações balanceadas
Tareio na 744.4ft. de 12-4-1966
carne, resistências elétricas, fervedores,
Retifica Delta Ltda
estufa& ventiladores, paenlas e bules'
elétricos, refletores, relógios de ar reSão Paulo
frigerado fomes elétricas, maga
fotográficas e cinematográficas, cama
painhas elétricas, ghrrafas térmica& a.Tuirl
Ind.
guiares automáticos, tampadas. apareliaos de luz fluorescente, aparelhos da
Classe 33
comsmicaçao interna. Ça.terahadaret Gela.
densadores, bobinas, davas elétricas, . Consertos e retific .ade motores de
comutadores, interruptores tomadas de
vaiétiloi
corrente, fudvel aparelhos fotografloos
744.458.
de 12-41966
tt,e
e cittematognigicos, filma a revelados,'
Comércio "'e Ramos:anima
binóculos, dados, roe ram da
.
Limitada
maçara • abstaours e luar" maquinei
para Uva, roupaa para uso
São Paulo
domadas
Têrmo na 744.455. de 12-44966
"SOBELIMS"
Confecções Matarei Ltda.
•ind., Brasileira,
São Paulo

MÁILIBEL

Tnd. Brasileira
Classe 36
Para disti nguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Ag-asalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba douras, bonés:, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, cape eludes;
cachecols, calçados. eb
(49011.

Cita* 50
Repreattgaçéts
Timo .t74.4fTit

Panificadora Pão e Vinho 'Ltda.
São Paulo
isfie
'dlaase 41

Pão

Tê:rmo n. 9 744.460,. de 12-4-1966
- Eletrônica Franemi Ltda.
São Paulo

"FROM"
'Inc..
Classe 8
Para distinguir os seguintes artgos
tricas: Rádios, aparelhos de televisac
pickaups, geladeiras, sorveteiras, apare
lhos de refrigeraçao, enceradeiras, as
piradores de pó, fogões, fomos e baga
reiroo elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças, ferros elétricos de engomar
passar, batedeiras. coqueteleiras, expie
medores, liquidifica.dtres elétricos, ma
quinas para picar e moer legumes
carne, resistências elétricas, fervedores
estufas, venaladores, paenlas e bale
elétricos, refletora*, relógios de ar re
frigarada formas elétricas, máquina
Fotográficas e cinematográficas, cem
painhas elétricas, garrafas térmicas, se
gadores automáticos, lâmpadas, apara
lhos de luz fluorescente, aparelhos d•
comunicação interna, esterillaadores, cos
densadores, bobinas, chaves elétricas
comutadores, interruptores, tomadas d,
corrente, fusível, aparelhos fotográfico
e cinetnatográgicos, filmes revelador
binóculos, óculos, aparelhos de apuai
mação, abatajours e lustrei, máquina,
para lavar roupas para uso
doméstico
Têxtno na 744.461, de 12-4-1966
Senzala Indústria e Comércio Ude.
São Paulo

"SENZALA"

Brititietrá?
Classe 13

Adereços de metais preciosos
preciosos •e sca. s imitações. adereços
pedras preciosas e suas Imitações, Adornos de CleiNiP preciosas. semapredowne
e .suas imitações, ,aliança., anéis, artigos de 3antasia ala metais predoian,
balagandans de metais Placamos IMO
seini-preciosos, bandejas de metal* pedem berloques de metal padas*,
brincos de metal precioso ou asa*
preciosos, bula de metais ',redoma

carteiras de metida Podem colear

de metais preciosos ou I
t:
and.:11-arpri
coutes de metal* pradoscsa
ciosos. Amantes lapidados, lio de mio
fio de prata. insolas da eadels ,peeeki•

soa , eaktatra de moda gradeiem Oleg
jedu Meu, Ieeteledee Is metaie yalik
atoem ~When de meias indmi
aseitiredeeos causa aultedea
de oura pedra. pra:duos peia ldtEe:C
deo eeed4inelmeeis pare 181a.
imiteçOee perdia patos sã.
tida Predogee. .lervige• de da* d. tia
da metais preciosas, lerviça de lieis
de lanai ,prédosta serviços de Mirar"
de radial ,pridato, seirolcoe de abalsa
de lata,de :metal pred,oso. ~eu de
,sorvete de metal 'precioso, talheres
metais ;pasciam ttutbulos
tractudiali `lapidada, e MOS da
:metais preciosos
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Publicação Seita do aotirdo COSI 0 Wh. 230 do Código da Propriedade Todustrial. 1')n data da pss'er.2-,as-';0 eestsaeSs
c, correr o prezo de 60 e..,,au para o Cf:m.1=CA do pedido. Duranto esse Prrao Poderão speezesitee sUeS c'ess.--Se-es,
2,S t-SeSetssessetStS)
Nacional da Weopsledade )t dtastetsl aquaes que se julgarem prejudicados coes e coneessfío de scgístxo reess,s.ses"a

s n. 9 741.462, de 12-4-1966
ses de laboratório, pigmentos, potassa,
Nan.,ios Ltda. i sós metálicos para a composição de tinso Faulo
tas, preparações para fotografias. produtos para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos,
"~:31kfitn
reativos, rernsiveriores, sabão neutro,
nx‘asileirs
sais, salicilatoe secantes, seneibilizantes,
qililatos, soda cáustica, soluções quinaiClasse 21
Veículos e suas par: :2S de uso industrial, solventes, suifar, .ates: Aros para bicicletas, auto- -os. tintas em pó. líquidas, sólidas ou
auto-caminhões, aviões, amor- pastosas para madeira, ferro, paredes,
cores, alavancas
alavancas de câmbio, barcos, construções, decorações, couros, tecidos,
ques, braços para veículos, bicicle- Fibras, celulose, barcos e veículos, talco
Industrial thiner. vernizes, zarcão
carrinhos de mão e carretas, camisrhanetes, carros ambulantes. caminhões,
Têrmo n. 9 744.464, de 12-4-1966
3o7ros, tratores, carros-berços, carros- Difrut Distribuidora de Frutas Ltda.
'St-leques, carros-irrigadores, carrear. carSão Paulo
:rosas, carrocerias, chassis, chapas cir.
atilares para veículos, cubos de veículos,
"DIFRUT"
Stosrediços para veículos, direção, desli.Ind. Brasileira
badeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
Classe 47
engates para carros, eixos de direção,
ircioe, fronteiras para veículos, guidão, Abacates, abacaxis, ameixas, bananas.
Icessmotivas. lanchas motociclos, molas, caqui, ceeis cereja, carambola, figo.
Motocicletas, motocargas moto furgões. manga mamão, laranja, tangerinas, meManivelas, navios, ônibus, para-choques, lancias, pêssegos, pera, maçã e melão
para-lamas, para-brisas ,)-das. pantões,
Têrmo n.o 744.465, de 12-4-1966
eodas para bicicletas, raios para biciclePôsto Garage Franklin Ltda.
tas, reboque, radiadores para veículos.
São Paulo
Sodas para vsiculos. seuins, triciclos, tiMates para veículos. vagões, velocIpeNIANKLIN"
dee, varetas de contrôle do afogador e
trid.
Brasil eira
acelerador. troleis. troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
Classe 47
Têrmo n.o 744.463, de 12-4-1966
liara dist1nguir combustíveis, lubrificans
Galvanização Akimar Ltda.
Ina, substâncias e produtos destinados a
iluminação e ao aquecimento: álcool
São Paulo
.

r

dAICIMAR'

Ind. Brasileira

Classe 1
Para distinguir; Absorventes. acetona,
Agidos, acetatos, agentes químicos para
O tratamento e coloração de fibras, tecouros e celulose; água-raz, albumina, anilinae; alienem alvaiade, alVejantes industriais, aluminlo em pó,
esmiuce anti-incrustantes, anti-oxIdanles, enti-corrosivos, anti-detonantee, azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais, amônia; banhos pare galvanização,
benzinas, benzo!, betumes, bicarbonato
,Cc sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos; descoraistas, des1ncrustantes, dissolventes; emuls
sees fotográficas, enxofre, ater, carnaltes. eestearatos; fenol, filmes sensibilltados para fotografias, fixadoras, flui, 'dos para freios, formol, fosfatos Industriais. fósforos industriais, fluoretos,
..adentes para solda; galvanizadores,
telatinas para fotografias e pinturols,
telicerina; hidratos, ledrosulfitos; imper.
meabilizantes. loduretos, lacas; massaã
¡isra pintura, magnésio, mercúrio, nitrados, neutralizadores, nitrocelulose; prco
sidos, °sitiante, óleo para pintura, óleo
02 linhaça, produtos químicos para imreSS50, potassa industrial, papéis he,agráficos e prellocopista, ssellculas sens veie, papéis para fotografias e &adi,
6.

motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano t propano, giba ell•
,gerrefado, gás liquefeito gasolina, gra1 ano lubrificantes. óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados
iluminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores, pttróleo e querosene
Termo n. 9 744.466, de 12-4-1966
Panificadora Campos Mar Ltda.
São Paulo

AgPOS li6AR"

Ind. Brasileira
Classe 41
Pão
Tirmo a,' 744.447, de s4-It46
Indústria e Comércio de
iscções
Xliclec Ltda.
São Paulo
ftZLDEC "
L...~11d1le1ra
Classe 36
Nau distinguir: Artit4s de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
ettchecola calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos; calças
de senhoras e de crianças, cala3es, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,

saias, casacos, chinelos, dominós,,echar.

pus, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravseas, sestros, jogos de lingerie, jaquatas,
luvas, ligas, lenços, manírás,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, stslatos, palas, penhoar, pulover, peIcr.ne,
peugas, pouches. polainas, pijamas.
silos, perneiras. guimonos, regales,
robe de chambre, rolpão, sobrett2•203,
suspensórios, saldas clebanho, sazr:Lr:::
sueteres, shorts, sungas, stolas ou sk,c2-3
e vestidos
Termo n.° 744.168, de 12-4-1966
Prumo S/C. Ltda.
São P, I

''PRUiá0"
inda Brasileira
Classe 33
Sgeuros
Termo n.Q 744.469, de 12-4-1966
Gepro Exportadora Brasileira Ltda.
São Pitilo

Têrnao.ra,°
ilets nsiOsmadosa
SCo Paulo

ra Ltsa,.

r„C2,o 13 F.,.
Classe 33
Conserto e lavagens da ve.ícsjos
Tí^:rmo n.o 744.472, de 124-19,5J
`-r:-.atz.ls e Vernizes Revi:e-st;
Limitada
So Piu/o

REVISTA Tàr,UICA
_Inch Brasil e
Classe 1
Tintas e vernesea
Têrmo n.9 744.473, de 12-t-19614
Cadamo Indestria e tomêlttio Êt01-00
São Paulo
NADAM "

Ind. Brasileira
"GREPO"

Ind. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vagiu:MO
e roupas feitas em geral: Agasalhoj
aventais, alpargatas, anáguas, boa&
Classe 13
Adereços de metais preciosos semi- botas, botinas. Mu gem, boina& bebé*.
preciosos e ecos imitações, adereços de douras, UM& capacetes, cartolas. Casto
pedras preciosas e suas imitações, ador- pugas, assacam coletes, capas, chaliO
nos de metais preciosos. semi-preciosos cachecols. calçados, ~PU&
s, combinações, corpinhos,
e suas imitações, alianças, anéis, arti- cinta
de
senhoras
e de criançass,, calttlee má,
gos de fantasia de metais preciosos,
balagandans de- metais preciosos ou ças, camisas, camisolas, camisetas.
semi-preciosos, bandejas de metais pre- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro'.
ciosos, berloques de metal preciosos, saias, casacos, chinelos, dominós, echas‘
fantasias, fardas para militares. 00
brincos de metal precioso ou semi- pes,
legials, fraldas, galochas, gravatas, goa
preciosos. bules de metais preciosos, tos, ogos de litigaria. jaquetas, laqueei,
carteiras de metais preciosos, colares luvas, ligas, lenços, mantes, melada
de metais preciosos ou semi-preciosos, maiôs mantas, mandrião, mantilhas,
per,
contas de metais preciosos. copos de latos, palas. penhoar, pulover, palerinaat
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro susteres, shorts, sungas, stolas ou daeki
fio de prata, fivelas de metais precio- muges, pouches. polainas, pijamas, Fim
sos, cafeteiras de metais preciosos, jóias suspensórios, stridas de banho, s andália»
jóias falsas, lentejolas de metais pre- robe de chambre, roupão,
ciosos, medalhas de metais preciosos nhos, perneiras, quimonos. regalei
semi-preciosos e suas imitações, palitos
toucas, turbantes, ternos, uniformes
de ouro pedras preciosas para jóias, pee vestidos
dras semi-preciosas para jóia, pérolas
Termo
n.o
744.474,
de 1,2-4-196
,6
e Imitações de pérolas, pratos de me- Distribuidora Americanense
de Papai
tais preciosos, serviços de chã e de cale
Limitada
de metais preciosos, serviços de licor
São Paulo
de metal precioso, serviços de refrescos

de metal precioso, serviços de saladas,

URICANUTSV
Annus de metal precioso, serviços de
Ind. .Brasilelra
sorvete de metal precioso, talheres de
.metais preciosos, taribtrlos de
Stal,
Classe 38
turrnalinas lapidadas e vasos, de
Aros
ra guardanapos de papei
metais preciosos
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
Tkrmo n.o 744.470, de 114-1966
para retri-!tos e outugralos. balões (enIndústria e Comércio Agro Santa
ceto para brinquedos) blocos para
Bertilia Ltda.
cOrrespondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuSão . P mio
ras não impressas, cadernos de escrever. capas 'para documentos. carteiras,
• caixos de papelão, cadernetas, caderTA BERTILLA
d. Brasileire.
nos, caixas de cartão. .CEI:Za$ para pa.
pelaria, cartões de visitas. cartões cOrnerciois, cartões indicas, confeti, carClasse 19
tolina, cadernos de papel tnelimetrado
Aves e ovos, animais vivos e caprinos e em branco para desenho, cadernos,
40
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c
I
matares, cartões em branco, c dual:os
4a, cartolina, copas plattográfi as, ca.
siamos de lembrança, carretais .de
aclão, envelopes. envalucros para aauos de papel, encadernação 4 papel
ou papelão, etlquetos, Rilhas 1 índices
53-121as de celulose, guardanapo. livros
AZO impressos, livros fiscais, Hvros da
cotttabilidade. mata-borrão, ora mentos,
de papel transparente, protoà, papa40s, papéis de estanho a de alum1ao,.
Papéis sem impressão, papéis eir branco
para forrar paredes, papel olra ço com
Ou sem pauta, papel crepon. Papel de
seta papel impermeável, papel encerado
PÓel higiâniao , popel impermeável
' colam, papel para desenhos, lua
al, para embrulho Lm,permabairlizado
Opel paro encadarnar, Papel a estravara papel para imPalmaa papel paOhm para embrulhos, papel celofane,
Palael c:aldos e, papel da linho papel
ar taerabr;ri
ataorvente, papal parah
10'
bago; papelfio, recipientes de
rolos
paír
de
PpPet
rótulos
ISM de
papel
de papel laNattaparente, sacos de cartao
serpentinas, tubos, postais (15
i

45i PIM)
e t-00.4
.1-

i: Takmo na i'44 .M. de, 134.4-66

A: Adminiatração e
'1 Tapera
•mpre exidirneatoS
São Paulo'

0.0

• Termo ni9 744.479, de 12-446
Cir-Venti Comércio e Representações
Ltda.

-CIR-VENTI"
Xndo Braslleira

Termo n.9 744.488, de 12-4-66
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, crema S K Y — Indústria e Comércio de
Alimentação Ltda.
alimenticios croquetes, compotas, cata
São Paulo
gica. coalhada, castanha, cebola, coada

Classe 33
Representações

n.° 744.480, de 12-4-66

-Lubrificantes Sunoco Lida,
São Paulo

.naNOWO WITOR
and. Brasileíre
Classe 47

Para distinguir combustíveis, lubrificantes. substâncias e produtos desamados ta
iluminação e ao aquecimento: &boi
nador, carvão a gás hidrocarborato.
gás metano, butano t propano, gás engarrafado, 11Éls liquefeito, gasolina, graxas lubrdicantas, &os combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados
thmanaello e ao aquecimento. óleos para
amortecedores, pttróleo e querosene
Termo n. 9 744.481, de 11-4-66
Organicação de Seguros Morrei S/C
São Paulo
"MONBL"

"TAPERA" 1
Ind. Brasil eirá.
Classe 33
Mnainistração de bens e empreendi-

mentos

Termo n. 9 744.476, de 1-4-66
Antonio Menocci
Paraná

Ind. brasileira
Classe 33
. 'Seguros
Termo n.9 744.482; ãe 12-4-66
Marbono — Estaleiros INlavais Ltda.
São Paulo

1,14.RBONO—S$TUSI
ROS NÉVAIS

Indústria naval, construções e reparos
"SANTAFE"
de barcos e .navios em geral, compra
e venda de motore smaritimos e acesInd. Brasilei a
sórios navais, importação e exportação
T61110 n.9 744.483, de 12-4-66
Queijo, doce de leite, réqueijáo, manMarbono — Estaleiros Navais Ltda.
teiga, coalhada e yoguirth
São Paulo
I UM° n. 9 744.477, de 12-4-66
Organização Imobiliária 1.1rubtipungá
Ltda. •
LIARB ONO
Ern si 1 eira
São Paulo .

NTRUBITPUI\lGi
Ind. Brs.sileil•a.

Classe 21
Barcos, canOas, catrais e navios
Termo n. 9 744.484, de 12-4-66
Cooperativa Agrícola Morinópolis
D. A. S. M. M.
São Paulo D.A.SoM.M.

Classe 33
Administração de bens, compras e vendas de imóveis e loteame ritos
Ind. BrasfleirA
Termo n.9 744.478, de 12-4-66
Instituto de Beleza Katy Ltda.
. iClasse 41
São Paulo
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais, amido,
MT! "
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei.
Ind.. Brasileira
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas

biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.

Classe 33
Serviços de 'in3inicuri e pçfdicuri
•

mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces da frutas, espinafre, essências alimentares, ea•

1/10 LLileira

padas, ervilhas, enxame., estrato da to.
mate, farinhas alimentícias, (uvas,
cuias, flocos, farelo, fennentos, feijão

Classe 41

margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mofe, ama.

LÁ GATTA

figos,_ frios, frutas sacas naturais e CP13- Para proteger e distinguir sorvetes e
produtos alimentícios em geral
talizaclas: gricose, goma de mascar, goa
duras. grânulos, grão de bico, gelatina,
Termos as. 744.489 e . 744.490, de
goiabada, geléias, herva doca, harva
12-4-66
mate, hortaliças, lagostas, linguas, Id2e "La Gaita" Confecções e Artigos Para
condensado, leite em p6„ hmumes cz:)
Presentes Ltda.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masSão Paulo
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
sus para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nous; óleos comestíveis, ostras, oves,
Indústria Brasileira,
oães, plane, pai:lés, pimenta, pôs para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa
tês, .petit-pois. p stilhas. pizzas. Pudins:
Classe 50
queijos, rações balanceadas para aniNome comercial
mais, requeijões, sal. Saga, sardinhas,
Classe 36
seaduiches, salsichas, Balames, sopas era Artigos de vestuário de tôda a sorte,
(atadas, sorvetes. sucos de tomates e de inclusive de esporte e para crianças,
frutas: torradas. tapioca, támaras, talha. (fraldas, cueiros- bem como calçados,
rim, tremoços. tortas, Metas para tli.
bolsas, etc,
alento de animais e aves, tors8e4
Termo n. 9 944.491, de 12-446
toucinho e vinagre
Peimauto Pernandõpolis Auto Ltda.
Termo n. 9 744.485, de 12-4:66
São Paulo
}araquã S. A. Financiamento, Crédito
e Investimento
São Paulo
.. . - n
.
a

en d PC:Mei

game 31
Para distinguir: Veicu/os e suas parto
Integrantes: Aros para bicicletas, autip
móveis. auto-caminhões. aviões, amtau
tecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veícu)os,
tas, carrinhos de mãos carretas, cardo
nhonetes, carros ambulantes. caminhões„
carros, tratores, carros-berços. carros
anA
tanques,
carros-irrigadores. carros. Callw
SS555S:SSSSSSSS5SSSSSSSSSSSS'S'SS,
roças, Carrocerias, chassis, chapas dr.
-aularee para veículos,. cubos de veiculo,
corrediços para veiculos, direção. dulia
gacteiraa estribos, escadas rolantes, e/ea
vadores para passageiros e para carga.
Classe 38
engates para carros, eixos de direçact,
Artigos da classe
freios, fronteiras para veiculos, guldtict,
Termo n.9 744.186, de 12-4-66
locomotivas, lanchas motociclos, molas,
Distribuidora de Bebidas Broca Ltda • motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus, para-choques,
São Paulo
INDUS

BROCA
Ind. Brasileira
Classe 42
Artigos da classe
Termo n." 744.487, de 12-4-66
Blupex — Indústria e Comércio de
Papéis Ltda.
São Paulo

para-lamas, para-brisae, pedais, pántõeg,
tudas para bicicletas, raios para bicicled
tas, reboque, radiadores para veicula%
rodas para veículos, seuins, triciclos, tla
rantea pare veiculo. vagões, velocipea

dos, varetas de contraia do afogador e
acelera/dor, troleis. troleibus, varaes
carros toletes para carros
Temi° n.9 744.492, .de 12-4- 6
Terraplanagem Jabá Ltda,
São Paulo
Ind.

Classe 38

café em pó e em grão, camarão, camela, Para distinguir a proteger papelão, car
tolina, papéis- e seus artefatos
an pau e em pó, cacau, carnes, chã

J

:

raÇileirLo

Classe 50
Para distinguir: Terraplanagens ali
geral
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Termo n. 9 744,493. de 12-4-66
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Iiidu.tria .Mira3solense dz Ca té Ltda. rodas para bicicletas, ramos para.bicicleSão Pauto
Lis, -choques, radiadores para veiemos,
rodas para veiculos, selins, tricides, tirante» para veiculos vagões, velocipeCAF2 CASTOR
les, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
Ind. Brasileira
carros, toletes para carros
Clar.se 41
distinguir: Cate em grao. roi rado
e moído
Termo n. 9 7 44.494, de 12:446
José Moreira de Toledo
São Paulo

"MOREIRA" O REI
DO FUNGO ASSADO
Classe 41
P. ra distinguir: Pratos rápidos variarn geral, lanches de tôda as espécies, notadamente trangos assados
Fértno n. 9 744.497, de 12-4-66
C . ;c Representações Comerciais Ltda.

Trteb n. 744.498, de 12-4-1966
Jotir — Som Indústria Eletro-Metalúrgica Ltda.
São Paulo

JOFIR-SOL
Ind. Brasileira
Classe .8
Componentes eletrônicos para rádios e
televisores, especialmente chassis
Térmos ns . 744 999 e 744.500, de
12-4-1966
Confecções Helen-merc Ltda .
São Paulo

FrgLEN-MERC

Ind. Brasileira

CONSORCIO DO
CARRO PROPRIO
GERVIC.

Classe 23
Chapas de matéria plástica par a impressão, colheres de matéria plástica, compostos impermeáveis vegetais para tecidos, esponjas, gomas não incluídas em
Classes: 21 e 50
ou rats classes, películas, virgens de cePara distinguir: Veículos e suas partes
lulóide, preparados a base de cera para
integrantes. financiamento de veículos,
solas, resinas de asbestos ou pinho preatravés de sorteios
parada, solas, torneiras de plástico,
Têrmo n. 9 744.496 de 12-4-66
cartões termo-plásticos ( de
Bar e Lanches Santo Agostinho Ltda .
identidade).
São Paulo
Classe 36
Blusas, calções, calçados, calças, camiurro AGOSTINHO
sas, capas, cintos, combinações, gravatas, luvas, maillots, meias, malhas, piIndl Brasileira
jamas, soutiens, sueaters e vestidos

Classe 41
Para distinguir: Pratos rápidos variados, lanches de tôda as espécies
petisqueira
Termo n.° 744.495, de 12-4-66
Decabel Mecânica e Auto Peças Ltda.
São Paulo

Termo n.o 744.501, de 12-4-1966
Confecções Helen-Merc Ltda.
São Pau le

ESTAÇÃO INDUSTRI
AL DO DtINÊRÇIO
S . Paul o Capital

Classe 4
Titulo deEstabeekimento

Termo n.o 744.506, de 12-4-1966
Lince Importação, Exportação e
Representações Ltda
São Paulo

LINCE
Lna, Brasileira
Classe 3
Produtos químicos paar fins
farmacêuticos
Termo n.° 744.508, de 12-4-1966
Ba re Café Regalo Ltda.
São Paulo

REGALO
Classe 42
Bebidas alcoólicas
Têrmo n.° 744.509, de 12-4-1966
Inddú.strta Metalúrgica Ornamental
Limitada
São Paulo

ORNAISNTAL

Têrmo n.° 744.513, de 14-1966
Irmãos Senhoráes
São Paulo

CASA DE CAREPA
' PATRIARCA
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.o 744.514, de 1~
Reportadora Indain Ltda.
São Paulo

In d.

ifighelr„.

Classe 41
Café em grão, café torrado, cal* ein
pó ou solúvel
Têrmo n.° 744.515, de 12-4-1966
Navio — Materiais para Construção
Limitada
São Paulo

NAVIO
Classes: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 20,
28, 29, 31, 45, 46 e 49
Título
Têrmo n.° 744.516, de 12-4-1966
Navio — Materiais para Construção
Limitada
São Paulo

NrIO-MATERIAIS
P CONSTRUÇOES
L DA.

Classe 11
Botões e fivelas de metal

Classe 16
Materiais para construção, utensílio.
domésticos e artigos para presentes
Têm() 11. 9 744.510, de 12-4-1966
Pavimentaciora e Terraplanagem Tupi
Têrmo n.9 744.517, de 12-4-1966
Limitada
Empresa Radial de Transportes Ltda.
São Pauto
São Paulo

C ONFEC Ç OES

gELEN - IERC
S.Paulo Capi-cal

W.CliZEL
• Ind.. Ora si]. eira
Classe 21
Pare distinguir: Veículos e ,uas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavanca* de cambio. braços
brigues. braços para veiculo*. bicicleta& carrinhos de nião e carretas. caiai abonas!. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros ber-as.
tanques. carros-krigadores. caem. "rirrocas. carocerlas, chassis, chapas dr,
culares para veiculai, cebos de veiculo*
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para velcubs. direção desll
gadeiras. estribos. escarias rolatdes. ele
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixoa de' beça°,
freios, fronteiras para veiculos. guidão
locbmotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas. tnotocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ónibus. para -choques

Termo n.° 744.503, de 12 -4 - 1966
Ibrasmi — Indústria Brasileira de
Minérios Especiais S.A.
São Paulo

Classes: 28 e 36

Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 744.502, de 12-4-1966
Pôsto de Serviço Amazonas Ltda.
São Paulo

ImAzoNAs
Ind. Brasileira
Classe 47
Para dist:nguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
Gás metano, butano t propano. gAs engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinadas &
iluminação e ao aquecidltnto, óleos para
amortecedores, petróleo e querosene

'J P I

•n•nn•n••••

Classe 16
Material para pavimentação e

.
construções
Termo n.o 744.511, de 14-2-1966
Produtos de Beleza Lovely Bell Ltda.
São Paulo

LOVELY BELL
Ind. Brasilei.ra

RADIAL
IND BRASILEIRA
Classe

21

Para dist.ngtur: Vekuios %lias partes
mregrántes . Aros para bic i cletas- autoClasse 48
nôveis auto-r-aminhôes -e v• ewa &mgrLinaltes para unhas, perfumes, laque, ec-edores Rlavaacaf 4e câmbio
wacos.shompoo para cabelos e tinturas para , reaues braços para veicálos Weidecabelos
•Pf4 carrinhos le mít, e ..rretis
. hMilhoneteS carros ruernlanres -a In, n
Termo n.° 744.512. de 12-4-1966
:Rrros rra M/-4:zirro.s "Pt ,O9
a*root.
B. Rodriguez 6 Pávón
,ano Lies
rrns-/ rr:Mirtf Ws
carro:. :ar-

AO ClIOPP- DO
- BOQUEILÃO
Classe 33
Estabelecimento Comercial

Me .carrot,
•hn ssis
1r:tilares Para veirldo's -oh.os rie Creiculos.
:orredicos cmrmra veTc
tlesli-

adeiras e R trihos
enrla, -niantes
vadores nara nassaociro, • Nua carga.
...ngates para carros. eixos de direção.

à
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lottlgioáçáo feita de Wird() cota o art. PO dp Odiggo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
oposições ao Departamento
a coma ct prazo de 80 dias para o dcIeriment0 do pedido birante esae prazo laideatO apresentar 0408do
--••44k Nacional da Propriedada Inditstrial aquéles que se litigaretts prejudicados cota a concessão registro requerido
fronteiras para velculOs, guidão,
locomotivas, lanchas, motocickles molas,
asotocialetas, cnotocargas. moo !urge"
elas. navios. Cetins, choques,
lamas. para-brasas, pada , %inibes,
para bicicletas., raios i4ra bicicletas, reboque. radiadores para velculos,
iodes para veiculo*, selins. triciclos. tirantes para veículos. va44 velocipevaretas de contraia do afogador e
acelerador, tróleis. trole/bus, , varres de
carOra toletes ra fÁrgis
Termo n.o 744i18, de 1°2-4-1966
Campeão das Pulseiras Ltda
São Paulo
*doe,

CAMPE ,O
I

IND. BRAS11.41A

mime elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
Passar, batedeiras. gqueteleiras, exares
medorets liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, apare
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores, condensadores, bobinas, chaves ' elétricas,
comutadores, interruptoras, tomadas de
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproainasçâo, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
744.520,
de 12-4-1966
Urino n,9
Confecções Liocar Ltda.
,
- São Patjo

Classe 13
Adereços de Metais preciosos ,senapreciosos e scas imitações. adereços de
pedras preciosas e suas imitUções, adornos de metais preciosos.esta:
se i-predosos
• suas imitações, alianças, anéis, artigos de tentada de m preciosos.
belagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloques de mesa preciosos.
brincos de metal precios em semipreciosos. bules de metal preciosos,
carteiras de metais precibsos, colares
de metais preciosos ou seria-preciosos
contas de metais precioso. copos de
ciosos, diamantes lapidados.1 fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos. cafeteiras de metais prciosos. jóias
jóias falsas, lantejolas de ;metais preciosos. medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitaçaes, palitos
de ouro pedras preciosas para 161as, pedras semi-preciosas para jóia, pérolas
e imitações de pérolas. pratos de ênetais preciosos. serviços de ciul e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso. serviços Ide refrescos
de metal precioso, serviços de saladas,
de frutas de metal precioso; serviço de
sorvete de metal precioso. talheres de
metais preciosos, turíbulos de metal
turmalinas lapidadas e hrssos de
metais preciosos
Termo n.° 744.519, de 12-4-1966
Rádio Técnica Maringelli Ltda.
São Paulo

MARINGELLI
IND BRASILEIRA
Classe 8
os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó fogões. fornos e fogaPat., distinguir

!JOGAR
IND. BRASILEIRA

Têm) n.° 744.521, de 12-4-66
12. J. Jebrine e) Cia.
São Paulo

FLORTEX
IND. BRASILEIRA
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, diales,
cac:hecols. 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, esbarras, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorma, jogos dt lingerie, jaquetas, loques,
uvas, ligas: lenços, mantos, melas,
naiôs, mantas, mandribo, mastlhas, maetós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugasS pouches, polainas, pijamas, pu.alias, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos,

suspensórios, saidaS de banho, sandáliar.;

Mamo n.° 744.528, de 12-4-66
Manufatura Brasileira "M B" Ltda.
São Paulo

MB"
Ind. Brasileira
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. anichas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, Moco bord,slos toma de toalhas,
lençóis, mantas pati camas, aanos para
codilha e panos de :aratu, toalhas de
rosto e banho, toalhas de masa. toalhas para jantar, toalhas para "chá e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama' e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
• Têrmo n.9 744.529, de 12-4-66
Panificadora Flor de São José Ltda.
São Paulo

FLOR DE
Iné.39)5Ã:it e ira
Classe 41
Pão
•
Têrmo n.° 744.530, de 12-4-66
Norberto Coelho da Silva
São Paulo
"PLANTE"

I RN BRASILEIRA
sueteres..shorts. sungas, stolas ou slaclss,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 8,
Têrmo n.° 744.522, de 12-4-66
Classe 36
Refeições P N Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuários
firmo n.° 744.531, de 12-4-66
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Comercial de Materiais Para Construaventais, alpargatas, anáguas. blusas.
ção Leste Paulista Ltda. .
botas, botinas, blusões, boinas. baba.
PN
São Paulo
dcwrro, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, caàtcão, coletes, capas, abales:
Classe 41
LESTE PAULIST-Acachecols, calçados. chapéus. cintos, Para distinguir: refeições prontas
Ind. Brasileira j
cintas, combinações, corpinhos. calças
Têrmo n.° 744.524, de 12-4.66
dt. senhoras e de crianças, calções, cal
Classe 33
João Cecchi Junior
'Sas , camisas,' camisolas, camisetas,
Representações de materiais para conscuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
São Paulo
truções
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpus fantasias, fardas para militares, co744.532,
de 12 4-66
n.°Térmo
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor//CURS O ICARO
Maria José Faria e Nelson Rebelo
ros. ogos de lingerie. jaquetas, laqués
Junior .
Classes: 33 e 32
luvas, ligas, lenços, mant6s, meias:
Titulo de estabelecimento
São Paulo
maiôs, mantas" mandrião, mantilhas, pasrèrmo n.° 794 .525, de 12 -4-66
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas:
DI
_•
peuges, peSuches, polainas, pijamas. pu- Panificadora Rainha da Itaim Ltda.
Ind. Brasileira .
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
São Paulo
robe de chambre. roupão. sobretudos.
Classe 50
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
RAINHA DO 'TAXI!
Representações
sueteres, shorts, sungas. atolas ou slacks
Ind.
Brasileira
toucas, turbantes, ternos, uniformes
. Térmo n.° 744.533, de 12-4-66
e vestidos
Saylon Comércio e Impotração Papai
Classe 41
Termo n.° 744.523, de 12-4-66
'Carbonos e Material em Geral Ltda.,
Pão
Copiadora Barão Lida_
São Paulo
Têrmo na 744.527, de 12-4-66
São Paulo
Vasco de Faias Monteiro

Pulo
BEREFIsãcoisaNcili
A , R i\O

Classes: 1 e 33Para assinalar: papel heliográfioc, papel
fotográfico, películas sensíveis para fotografias, serviços de fotocópias, heliagráficas, _mimiográficas e fotostáticas

LUSO BRASIIr",j1
DE SANTOS.)

%/MON"
Ind. Brasileira'
Classe 17
i Para distinguir: Almofadas pare

carint-'

bos e para tinta, abridores de cartas.
Classes: 10 e 33
borrachas. arquivos berços para mataassistência
Instrumentos cirúrgicos e
borrão, brochas para cola ou desenhos,
médica
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MARCAS DEFsOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
_ 4 correr o prazo de 60 dial rriurt o deferimento do peando. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenhos, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
craions. coladors, cestas para corrospondencias, desenhadores, datadores, es.
tojos para desenhos, estojos para lápis,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. lápis em geral, lapiseiras, ia.
crea, graSites para lapiseiras, tintas para escrever, tinta para desenhos, tinta
para marcar, goma arábica para colar
papeis, furadores, máquinas e apetrecros
para apontar lápis, minas para grafites.
minas pare penas, tinteiros, porta-tinteiroa, porta-carimbos, porta-canetas, desde borrões, réguas, porta-cartas, porta.
blocos, pincéis para desenhos, pastéis
canso para lápis e canetas, raspadeira.
de tintas para ciesenhos. prensas, prendedores de papéis, ganchos e estiletes
para papéis, prcevejos para papéis, fitas para máquinas de escrever, malhadores e comassow
Tèrmo n.9 744.434, de 12-4-66
Indústria Quimica Grilmar Ltda.
São Paulo

Térino n.° 744.537, de 12-4-66
Distribuidora de erro Csselhos Ltda.
São Paulo

"COELHOS"
Brasileira

l'nd.

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto Ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialrsente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em fêlra. latão
em fôlha, latão em chapas. latão em
vergalhões, ligas metálicas. limathas
magnésio, manganês, metais não traba
lhados ou parcialmente tra`salhados. metais em massa. metais estampalos
"GRILDIAR"
metais para solia. risque e zinco
Ind. Brasilelra
Tèrmo n. 9 744.538, de 12-4-66
Cvasso Indústria e Comércio de Molas
Ltda.Classe 46
São
Paulo
Anil; amido; azul da prússia e ultramar
para lavanderia; barrilhas, bcchas para
limpar e polir; cêra para assolhos; cêra
"CYASSO"
para lavanderia; detergentes; flanelas
Ind. Brasileira
preparadas para limpar metais e móveis
fósforos; goma para lavanderia e lavadeira; graxas para calçados; líquidos
Classe 11
pra tira rmanchas e branquear roupa,
Molas e molejos
óleo par limpes de crros; pomadas para
Trino n." 744.539, de l2-4-)u
calçados; pasta para polir; preparados
Bar e Lanches Moimenta
ara lavar; sabão em pó; sabão comum
e saponáceos
São Paulo
Urna" n.° 744.535, de 12-4-66
Restaurante e Pizzaria e Lanches
"MOIIIENTA,."
Casa Branca Ltda.
Ind. Brasileira

"CAS4 BRANCA"
Ind. Ilrasileira
Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maioneses, rizotos, lasanhas;
gtacarronadas, pizzas, saladas, saladas
diversas, feijoadas, arroz, feijão, arroz
de braga, bife a milaneza bife a cavalo, a portuguésa, ravioli gnocchi e
churrascos
Tèrmo n.° 744.536, de 12-4-66
Indústria e Comércio de Doces e
Pipocas Caninel Ltda.
São Paulo

"C ANMEL "

Classe 41

ia* de chocolates, drops, doces de leite,
eliaplee, composto de frutas: em conservas e pipoca*

"ORVY"
lna. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, açc
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, açc
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó., bronze eia
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento me- •
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente traba
lhado, gusa temperado, gusa maleável
lâminas de metal, lata em tôlra. Jatas
em fõlha, latão em chapas. latão em
vergalhões, ligas metálicas. litnalhas
magnésio, manganês. metais não .rrabe.
!fiados ou parcialmente trabalhados. .netais em massa metais estampalos,
metais para sol la. Gaita. e zinco
Tétano n." 744.543, de 12-4-66

Esisss Representações de Auto Peças
Ltda.
São Paulo

"ESIVO"_,
ind. Brasileira
Cla.sse 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes

,ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para VeiCtliOS. b:cicleta s. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes. caminhõea
carros, tratores. carros-berços, car rostanques • carros-: rrigadores, carros, carroças. carrocerias, chassis, chapas cir-

•
Têrmo n.° 744.545, de 12-4-66
Indústria e Comércio de Bebidas
Sparta Ltda.
São Paulo

"OLD ROBBY"
Ind. Brasileira

a

Classe 42
Uisque
Terino n.° 744.546, de 12-4-66
Sebastião Rodrigues da Silva e Daniel
Siva Ribeiro
São Paulo

"SAN11410,
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos .té-

tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, g dadetras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeira., es-,
p iradores de pó fogões, fornos e fogad
reiros elétricos, chuveiros, aquecedora,
Salanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras. coqueteleiras, espremedores, liquid•iicadores elétricos, máquinas para p:car e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores coa.
lensadores, bobinas, chaves elétricas.
2omutadores. interruptores, tomadas de
corrente, fus.vel, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para - uso
Joméstico

Tênue, n." 744.547, de 12-4-66
culares para veiculas, cubos de veículos, Filex S. A. União Sul Americana de

Classe 41
Produtos Elásticos
Lanches de: Aliche, mortadela, presun- corrediços para veículos, direção, desligadeiras.
estribos,
escadas
rolantes,
eleto, qi.eijo, salsichas, roz-bife e churSão Paulo
vadores ;fira passageiros e para carga,
rascos
engates para carros, eixos de direção.
Trino n.9 . 744.540, de 12-1-66
freios. fronteiras para veículos, guidão.,
PROTEBEL
Representações Indústria e Comercio ocomotivas, lanchas motociclos, molas,
Ind. Brasileira
Reines) Lis/a
motocicletas, motocargas inato furgões,
manivelas, navios ônibus. para-choques,
São Paulo
p ara-lamas. para -brisas. pedais. •pantões.
Classe 31
rodas para bicicletas. raios para bicicle- Para distinguir:
Tapetes, capacnue,
"RBINCO"
tas. reboque 'radiadores para veículos, passadeiras, carpets, lingeos, oleados e
Ind. Brasilpir,
rodas para veiculob, seuins, triciclos, tipanos para assoalhos
rantes pare e:iscados. vagões. velocipeClasse 33
Termo n.° 744.549, de 12-4-66
des.. varetas I contrõle do afogador e
Representações
acelerador tscseis, troldhus, varara de Filex S. A. União Sul Americana de
Produtos Elas ticos
• carros. toletes . para carros
Termo a.° 744.541, de 12-4-66
São Paulo
Pastelaria Selem rlda.
Té raio n.° 744.544, de 12-4-66
São Paulo
Panificadora 14 de Dez?mbro Ltda.

Ind. Brasileira
gamboas, balas, cremes, carailielcp>, do-

Térmo n.° 744.542, de 12-4-66
Metalúrgica Orvy Ltda.
São Paulo

São Paul,

•43.01Z11"
Ind. Brasileira
Classe 41
Pastéis

14 DE DEZNBRO
Ind. Brasileira
Casse 41
Pão

BORRACHA.
PLASTIFICADA

S.Paulo— SP,
• Classes: 23s 34 e 39
.. Expressão.. de psopuoa-ida
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acordo coza o ext. 180 do Cdelko da Piniziedade Eilduatp101. Da data da publicação começará
Publioaçao fel
a, COMO o PV920 ce C dias Para o deferimento do pedido. Duraato CEM prazo podara() apresentar suo aposiçãea ao Departamento
taticassaõ c2á aessistro requerido
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J ernt° a9 n4.548. de 12-44-d6
Ekst D. A. Llnião Sul Amelia na de
rodutoal Elásticos
Sãb Paulo

• MDSVOLEM,
„ Classe -34
Tapetes, caaachos,
Para distinguir:
pasaadeiras, carpets, linaleos, oleados e
panas para assoalhos
I
anas n.s 744 ..5'50, de 124,66
Cia. Ltda.
Franeesçhi Sl;
São Paulo

S

PRIOLANDIA
Á

lind. Brasileira

Clame 6
Inas para fabricar gelo, geradores
eletricidade, maquinas " salgadeiras
acra' manteiga, máquinas de café, máOlaia para cortar e moer carnes e !fies, batedeiras, desnatadeirai para
felga, desfibradores e moedores de
amua engenhos de cana, maquinas para
o de óleos, • motores e suas paréma eortadores de frios, e máquinas para
cereais
n.° 944.551, de 12-4-1966
ceschi 16 Cia. Ltda..
São Paulo

êttreOl

IPIUNCSBCEa 8$
Nome Comercial.
°insanos ns. 744.552 a 744.934 de
12-4-1966
Melo — Projetos de Interiores e
I Desenho Promocional Ltda.
São Paulo

densadcaes, bobinas, chaves elétricas, suspensórios, saídas de banho, sandálias, veroalhÕm, liga metálica, limalemb,
comutadores, interruptores, tomadas de sueteres, aborta, sungas,- stolaz ou siadas, magnesio, manganós, metais paz traias»
toucas, turbantes, ternas, uniformes filados ou parcia/mente trabalhados, mr,
corrente, fusível. aparelhos fotográficos
e vestidos.
e cinematográgicos, filmes revelados,
Laia cas raassa, metais estampaeloa.
binóculos, óculos, aparelhos de aproai=Sais para solda, níquel, ouro, zinco
Têrmo n.9 744.557, de 12-4-1966
mação, abat-jours e lustres, máquinas
corrugado e zinco liso em Rilhas
Diana Cinematográfica Ltda.
.
para lavar roupas para uso
São
Paulo
Tann o n.° 744.563, de 12-4-196v
doméstico
Martin Trinchant Cata
Classe 34
São Paulo
DIANA
Cortinados, cortinas, capachos, enceraIndo Brasileira
dos, estrados, linóleos, oleados, estrados,
JAUBRT
linóleos, oleados, passadeiras, panos
RAUTB COIFFCMIli
Classe 32
para assoalhos, para paredes e tapetes
' Filmes cinematográficos
Classe 40
80Paulo
óvea em geral, de metal, vidro, de
Tanno n.o 744.558, de 12-4-1966
aço, madeira, eesofados ou não, incluFinart — Indústria e Comércio de
Classe 48
Eive móveis parã escritÓrios: Armários,
Adornos Ltda..
Titulo de Estabelecimento
armários para banheht e para roupas
São Paulo
firmo na 744.564, de 12-4-1966
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Temia S.A. — Crédito, Financiamento
bandejas domiciliares, berços. biombos,
e Investimentos
Ind. 3r ava-1644wcadeiras, carrinhos para chá é café,
t ão Paulo
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classe 25
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia, Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas,
TECNAC S.A.CR2D11objetos da adornos em geral
conjuntos de armários e gabinetes para
,T0
FIÁNCIANENTO
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Termo n.° 744.559, de 12.41966
LXNVESTINENT0S,
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
Oliveira, Martino 6 Cia, Ltda.;
de rádios, colchões, colchões de molas,
São Paulo
dispensas, divisões, divans, discotecas
Nome Comercial
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniÚND-BBL
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
n.° 944.565, de 12-4-19W4
;ndotrasileire'
mesinhas, mezinhas para rádios :eleva
Teenac S.A. — Crédito, Financiam
são, mesinhas para televisão, molduras
e Investimentos
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Classe 36
São Paulo
goltronae-camas, prateleiras, porta-chaCalçados de sócias as espécies para
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
homens, senhoras e crianças
vitrines
TUNA°
Têm) n.9 744.560, de 12-4-1966
êrrno n.° 744.556, de 12-4-19M
Paulo-Se
Armarinhos Virgínia Ltda
Calçados Dionio Ltda.
São Paulo
São Paulo
Classes: 33 e 50
VIROINIA
Operações de crédito, financiamenlõ
DIoNIO
Ind. Brasileira
Investimentos em geral
Ind.. Brasil eire
Tèrmo n.0 744.566, de 12,4-1966
Classe 12
Tecnac
S.A. — Crédito, Financiarei*/
Classe 36
Agulhas de todos os tipos, inclusiev de
C Investimentos
Calçados de asdas as espécies para
máquinas de costura, alfinetes comuns,
homens, senhoras e crianças
São Paulo
botões, clipe, colchetes, dedais, fechos
corrediços, presilhas para vestimentas
?Armo sa° 744.555, de W4-1966
-em geral
Victor Manuel Orival D'Assunção
ÇBONAC
t Rio de Janeiro
São Paulo
ano n.° 944.561, de 12a4-1966
etalúrgica Santa Fé Ltda.
gR

pontoo,

ruilietra

Ind!Tniliera

Classe 8
Pare distinguir os seguintes artigos até.
tticótia Rádios, aparelhos de tdlavlstio,
ick-ips, geladeiras, Sorveteiras, apare.
os :de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó. fogões, fornos e }fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engodnar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expra
medores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer !espies e
carne, resistenclas elétricas. fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, , campainhas elétricas, garrafas térmicas, tegafares automáticos, lâmpadas, aparelhos de lua fluorescente, aparelhos de
coaualcação interna, esterilizadorea toa.

Sor-Paulo

9asses: 33 e 50
'Operações de -crédito, financiamettie
Fp
Investimento em geral
Classas
z
ain.4 eua'
.1"kra distinguir: Magias de vestuários
Tèrmo n.o 744.569, de 12-4-1966
e roupas lidas cai geral Agasallros,
'Pistribuidora Comercial, de Livros Ltdtf.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas, 5
botas, botinas, bina:4a boinas, babas Aço em bruto,Classe
Pernambuco
aço preparada, tiliõ
douras, bonés", capacetes, cartadas, cara, doce, aço para tipos:
aço fundido, fiço
puças, casacão, coletes, taPaa
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
cachecols, calçados, chapéus, alatoa, refinado, bronze, bronze em btuto Ou
cintas, combinaçõe.e, corpinhos, Calças parcialmente trabalhado, bronze de
de senhoras e de criaaças, calções, cal- manganês,
bronze em pó, bronze CM
ças. camisas, cainisolas, camisetas, barra, em fio,
chumbo em bruto ou
saias. casacos, chinelos, dominós, eche> parcialmente
preparado. cimento mepes, fantasias, _fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gors tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, Couraças, estanho broto ou
ros, jogos de 'Ingeria. jauetás.
luvas, ligas, lenços, mantea, meias, parcialmente assa/ Àlhado, ferro em bruto,
malas, mantas, mandrião, mantilhas.' pa- em barra, ferro 'manganês, ferro velho,
letós,. palas, penlioar, pulover, pelerinas, gusa em bruto ou parcialmente trabapeugas. pouches. polainas, pijamas. pu- lhado. gusa àamperado. gusa maleável,
nhos, perneiras, quimones, regalos, lâminas de metal, lata em Rilha, latão
• Nome Comefc1al .
robe de chambre, roupão, tioSretudes, em falha, latão em c.hapar, latão em

d.

1,
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DIÁRIO OFICIAL Ciegk 11.1?

Outubro de 1966

MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçâo feita de aetirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará.
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"1 ermo n. 9 744.567, de 12-4-1966
feconc S.A. — Crédito, Financiamento
Investimentos
São Paulo
TECNAC SERVIÇOS

OCNICOS DB_Apia•
FISTRAÇ AO IEDA,
Nome Civil
Têrmo n. o 744.570, de 12-4-1966
Cesmel do Nordeste Estruturas
• Metálicas S.A.
Pernambuco

Térmo n. 9 744.575, de 12-4-66
Adena e Mercearia Flamar Ltda,
São Paulo

cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios. conjuntos
para sela de jantar e sala de IriSitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
FUME
amiantos de armários e gabinetes para
Ind, Brasileira
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de molas.
Classe 41
Cereais, conservas, laticínios e xvlos dispensas, divisões, divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanicomestíveis
nhas. estantes, guarda-roupas, mesas
Térmo n. 9 744.576, de 13-4-66
mesinha& mesinhas para rádio e televiIndústria de Calçados Dino Ltda.
são,
mesinhas para televisão, molduras
São Paulo
poltronas-camas, prateleiras. porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Térmo n.° 744.578,de 13-4-66
Casa Rio Pequeno Ltda
Classe 36
São Paulo
Calçodos para homens, senhoras e
•
crianças
Têrmo n.° 744.580, de 13-4-66
Elmo — Produtos de Seguranca Industrial Ltda.
São Paulo
IND. BRASILEIRA

RIO PEQUENO

ELMO

41

lhos de refrigeração, enceradeira& aspiradores de pó, fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças; ferros elétricos de engomar
passar, batedeiras, coqueteleiras, expieandores, liquidificadores elétricos, mék
quinas para picas e moer legumes a
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, pa.enlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar ra.
frigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cioematográficert campainhas elétrica& garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadore& coar
densadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas da
corrente, fusível, aparelhos fotográfico*
e cinematográgicos, filmes revelado&
binóculos, óculos, aparelhos de aproai*
mação ebat- jours e lustres, maquineta
para lavar roupas para uso
doméstico
Vamo n. 9 744.581, de 13.4.66
?dane Nicodemo
São Paulo

Classe lt
Para cusunguir: Materiais pais cumattliPRORROGAÇÃO
ções e decorações: Argamassas, arg_ila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, bNome Comercial
cos de cimento, blocos para pavimentaMD
BRASILEIRA
744.571,
de
13-4-66
'bano n.•
ção. calhas cimento, cal. cré. chapas
l000m Intercâmbio Comercial Ltda,
'Isolantes, caibros, caixilhos. colunas.
[ 64"72:91(4"42
chapas para coberturas, caixa. dágua.
,Pcm4
São Paulo
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
Classe 36
II0011
Para cusunguir: Luvas, aventais, pernei- base asfáltico, estacas, esquadrias, estrutad. Brasileira
ras, botas, capacetes, protetores faciais, turas metálicas para construções, lamequetas, capas, bOnés, mantas: ralo- las de meta/, ladrilhos, lambris, luvas Classes: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 1*
Classe 5
dias, cintas, suspensórios, coletes e de junção, lages, lageotas. material iso16, 18, 26, 29, 31, 46 e 50
em
Matais parcialmente
lante contra frio e calor, manilhas, masTitulo de estabelecimento
calças
chapas. folhas e vergalhões
sas para revestimentos de paredes, maTérmo
n. 9 744.582, de 13-4-66
744.577,
de
13-4-66
Térmo n. 9
para construçõei, mosaicos, proes a.9 744.572, de 13-446
arpr
Auto
Péato
Jurvbatuba
Moform Indústria de Móveis Ltda. deiras
dutos de base asfáltico, produtos para
a de Auto Onibus Santo
l
São Paulo
tornar
impermeabilizantes
as
argamasSão
Paulo
Antônio Lide
sas de cimentos cal, hidráulica, pedra.
São Paulo
produtos: bat.:minou& imperamMirantes liquido* ou sob outras fama*
SANTO /Men°
para revtstimento • outroa como na patildo Braelletra
vimentação, -ças ornamentais da
mento ou gesso para tetos e paredes.
Classe 47
papel pera forrar cama& musas anti- Para aistuiguir:
Clasae33 r
e praiaácidos para uso nes cometruçõea, par- toe derivados de Substancias
Transporte rodoviário de passageira,
petróleo para tubrik.
quetes, porta& portõe& piau. goleiras caça° de máquinae
e moeres, gasolina
'rirmo n.° 744.573, de 13-446
para poetas. tijolos, tubos de concreto,
Pada Pope Damos Ltda.
telhas, tacos, tubo, da vtatilaplo, tanTermo n, 9 744.564, de 13-4-46
que, de cimenta vigia vigamento'
Li. imeira de Sant'Anna Aguiar
Sio Paulo
São Paulo,
vinda
744.579, do 19-44*
tUrentiefielea
Tileugétrica ,Butanta" Lida
São Paulo
Classe 8
Claççe 21
Discos gravados
Para dieiãaguir: Artefato* de material
de
134411
744374,
1 1
Medos e de ayloa:. Rede:tatu babel~ice eminente! Ltde..
oadoe de material plástico, revestimenSão Paulo
to, confeccionadas de substancies saiCante 44
mala a vegeta:a: Argola& açucareiro*,
IND BRASILEIRA
Uiveis em geral, de metei vero, de
armações para 6cclos. bala.. bandejas,
aço, madeira. estofados ou aio. Ieda.
iniMélintrta
bases para telefones. baldem bacias bolsive. móveis para eseritirlost Aratirtm
sas. caixas, carteiras, chapas cabos,
Classe 33 1 reanistos para banheiro a para roupa.
para ferramentaa e utensílios, cruzetas,
Classe
Consertos de aparelhos eletrodomésti- usadas, almofadas, acolchoados para Para distinguir os seguintes artigos elé- caixas para acondicionamento de alic3S, rádios e televisores, bem como rola- j m6vels. baaeos, balcões, lanuda& tricos: Rádios, aparelhos de televisão, mentos caixa de tr,ater:al plástico para
i bsndej.s domidlierea, berçoa, biombos. olck-ue& g eladeiras. Sorveteiras, aeare- baterias, coadores, capos, canecas, coa
mento de motores

fiC91.412t,;,..
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Virmo n. 9 744.592, de 13-4-1966
Uras n. 9 744.590, de J3-4:66
capaz paca álbuns e para livros, tecedores, alavãnces de 4ml:1o, barcos,
Mercearia Santali Ltda.
fece, cestos, Castiçais _
biekOWNARraço# para vetados. bicicle- Psseisluidora Comercial ~ume
São Paulo
, cambrãos de mão e carretas, canalato
estuas para guarda deP;rjettts,
São
Paulo
nhonetes,
carros
ambulantes,
caminhões,
tal, ,liOadoses parte Ubá, descanso para
"S ANT ÁLT
ato', copos e sopinhas de plóaticoos carros, tratores, carros-berços, carrosM'âM-1: eira
MIMEM
tanquea, carros-irrigadores, carros, caia soraetea, cai/tenhas de p
roças, carrocerlas, chassis, chapas cirLnd. Brasileira
l• ra sorvetes, colberinuas, p
nhos de plástica para ,soavas, for. cularas Para veicules, cubos de veículos,
Classe 41
Classe 13
i fininhae dt plástico para sorvetes, 1seos, corrediços para veicules, direção, desliAlces:Morras, sletria. alho, aspargos,
•
eleAdereçai de metais preciosos atuais aÇãcar, alimentos para animais, amido,
'embreagen de mateitial peatico, nabas gadeirsa estribos, escadas rolantes,
vadores para passageiros e para carga,
lapas de material plástico para sorve- engates para carros, eixos de direção, preciosos e scas imitações, adereços de amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
s, estojos para objetos, espumas de freios, fronteiras para veículos, guidão, pedras vreciosas e suas imitações, ador- arroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azei.
,nylon, esteiras, enfeites para automó- locomotivas, lancha& motociclos, molas, nos de metais preciosos, senil -preciosos tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
veis, Messias anti-suldos, escoadores de motocicletas, motocargas moto furgões, e suas imitações, alianças, anéis, arti- biscoitos, bombons, bolachas. baunilba,
pratos, funis, fôrmas para doces, fitas manivelas, navios, ônibus, para-choques, gos de !fantasia de metais Piedosos, café em pó e em grão. camarão, canela.
para bolsas, focas, 'guarnições guarni- pare-lamas, para-brisas, pedais, 'sultões, balagandans de metais preciosos ou era psiu e een pó, cacau, carnes, chá,
ções para . porta-blocos, guarnições rodes para bicicletas, raios para bicicle- sarai-preciosos, bandejas de metais pre- caramelos. chocolates, 'confeitos, cravo,
para tquidificadores e para batedeiras tas, reboqus, radiadores para veículos, ciosos, berloques de metal preciosas, cereais, cominho. creme de leite, cremes
de frutas e legumes, gcarnições de ma- rodas. para veiculas, seuins, triciclos, ti- brincos de metal precioso ou semi- alimenticios, croquetes, compotas. canterial plástico para utensílios e etbjetos, rantes para veículos, vagões, velocipe- preciosos, bules de metais preciosos, gica, coalhada, castar.ha, cebola, condiguarnições pare bolsas, garfos, galerias dea varetas contrôle do afogador e carteiras de metais preciosos, colares mentos para alimentos, colorantes,
para 'cortinas, ia:10 laminados, plás- acelerador, troleis, troleibus, varaes de de metais preciosas as semi-preciosos, ckouriços, dendê, doces, doces de frucontas de metais preciosos, copos de tas. espinafre, essências alimentares, emticos, lanche:ras, nianiegueiras, malas
carros, toletes para carros
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro padas, ervilhas, ensovas. extrato de toorinóis, prendedores de roupas, puxadoTermo n.° 744.587, de 13-4-66
fio de prata, fivelas de metais prado- mate, farinhas alimenticias. favas. féres de móveis, .piras, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes arti- &alentam e Comercial Pedrareia Ltda. soa cafeteiras de metais preciosos. jóias culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
São Paulo
jóias falsas, lantejolas de metais pre- 'Figos, frios. frutas sêcas naturais e criagos protetores para documentos, puciosos. medalhas de metais preciosos alizadas; glicose, goma de mascar. gorxadores .de água para " uso done stico,
semi-preciosos e suas imitações, palitos luras, granulas, grão de .bico, gelatina,
porta-copos, porta-niquela, porra-notas.
Ind.
de ouro pedras preciosas para jóias, pe- condensado, leite em pó, legumes ern
porta-documentos,. Placas, rebites todidras semi-preciosas para jóia, pérolas margarina, marmelada. macarrão, masnhas, recipientes, suportes, suportes para
e imitações de pérolas. pratos de me- sas alimenticlas, mariscos, manteiga,
Classe 16
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
areia e peareguinos tais preciosos, serviços de chá e de café oães, paios, pralinés. pimenta, pós para
tubos para ampolas, tubos para serin- Para
de metais preciosos, serviços de licor pudins, pickles, peixes, presuntos, par
gas, travessas, tipos ele material plásTêrmo n. 9 744.588, de 13-4-66
de metal precioso. serviços de refrescos tês, petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins:
tica sacolas, sacos. Isaciu:nhos, vasilha
Bazar Chiappetta Ltda,
de metal precioso, serviços de saladas, queijos, rações balanceadas para animes para aiondiclinamento, vasos, xíSão Paulo
de frutos de metal precioso, serviços de mais, requeijões. sai, sag% sardinhas,
caras, colas a frio e colas são inanidas
sorvete de metal precioso, talheres de sanduickes, salsichas, salames, sopas enem outras classes, para borracha, para
meteis preciosos. turibu/os de metal. atadas, sorvetes, suco de tomates e de
costumes, para marceneiros, para sapaISH)Plãfeira
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
turmalinas lapidadas e vasos de
teiros, para vidros, pasta adesiva para
lia, tremoços, tortas, tortas para aia.
metais preciosos
mater:al plástico e ingeral
eoiabada,
geléias, herva doce. herva
• Termo n. 9 744.591, de 13-4-1966
Termo M 9 744.583, de 1140 •
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
Classe
36
Auto
Partes
Sam-Bar
Ltda.
Farmácia N. :S. de tourdes r Ábt.
zes, óleos comestíveis. ostras. MU,
São Paulo
Para distinguir: - Artigos de vestuarios
São Paulo..
mostarda, mortadela, nós moscada, coe roupas feitas em geral: Agasalhos
.
1•
sa de tomate, mel e melado, mate, masSAM—BAR"
louroe, bonés, capacetes, cartolas. cara.
• 1 N.S.DE LOMIDES
sas para mingaus. molhos, moluscos,
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
Ind. BrasileiTisa
1 Ind. Brasilairs
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masbatas, botinas, blusões, boinas, babamento de animais e aves, torrões,
11
ouças, casacão, coletes, capes, abales;
toucinho e vinagre
Classe 3
Classe 21
Para Idistinguir: Substâncias qui icas, le senhoras e de crianças calções, cal. Para aistInguir: Veiculas e suas partes
Têrmo
n. 9 744.593, de 13-2-1966
produtos e preparados para serem usa- sag. camisas, camisolas, camisetas ntegrantes: Aros para bicicletas, autoSoares — Indústria Gráfica Ltda,
cuecas,
ceroulas.
colarinhos.
cueiros
.do, na medicina ou. na farmác a • ssias, caeacos, gleine/os, dominós, achas- róveis, auto-caminhões, aviões, amorSão Paulo
Tirmo n. 9 744.585, -~ • ses, fantasias, fardas para militares, co' receclores. alavanca de câmbio, barcos,
breques,
braços
para
veículos.
biciclei José Ferreira de
eniais, fraldas, galochas, gravatas, por' • as, carrinhos de mão e carretas, camiSão Paulo
•
ros. ogos de lingerie. laqueias. lagaês lhonetes. carros ambulantes, caminhões,
•
luvas, ligas, lenços. °mateis. meias; carros, tratores, carros-berços, carrosMaiôr mantas, mandrião, mantilhas. pa. tanques, carros-irrigadores, carros, car~INTUA
ietós, palas. penhoar, pulover. pelerinas: roças, carrocerias, shassM, chapas cirInd. Brasileira
saunas, ponches. polaina& alfama& pu. mlaree para veiculas, cubos de veículos.
altos. perneiras. CAI i monos. regalos corrediços para veiculas, direção, deslirobe de chambre- roupão, sobretudos gadeiras estribos, escadas rolantes, eleClasse 42
suspensórios. saldas de banho. sandálias, vadores para passageiros e para carga,
Para distinguir: Bebidas alcoólica em' meteres, shorts, sungas. atolas ou alado
engates para carros, eixos de direção.
notadamente vinhos
• toucas, turbantes • ternos. uniformes
freios, fronteiras para veiculas, guidão,
e
vestidos
Têrtno n. 9 744.586, de l3-46
iocomotivas, lanchas motociclos, molas,
tepresentações e Comercio Teuri T tda.
Termo n. 9 744.589, de 14-3-66
notocicletas, motocargas moto furgões.
' atotiSraiel BRASILEIRA
São Paulr
Panificadora Valverde neinmanivelas, navios ónibus, para-chogues,
São Paulo
sara lamas, para-brisas, pedala plantões
TB1IL
Classe 31
rodas para bidcletas. raios para bicicleInd. Brasileira
VALVERDI
para veiculo& Aros para guardanapos ore FM
tas. reboque, Ind. Braslietra
rodas parti veiculos, lamina tricicloa, ti- a glutinados, állsms (em branco). &uni
'Liasse 5
rantes pare veiculas. vagões. velocipe. para retratos e outógralOs. balões (exs
it o • em bruto. aço preparado, -aSO'
dee, vareta' de contrôle do afogador e cato para brinquedos) blocos para
'Classe 41'
.
foce, J,aço para tivos, aço fandido ia° Para 'distinguir .genéritainenee 'acantos acelerador troleis, troleibus, varam de correspondência. Momo 'para alladoit•
Momo pare anotedier, bobinem, brocho'mova toleres para carros
Np , mente' ttrabalhado. aço 'pálio, 'hei°
• alimenticloa

Ind.

r~fira
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IMARCAS

log

Qutufro ete

DEPOSITADAS

Publicação feita de as:6rd° com o art. 130 do Código da Propriedade
Itidttatrial. Da datai da p
começará
a correr o prazo de 80 dias para o 4eferigtento do pedido. Duranti flue prazo poderão
ffraseatee
Go twatekvoanbe
Nacional da Propriedade 'industrial aguêlea que se julgarem prejudicados
oo111 • 00tIcetetab ao .4k requezid10
tas uãO impressas, cadernos de asemPer. capas para documentos, carteiras.
ca sos de papelão, cadernetas, Fadarpus. caixas de cartão, ca:scas para pa.
'pelaria, cartões de visitas, cartões cOParciais, cartões Indicas, confeti, car,tolina, cadernos de papel melimettado
It em branco para desenho, cadernos
pelares. cartões em branco, cartuchos
Ve cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretes de papelão, envelopes, envólucros para citaOtos de papel, encadernação de papel
Ou papelão, etiquetas, folhas índices.
1161has de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
Contabilidade, -mata-borrão. ornamentos
tile papel transparente, pastos, papelinhos, papéis de estanho e de alumia:o,
apéis sem Impressão. papéis em branco
para forrar paredes, papel o/maço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
iteda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho Impermeabilleado
papel paro encadernar, papel para et(rever, papel para Imprimir, papel parefina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para embruhar tabaco. papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartãc
e tubetes de papel
Têrmo n.° 744.595, de 13-4-66
lkilaximus — Artefato de Alumínio
Ltda.
São Paulo

caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivas, dobradir:zir eaxadas, enxadões, esfaimas,
engates, esguichos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumadanas; formões, oices, ferro pare corta,
capim, ferraria:s, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, fèruteiras,
tunis. formas pare doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas . garsos, ganchos para quadros
gonzis pare darruagens; insígnias;
mas, laminas, liroretros, latas de lixo;
jarras: machadínhas, molas para porta
molas para venezianas, martelos. darrema, matrizes; navalhas; puas; pás, pra;
gos, parafusos, picões, porte-gêlo; p0.
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para aeas, rebites. regadores; serviços de chá e café.
serres, serrorea, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres, atihadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos paee encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turíbulos; vasos, vasilhames
e verruma
Têrmo a.° 744.594, de 13-4-66
Estamparia de Tecidos %real
São Paulo

"FLOREM, *
Ind. Brasileirá
Classe 23
Para disdnguir tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cánhmo, cetim,
caroa, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, fersey; linho; pelou;
paco.paco; percalina; rami; rayon . seda
natural; tecidos plásticos. recidos impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos

Termo n.
de 13-4-66
Mendonça Mezencio Ltda.
São Paulo
254:7,fito&_,

•IoUSrpt. OlaUs.L.•

Classe

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
*M, ferramentas de tada espêche
em geral e °unis artigos de
5 a saber: Alicates, alavancas. arbutgles de metal, abridores de latas
Iram liso ou farpado. assadeiras. açuc brocas, bigornas, baixelas,
Ias, bacias, baldes, bimbonieres:
cadinhos, cadeados, castiçais, co.
eras para pedreiros, correntes, cabides
seis

vem cremones, &aves de parafusos
para encanamento, colunas
foehas de metal para norteou, cano de
ata& dum de fenda. chave' ftggén.
canecas, cipo*, Malar*.
O

Obbe

3b

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, cheias,
cachecol!, calçados, chapéus, cintos
cintas. combinações, corpinhos. calças
de senhoras de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ,:erou lses, colarinhos, cueiros,
saiam, casaca*. chinelos, dominós, acharpai. fantasias, fardas para militares, coegials. fra/dd e , galochas, gravatas, goros. logos dt !inerte, Jaquetas, laquê.
uva". • ltgas, lenços, mantes, meias.
nau& mantas. mandribo. ma g anas", =et&
penimar. p ulover, palermas,

peugaa, pouches, polainas, pijamas, jos:
nhos, perneiras, quimano:a
robe de chambre, roup8o, sobratudos,
suspensórios, saldai de benha atiladálka4,
sueteies, aborta, sunga" atolas, gtt Mack..
toucas, turbantta, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 744.597, de 13-4-66
Indústria Comércio Bebidas Catnpaaina
Ltda.
São Paulo

AA:BINRA
Ind. Brasileiro
Classe 42
Aguardente de cama
;Têrtno n.° 744.598, de 13-4-66
lkiladame Augusta — Creaçõeit e GZIa.fecções Ltda.
São Paulo

IIADA24
inch brasileira
Classe 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas Seitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusaes.boinas, babadouras, bonés, capacetes, - cartolas, carapaças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calolle• calças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, crinelas, dominós, acharpez, fantasias, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, Iaquês.
luvas, ligas, lenços, mantas, malas.
maiõr, mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas. penhoar, pulover. pelertnas.
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. golas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Térmo n.° 744.599, d e13-4-66
Lidio Batista Viana
São Paulo

"MISTRAL"
Ind. Brasileira
Clame 10
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço, madeira, estafados ou não, inclusive móveis para ' escritórios: Armários.
armários para banheiro e . para roupas
usadas, almoladaa, acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetas,
bandeias domiciliares, • berços biombos
-ndeires. carrinhos para chá e café.
onfuntos para dormitórios, conjuntos
.. sala de !antas e sala . de visitas
.‘nlantos nata terraços jardim e praia
conjunto* de amásias e ganinetes rara
copa casinha. camas cabides. cadeiras

ee.

de mese, ooqueSebdrat estai
pare toondldmemeato é anoto&

ÇIederoi

PREÇO 00 NÚMERO DE' HOJE: CR$ 50

giratória& cadeiras
4. rádko egitehoo,
&pema, aviso"

de madeira, espreguiçadeiras,
njam, malsãs& guarda=

=
in aainhea, manhas para
•
4
são, :nadais% para televiaão mo
para quadras. porta4letree04 Doi
poltropswames, prateleiras,
Péu• sofás. sofis-camas, envasai:cã 41
vitrines
il1mep O 744~ 41,3-1141
Vinietole La verlid Ude-

São Paulo

Ind:Selerilalre
Classe 42
Vinhos
a.° 744.601, de
Itlaatflra Comércio Bebidas
Ltda.
São Paulo

taa

r -

~Masa

1-11t20 QULNTIL
SIO

BERNAMOD

Ind. Brasileira
Classe 42
Vinhos
Termo n." 744.602, de 13-1-86
Indústria Comércio Bebidas Calaimbia
Ltda.

Ind.
São Paulo
Aguardente de cana
Termo n.° 744.603, de 13-1416
Utilidades Domésticas Pluzka Ltda.
São Paulo
"

Ind.. r a si 3. e ira
Classe 8
Para distinguir os seguinte; artigos eiatricas: Rádios, aparelhos de televisa°.
pick-ups, geladeiras. sorvetetias, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, as-piradores de pá fogões. fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiraa, coqueteleiras, expremedorea li q uidificantores elétricos, Ma q uinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, tielógioa de ar refrigerada formas elétricas, máquinas
foLgráficas e cinematográficas. caiaaninhas elétricas. garrafas téntnIcas. regadores automáticos. lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos cie
comunicação interna. esterilizarlarea conlensadores, bobinas. chaves elétricas,
comutadores. interruptores. tomarlas
crrente fusKiel a ,areibos lotográticot
e einernatoprá.gi C OS fi es reveladas
binfleilio, óculos aiia.redios de aproa;
inação, abat-lours e lustrem, mácstsina-:

para lavar . roupsa para , saisa
diontéstfor

