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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
. Rio 5 de outubro de 1966
Retificações
Despachos. em Recursos

O Senhor Secretário da Indústria
Heraide Souza Mattos deu provi/110U) aos :recursos abaixo interposto°, a
firn de manter as decisões anteriOres
Termo - Privilégio de invenção Prod.utes Absorventes tais como Mecha,s e ataduras absorventes; ine1Usive forros de cama, e mais partieulamente a fraldas para Serem Usadas tuna só vez. - Requerente: Chicopee Manufacturing Corporationi Recorrente: Indústriae York S. A.
Produtos Cirargicos - Processo indeferido.,
.
i
'Tenn ° 91.159
Modelo de Utili•Aperfeiçoamentos em cintos
slade
para toalhas higiênicas Requerente: Hdward C. Toenner e Jack A.
Heckenkamp" - Recorrente: Indústrias Yi ork S. A. Produtos Cirurgicos
- 'Processo Indeferido:
,Pediclo de Preferência

auyine Maria Francisco de Caaelli
Qrtega no pedido de preferência: do
termo . 149.291 modelo de utilidade
uma tampa para frascos, com dispositivo eld precinto que Se despreende ao
- Indefiro o pedido de Preferência, de acerdo com o artigd 29
§ 19 de Código,

Expediente do Secretário
da Indústria
Dia 4 de outubro de 1966

I

Despachos em Recursos

O Senhor Secretário da IndúStrir
Heraldo de Souza Mattos deu prOViMento aos recursos interpostos nos
processos abaixo mencionados, a ',fim
de reformar a, decisão anterior.
Termo 332.715 - Marca Novoprint
- Requerente: Adolf Dietschi Processo eferido.

Terino 332..714 - Marca .Novoprint
ReqUerente: Adolf Dietschi - Processo Deferido.
Termo 332.779 - Marca Kex Requerente: Callaway Mills -Company
- Processo Deferido.
Termo 345.259 - Marca American
Breeders - Requerente: John Roekefeller ' Prentice. comerciando como
Ameridan Breeders Service - Processo Deferido.
TOrino 261.937
Marca Casa Guanabarsi - Requerente: 01/anal/ara

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Farmacêutica Pugliese Ltda.
proa
cesso deferido.
N.9 261.747 - marca: Tribuna do
Professor - requerente: Victor Zap.
pi Capucci - processo deferido:
N. 261.755 - marca: Tribuna
do Educador - requerente: Victor
Zappi Capucci - processo deferido.
N.9 263.417 - marca: Bar e Café
Leão de Ouro - requerente: Cesarino Cresci - processo deferido.
N.9 330.316 - marca: A Voz dos
Livros - requerente: Editara A Voa
dos Livros Ltda. - processo deferido.
N. 345.195 - • marca: Vantagens
- requerente: Hermes Macedo
S. A. Importação e Comércio processo deferido.
N. 345.195 - marca: Vantagens
HM - requerente: Hermes Macedo
S. A. - Importação e Comércio processo deferido.
N. 9 433.420 - marca: In gá - requerente: Indústria Gaúcha de Proautes Alimentícios S. A. - processo

S. A. Comércio e Indústria - ProTêrmo 360.552 - Marca Cerita cesso Deferido. Dou provimento ao Requerente: Cerit Indústria e Corecurso, para conceder o registro com mércio Ltda. - Proceseo Indeferido.
exclusão de panos para assoalhos,
Termo 454.147 - Marca Servenco
cortinas e tapetes. _
Ltda. - Serviços de Engenharia e
Termo 268.538 Nome comercil Construções - Requerentee, Servenco
Auto Mecânica Iberica Ltd. - Re- Ltda. Serviços de Engenharia e Consquerente: Auto Mecânica Iberica Li- truções - Processo Indeferido.
Têrmo 300.663 - Marca Syn-Dex
mitada - Processo Deferido.
- Requerente Dr. Dénes Victor M.
Termo 333.603 - Marca Seis em de Rozgonyi Roessler - Processo InUm - Requerente: De Millus Co- deferido.
mércio e Indústria de' Roupas - ProTermo-'3' 11.503 - Marca Seletomacesso Deferido. Dou provimento ao tio - Requerente: Elevadores Atís
recurso par reformar a decisão recor- S. A. - Processo Indeferido.
rida e conceder o registro, porém, com
Termo. 333.108 - Marca Portebel
as exclusões constantes' do despacho - Requerente: Alberto Portella &
de fls. 15v.
Cia. Ltda.
Processo Indeferido.
Termo 346.025 - Marca Souplesse
- Requerente: De Millus Comércio O Senhor Secretário da Indústria
Heraldo de Souza Mattos negou proe Indústria de Roupas Ltda. - Pro- vimento
aos recursos abaixo intercesso Deferido.
postos, a fim de, manter a decisão deferido.
Termo 337.562 Marca Bouas - anterior:
N. 9 308.271.- marca: Auto MecâRequerente: Companhia Indústriai de
nica Tupi - requerente: Kurt Josef
Térmos:
Conservas Santa Iria' - Processo
rtechberger -.
deferido.
Deferido. Dou provimento ao recurso
N.9 337.604 - marca: Excelsor - N.9 324.315 - marca: Aladdin
para conceder o registro como, pala- requerente: Excelsor Agrícola e Ir- requerente: Tatirn, Fossatto & Mivras arbitrária, isto é, restringindo dustrial Ltda. - proceso deferido.
notto
-processo deferido.
qualquer exclusividade relativa o quaN.9 338.373 - marca: Tropical - N.9
328.030 - marca: Fibratex •
lificativo "boa" ou "bõas", que é requerente: Antonio José Corrêa Seirequerente: Fibratex Fibras TexteiS
inapropriável.
xas - processo deferido.
Termo 277.770 -- Marca Laxo- N.9 338,034 - marca: Pisoplast - S A. - processo deferido.
Frutas - Requerente: Laboratório requerente: Ewald Bolm - proces- N.9 328.031 - marca: Fibratex requerente: Fibratex Fibras Testeis
Farmaquion Ltda. - Processo Defe- so deferido.
rido.
N.9-- 339.340 - marca: Mary' s Ma- S. A. - processo deferido.
N. 330.837 - marca: Lido - reTermo 288.071 - Marca Rainha da gazin - requerente: Minai Iliescu querente:
Lido Comércio e RepreOliva - Requerente: Oestreich & - processo deferido.
Ltda. - processo deferido.
Companhia Ltda. - Processo Deferido N.9 345.699 - marca: Cabomat sealtações
N. 9 332.735 - marca: Escoriai Termo 323.287 - Marca Compound - requerente: Metalúrgica Cabomat requerente: Assis Almeida -• pro- Requerente: Otto Baumgart Indús- Ltda. - processo deferido.
cesso deferido,
tria e Comércio S. A. - Processo N.9
347.198 - marca: Alegria da N.9 332.225 - marca: Hydronsan
Deferido.
Viver - requerente: A Sensação Mo- - requerente: Indústria FarmacêuTêrmo 323:287 - Marca "Com- das S. A. - processo -deferido.
• tica Endochimica S. A. - processo
pound" - Requerente: Otto BaumN. 36.1.136 - marca: . Normar- deferido.
gart Indústria e Comércio S. A. - trol - requerente: Laboratório Far- 14. 9 335.722 - marca: Bali PowProcesso Deferido.
macêutico Marus Ltda. processo der - requerente: .01in Mathieson . .
Termo 329.965- - Marca Kispuma deferido.
Chemical Corp oration - processo
- Requerente: JOâo Lopes Guimarães
N.9 364.731 - aprea:
indeferido.
Processo Deferido.
- requerente: persianas Colúmbia N. 9
343.440 - marca: Arrozil
- processo deferido.
Termo 330.509 - Marca São Car- S.N.A.
requerente: França & Cia. Ltda.
9 371.508 - marca: Psorilin - processo
los - Requerente: Tecelagem São
indeferido,
requerente: Labor/nédio°, Industrial -14.9 345.407Crlos Ltda. - Processo Deferido.
marca: Maioria/11c°
Ltda. - processo defe- - requerente: -D.
Termo 334.110 - Marca Santa Ma- Farmacêutica
Brandão & Cio.--.
ria -.ReqUerente: Fábrica de Pape= rido.
processo indeferido. •
lão Santa -Maria S. A. - Processo N.9 375.399 - marca: Apinutre - 14. 9 346.812 - marca: Policolor requerente: José da Cunha Soares requerente: Ricardo Stazione - proIndeferido.
-- processo deferido.
Termo 335.431 - Marca Gipa Re- Londres
indeferido.
N.9 395.512 - marca: Duboinzi- cesso
tificadora de Motores - Processo
N9 346.813
346.813 - marca: Policolor nho - requerente: Seaber Martins e requerente:
Indeferido.
Ricardo Satazione Carlos Malheiros - processo defe- p rocesso indeferido..
Têrmo 338.928 - Marca Inventa !- rido.
Requerente: -Inventa Indústria e Co- N.9 203.987 - marca: Auto Globo N.9 446.522 - marca: Kero-Mate
mércio Ltda. - Processo Indeferido. - requerente: Auto Globo Ltda. - - requerente: Refrigerantes Minas
Gerais S. A. - p rocesso indeferido.
Termo 339.339 - Marca Desconto processo deferido.
do Dia - Requerente: Mihai Iliescu N.9 257.785 - marca. iVlagnofil- - q N.9 140.669 - marca: Flor - reuerente: Fábrica dos Biscoutos ja- Processo -Indeferido.
requerente: Or ganiza
Cientifica card S. A. - p rocesso
indeferido.
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- As Repartiçãe, ~liem
deverão remeter o expedtiente
destinado à publicação nos
Jornais, diariamente, até às
15 hora.

EXPE

11I1 +

1ENTE

DEPARTAMENTO DE fiV:PF,ENSA NACI N
IRMTOR GERAN

ALBERTO DE E3R2TO PEREIRA

- As reclamações perlinefac
O15RVIV2-) OB PUBLICAÇÕE0
C3C-IEPE DA eeçaso nocaneaçUi
fes a matéria retribuída, nos ChICIPG1
MURO,
O
FERREIRA
ALVES
FL ORIA NO GUIMARÀES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
120ÁROO CF8CBAL
eserito. á Seção de Redacã.o,
scçzo
das 13 as, U3 horas, no rrirtri:
00C-32,
QoulbOoldod0
de
O o P odlo ntd do OdPo•toonof.er)
ruo até 72 !wras após a saida
Comeasno • do Prop,tododo Induct•loi do Minto t•5,10
dos órgãos oficiais. Co ""deicarlo o Conne5.0/0
Monsew nas Cf n eintio o Ceeartentnto cie Imprensa Neciona0

- Os amimais deverão ser
(.2 . i. • ( ; agrajoilos e ao/enrice-Leis, :-essidoadas. pot quem de
or. r• JJO , -asaras e emendas.

ASSINATURAS

gi r22)

CO

• •

Cr,9

.33 000

0e t,

prévio.

vão impressos e número do dos jc-rnais, devem os ca.
Para facilitar aos a.isinan- talão de registro, o mês e o sinanies• providenciar a res•
2 ...s a ve..ifiração do prazo de ano em que. findará.
i•ectiva renovação cum antevr,, Vade de suas tusinaturas, • A fim de. evitar solução 'de cedência mínima de trinta
r:7 rurip rwrior do enderêro con'inuidiale no recebimento (.30) dias.
N. 251.573 - marca: Emblemática - requerente: Carlon Products
Ceipeiation - proces.ee indeferido.
Z.9 239.i21 - marca: Oxiurazina
- e equerente : Cia. Farm aceutica
B:r.,ileira Vicente Amato Sobrinho
- processo indeferido.
° 279.709 - marca: Emblematien - reeraerente: S. A. Fabril Sca'Ne
processo indeferido.
• N9 279.708 - marca: Emblemática - reouarente: S. A. Fabril e-icevcee
processo indeferido.
N.9 331,837 - marca: Príncipe reeiercn:-.e: Alexandre Ferreira de
Alref ida - processo indeferido.
N.9 33'1.084 - marca: Banco de
Brasília - requerente: Renato de
Snuza Freitas - processo indeferido.
N,° 342.002 - marca: Lamerino
requerente: Malharia Lamerino
S. A. - Indústria e Comércio processo indeferido.
N.9 342,033 - marca: Uenerino
- requerente: Malharia Lemerino
O. A. - Indústria e Comércio processo endeferido.
N9 345.706 - marca: Alfabetização Pela Imagem - requerente:
Branca Alves de Lima - processo
indeferido.
N. 281.392 - marca: Marte requerente: Virgilio Dente Tocchetto - processo indeferido.
N.? 289.602 - marca: Torre requerente: Cotonifício da Torre S.
A - processo indeferido.
N.9 300.759 - marca: Matiser
requerente: Mauser 'KommanditGesellschaft - processo indeferido.
NP 300.945 - marca: Dee° requerente: Société Anonyme des
Anciens Etablissements J. M. Paillard - processo indeferido.
N.7 301.868 - marca: Perliton requerente: Dadische Anil» & Soda Pabrik Aktiengesells Chaft processo indeferido.
N. 204.808 - marca: Captains's
Gin - reouerente: Les Sureesseurs

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturati
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
2f7:2 qualquer época,
pelos órgãos competentes.
• •==, A fim de possibilitar p
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
guan to a sua aplicação, solie.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque at.g
-valepost,midfvr
do Tesoureiro do Deporta.
iTuríituIe

Excetuadas as para
FUNCIONÁRM3
PARTICULARES
cyt erior, que serão sempre ,REPeART7elõlele
Capita, e interior: •
Capital e lnleriort
.i.i:"11!tm.S, as assinaturas poder-i
't;mitr, em qu,..'quc.r• Semestre •
Senr ones.1r .
. Cr
4 009 A
ox.t.e,r7 iorc
4.5(1°
dura, per seis meses ou tini
• Cr 22 000 Ano . .
: Cr
Cr$ gi
OCO
- As assinaturas Ill'neída9
urso ser suspensas seta

Outubro de "96o

de F. Cazanove. - processo indeferido.
Têrmo 313.528 - Maca • Tribiotico
- Requerente: Glaxxo Laboratories
Liraited. - Processo Indeferido.
Termo 323.590 - Marca Pisca Requerente: Roberto Alves de Lima
- Processo Indeferido.
Terro 322.318 - Marca Fiar - Requerente: Fornecimentos Industriais e
Representações Fiar S. A. - Processo Indeferido.
Termo 323.442 - Marca DEM'
Magic - Requerente: The Gillette
Company - Processo Indeferido.
Termo 326.404 - Marca Kerato -Requerente: -Laboratório Oftalinolõeico "Xereto" Lim:tada -- Processe
Indeferido.
Termo 327.836 - Marca Paraíso Requerente: Louças e Ferragens Paraíso Ltda. - Processo Indeferido.
Exegiências
Vemag S. A. - Veículos e Máquinas Agrícolas. - No recurso interposto ao deferimento dos termos: ns.
365.450 - 365.447 - 365.444 - "Cumpra as exigências.
EXPEDIENTE DO SECRETARIO
DA INIXISIRIA, E COMÉRCIO
Dia 6 de outubro. de 1966
Despachos em Recursos
O Sr. Seceetário da Indústria HeraIdo Souza . Mattos deu provimento
aos pedidos de recursos interpostos
nos processos abaixo mencionados a
fim de reformar as decisões anteriores.
Termo 232.402 - Marca Rubi Requerente: Pie.ncisco Bento ,da Ponte - Processo Indeferido.
Termo 230.988 - Pommade Mie
Adreno Stypttque - Requerente: Soejete DEsudes de _Recherches et
D'Aplidations Scientifique et Medicales Erasme. - Processo Indeferido.

Termo 319.153 - Insignia M - Requerente Mosele & Cia. Ltda. - Processo Deferido.
Têrmo 256.638 - Insígnia Simcor
- Requerente: A. S. Corrêa 8i Cia.
Ltda. - Dou provimento ao recurso
para reformar o despacho recorrido
e conceder o registro com os exemplares de fls. 14.16 nos quais está ex
cluido o género de negócio da classe 1
O Se. Secretário da Indústria Heraldo Souza Mattos negou provimento aos recursos interpostos nos processos abaixo mencionados a fim de
manter as decisões anteriores.
Têrmo 202.785 - Marca Polymarthrin - Requerente: Quimica Beller Ltda. - Recorrente: Laboratórios Lepetit S. A. - Processo Deferido.
Termo 239.999 - Marca Cibal Requerente: Comércio Indústria de
Bebidas Araújo Ltda. - Recorrente:
Produtos Quimicos Ciba S. A. - Processo Deferido.
Termo .255.544 - Marca Calcivit
- Requerente: Laboratório Procelap0 Ltda. - Recorrente: Instituto Lorenzini S A. Produtos Aerapeuticos
e Biológicos - Processo Deferido.
Termo 298.048 - Marca Activina
- Requerente: S. A. Instituto Bioterápico Americano - Recorrente:
Produtos Veterinários Manguin.hos Limitada - Processo Deferido.
'Termo 262.390 - Marca Hotiron Requerente Eletro Comando Ltda. Recorrente: -General Eletric Co. 1
Processo Deferido.
Termo 289.262 - Marca Tilebril Requerente: Júlio Otto Theodoro Lolamann Requerente: Abrasivos Bom
Bom Bril S. A. - Processo Dere.;
-rido.
Termo 238.034 - Marca Alvorizado
- Requerente.: Quimiarasil Qnimica
Industrial .13rasileira S. A. - Recorrente: .Clubett 'Peabody 8z CO. Inc.
- .Prosesso Deferido.
Termo 111.199 -- Marca Glitex
Formina - Requerente Lab. •Yucon
Ltda.: - Recorrente: O Laboratório

hripl'er!52 i1-.7C1Dt1C71

- Os suplemeiros
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitcrem no cio 613 c?..
sinaMra.
O funcionário Ohne°
federal; para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
cuslode cada esceN-20
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda ava!sa,
acrescido de Cr,9 5 se do mesmo ano, e de Crf,'s i9 per
'decorrido.

ano •

Americano de Farmacoierapia Ii. A.
- Processo Deferido.
Térreo 229.098 - Marca Verine Requerente: Quimiofarma Ltda. Recorrente: Laboratório Nytra Ltda.
- Processo Deferido.
Térreo 326.749 - Marca Vitoria Requerente: Produtos Vitoria Ltda.
- Processo Indeferido;
Têrmo 363.529 - Marca Converse
- Requerente: Ind. de Tenis e Artefatos de Borracha Iris Ltda. Processo Indeferido.
Termo 357.387 --e Marca Dietetio
Requerente: Paroquial Produtos
Quimicos e Aliraenticios Indústria e
Comércio Ltda. - Processo Indeferido.
Termo 364.554 - Marca Lirwelta
Requerente.: Inrústrias Texteie
Barbero S. A. - Processo Indeferido
Expediente do Diretor Geral republicado por ter saldo com incorreções
Rio 5 de outubro de 1966
Diversos
.Contina Bureaux Nnd Rechenmascbinenfabrik Aktiengesellschaft - No
pedido lie^ prorrogação da patente de
número 4.'01 industrial. - Prorrogue-se ariego 42 do Colgo.
Anton Bugan - Na pedido de restauração da patente de número 55 906
privilégio de invenção - Concedo ze
restauração artigo 206 do Código.
Termo 162.606 - Ernest Uno= Privilégio de invenção - Arquive-se
o processo de aceirdo com o artigo
17 letra "C" do Código.
Despacho em Pedido de
Reconsideração
enaucon do Brasil Capo.citores
- "No pedide de reconsideração do
despacho de deferimento do termo
109:739 -privilég,lo de invenção - Processo para a fabricação de condensadores elétricos com camadas de sanCD de pequena espessura - Mantenho o despacho que defenu o pedido
de registro.

•

Teç

Diversos.

PanL America- Batentes e M rcas
Limitada - no pedido de ncmeação
para deu. preposto o Sr. Janete Campos -I Indefiro.
EXIIEDIENTE DO DIRETOR 1,A
DIVISA° DE PATENTES
Rio, 5 de' outubro . de 1966
-
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ra: TI

Notificação

Untai vez decorrrdo o prazo de reconsideração previsto pelo art. 1 da
Lei n9 4.048, de 29 de dezembr de
1961, e mais dez dias para even uais
juntadas de reconsiderações e s
mesmo naa se tiver valido' nenhum
intereSsado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados: a umparecerem a êste Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da primeira anuidade dentro do praz de
60 dias na forma do parágrafo 'nco
da art. 33 da Código da Proprte ade
Industrial, para que sejam: expe idas
as respectivas cartas_ patentes.
pyÈeítegio de invenção. d'eferi4s
Terra° n9 . 135.638 - Aperfeiçoamento', ria fabricação de saltos para
sapatas' desenhoras..Requerente: Dimitrios Angsta-siu.
Urra°. n9 93.536 - Processo de
preparação de deriVados da Nov biocina.
Requerente: Merck' & Co., In
Térina n9 ' 98541 Processo para
a obtenção de anibina e paral sua
transformação em ácido nicotinido. .
Requerente: Otto Richard Gottlieb:
Ternia n9 102.303 - Recuperp,ção
de níquel, cobalt0 e 'outros , metais valiososs4
Requerente: Freepot Sulphur orn,pany .1
Teresa n9 113 ..253 -- Processo para
a fabricação de novos monoazo corante.
Requerente: Ciba • seciété. Anonvme.
Têm-to, n9' 118,235 - Processo para
preparar novas:, poliimidae e co po-siCãeS .1 con ten do as mesmas.
Req.1 erente: E. r. Du Pont de Nemours and Company.
Têrmo n9 120.350 - Processc de
preparação de derivados de 1,1- óxido de' T,2,4-Tiediaziriá.
Reonerente: ' Merck & Co. Inc.
TErma. n9 121.4721 - Processo para
elaboiacão de dispersões de poVolefinas obtidas sob. baixa pressão.
ReqUerente: ChemiSche Werke' HillsA.ktie,:lreselfschaft.
Termo n9 123.092 - Processo para
a concentração: de minérios de fozfato.
Penherente: Negev PlaosphateS
mitedi
.Térina. n9 123.133 - Processo Ipara
formar conexões para tubos.
Requerente: R.. R.. Baker 8r ornpc ,iv, I Tricornarated ..' •
Télnen9 123;950 - Processo de
fluoracao.
R•ouerente: Rou Ssel-Ucl et.
Têm°, n.9 128:461 Process de
.concentração por congelação contínuo .
Perrierente: Union Carbide C moral-íon.
Têrrno n9 12.0143 - Process4, de
írsnnracão de novos derivados da. heprine.
Pn 7 l ére-te: P iss el-Ucla f
Têm°
130'.215'
Pronesso nas
• neeís, •scão de desivadb' de bsnzof.nnrá.
P p re,erente: P: R uffmenn HLa
e
, ,; Cie. Sonl été Anonyme (F.
P001 ," 8,,n- CO; P. k ienr"--"rlyset)
ne 17 1-.c10 - Peocesen nave
• --stessacão de ccanpostos heterodclicos:

eLititrOT.de. 556 42'91

n•••tll,'

Cia. Brasileira de Estai- N.9 1 ii..001 - requerente:
rord
são - No pedido de cancell ;-7.ne„nto da Motor COmpany.
patente n9 68.052 -- CumpraN a exi- NP
- requerente: Mon.
gência privilégio de invenção. tecatint Cocietá Generale Per
Termo n9 49.642 - Requerente: dustia; Mineraria e Chimica.
Direção- dasMi nas do Estado em Li- N.9 133:709 - requerente: WillYS
nhurg em nome e em beneficio do Motors, Inc.
Govêrno da Holanda.
N.9 157.376 - requerente: Fichtel
Têrmo n9 100..269.
& Sachs A.a.
Requerente: José Mozart Barnett.
N.9 140.675 - requerente: Dunlon
Rubber Company Limited.
Têrmo n 106.. 9'75.
Requerente: Chemische Werke Hills N.9' 140.617 - requerente: Delbraa
- Engenharia, Indústria e Comércio.
Aktie,ngesellschaft.
14. 9 140.913 - requerente: Gian•
Termo n9 108'.446.
cario Collini.
Requerente: Frans Zwick,
NP' 140.96 - requerente: Pablo
'August.
Têrm os :
NP 111.163 - requerente: Impe- N.9 141.612 - requerente: Wassily
Fiador Tondroff e Hedwig Kalra
rial Chemical Industries Limited.
N.9 112.507 - requerente: Carpin- Hom.
Modêlo de utilidade deferida
taria Amapá Ltda. - Indústria e ky N.9 141.696 - requerente: Maru n
u - Indústria de. Háquinas Agrfor
Têrmo n9 135.447 - Nôvot tipo de Cbmércio.
colas Ltda.
NP
116.719
requerente:
José
colchão para fins medicinais.
N.9 141..767 - requerente: Borg•
Ignacio de Mesquita SamPaio.
Requerente: Seiicht Shimatai.
Warner Corporation.
Termo n° 121.967 - NU° e original NP 121.719 - requerente:. Epel N.9 127.500 -- requerente: Engel•
sistema de fechamento' de frascos em S. A. - Indústria. e' Comércio de hard Industries, Inc.
geral.
Aparelhos Elétricos.
Requerente: Indústria Farmacêuti- NP 121.864 - requerente: Lápis N.9 129.891 - requerente: Comer...,
cial SolVents Corporation.
ca Basa Ltda.
Johann Valer.
NP 124.128 - requerente: Dober N.9 131.472 -- requerente: The
British Drug Houses Limited.
Modêlo industrial deferido
& Cia. Ltda.
N:9 134.044 - requerente: CotiaTermo n9 159.951 - Neivo e origi- NP 127.9611 - requerente: Pont. & taulds .Limited.
Canet Ltda.
NP 134.418 -- requerente: Com'
nal motiêlo de. boneco.
N.9 128.104 requerente: Hena Products Company.
Requerente: Miguel. Abujâmara.
Indústria e Comércio de Plásticos
NP 134.943 - requerente: Allied
Privilégio de. invenção. indeferido' S. A.
N.° 129.768 - requerente: Irmão Chemical Corporation.
N.9 133.521 - requerente: John
Têrmo n9 13a.020 - Aperfeiçoa- Guelfi:
NP 135.950
requerente: Gio- Hbward Wells.
mento em caneta-tinteiro.N.9 135.564. - requerente: Sandos
•
Requerente: Lápis Johann Faber vanni Limberti.
NP 137.128 - requerente: Indús- S. A.
Ltda.
N.9 135.812 - requerente: Shell
tria e Comércio Pissolli S. A.
Internationale Research MaatschapTêrmos com, exigências a cumprir8' N.9 140.854 - requerente: Maschl- pij
N.V.
nenfabrik Augsburg-Ntirnberg AG.
N.9 136.439, - requerente: FarbenBozzano S. A. Comercial. Industrial N.9 140.855 - requerente: Szers- fabriken
Bayer Aktiengesellschaft.
e Importadora - Na oposição. feita zámgepfejlesztó Intért In Halásztelek, N.9 136.622
- requerente: Soáéte
ao te'rmo n9 100.494 - Cumpra a exi- N.9 140.862. - requerente:, Victor d'Electrochimie,
d'Electrometallurgie
gência' privilégio de invenção.
Joile) Szankowski..
et, dez Ecieries Electriques d'UgIne.
N.9 136.697 - requerente: Société
Rhodiaceta.
N9 136.704 - - requerente: Celanese Corporation. of America.
N.9 136.719 -. requerente: Société,
Rhodiaceta.
N.9 136.847 - requerente: The
Goodyear Tire & Rubber Company.;
N.9 137,029 - requerente: Impe
DE
rial Chemical Industries Limitedt
N.9- 137'.141 - requerente: United
States Rubber Company.
N.9 94.997 - requerente: Phillips
Petroleum Company.
14.9 104.155 - requerente: Faria.
werke Roechst Aktiengesellschaft
V.orrn, Meister Lucius & Brüning.
14.9 104.798 - requerente: Com.
pagnie Française des Matiéres Colotentes.
N.9 104.955 - requerente: Ciba
Société Anonyme.
N.9 105.186 - requerente: Siba
Société Anonyme.
11.9 106.403 - requerente: Chemis•
che Werke Hills Aktiengesellschaft. t,
N:9 106.514 - requerente: Ciba
DIVULGAÇÃO N° 963'
Société Anonyme.
N.9 106'.721 - requerente:
Ciba,
Société Anonyme.
N.9 107.084 - requerente: Asta•
Preço Cr$ 280
Werke Aktiengesellschaft ChemischeFabrik.
. N.9 107.790 - requerente:
Ciba
Sociét& Anonyme:A VENDA::
NP
112.783
requerente:
United
.•
Na Guanabara
States Steel- Corporation.
Têrmos:
Seção de Vendas : Avenida Rodrigues Alves n°
N.9 115..733 - requerente: The
Agência 1: Ministério da Fazenda
National Cash. Register Company.
Atende -se a pedidos pelo Serviço . de ReerubOlso Postal
NP ,120.828 - requerente: Chas. 1.(
?fizer `& Co. Inc.
Em Brasília
N.9 124.584- requerente: Ratissel•
17claf.
Na Sede do D.I. N
NP 125.902 - requerente: Rousseln
rtelitf..
14,9 128t766 - requerente: ITOpe*
rial Chemical Industries', Lirnited. ,
Requerente: Cibo. Société- Anonyme.
Termo n9 136.703 - Aperfeiçoamentos em os relativos a ' processos
de fabricação de- disco de máquinas
falante.
Requerente: N. V. Phillips'Gloeilampemfabriekerr.
N9 133'.715- - Processo para a produção de nitrila do ácicdo- glicójice a
partir de metil-semi-formar e ácido
cianídrico.
Requeret.te:. Deutsche Gold Und
Silber - Scheide - Anstalt Vorroals
Roessler.
Têrmo n9 135.467 - Processo e
aparelho para contactar liquido com
um material de contato granular.
Requerente: Air Products And Chemicals,,
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" N.9 133.831 - requerente: E. I.'
Ittu Pont de Nemours and Company.
N. 134.067 - requerente: BarbWerke Hoechst Aktiengesellschaf t
Brtining.
worm. Meister Lucius
N. 136.628 - requerente: Scheteirig AG.
N.9 _136.703 - requerente: Minnei'ota. Mining And Manufacturing
r cnipany,
N.9 136.814 - requerente: FarbenSa'ariken Bayer Aktiengesellschaft.
N'.9 136.861 - requerente: The
3iew. Chemical Company.
N." 137.068
requerente: 3. R.
i13eil,y S. A.
N.9 138.249 - requerente: Bristollyers Company.
N.9 139.930 - requerente: Indústrias Químicas Mangual S. A.
N.9 147.226 - requeren ta•riba
Élociété Anonyme.
Diversos
Termo:
N.9 153.466 - requerente: Pedrina
a v ares Neves - Torno sem efeito
c despacho de arquivamento.
Alvaro Coelho da Silva apresenta
ecliiamento do recurso interposto ao
Vererimento do termo 102.032 de Los ç n-/o Lorenzettl.
DESPACHO EM PEDIDO DE RECONSIDERACAO
O Senhor Diretor de Marca nef;olx acolhimento soa pedidos de' reconsideração apresentados nos processos abaixo mencionados, a fim
Ce manter a decisão anterior:
Térmos:
NP 120.072 - P. de invenção: Nocaixa-embalagem para calçados requerente: Fábricas Germade S. A.
< - reconsideração: São Paulo Alparíatas - processo deferido.
N9 126.977 - modélo de utilidade:
Or: g inal modêlo de mala ou bolsa
-- requerente: Indústria de Artefatos
de Panos Itapetininga S. A. 1NARPI - reconsideração: IKA Irmãos Knopfholz S. A. - Indústria e Comércio - processo deferido.
N.9 131.527 - P. de invenção:
Original Mesa conjugada com assentos transformável em mala - requerente: José Paschoal Nardiello e
José Salvador Garcez - reconsideração: Indústria Paulista de Móveis
de Aço S. A. - processo deferido.
N.9 97.232 - Modélo de utilidade:
>Uivo modelo de selim para bicicletas e similares - requerente: Mapassi S. A. - Indústria e Comércio
-- processo indeferido.
NP 111.124 - Modélo de utilidade: Nevo modésio de blocos cerâmicos para construções - requerente: olaria Beatos Mártires Ltda. processo indeferido.
N.9 122.723 - P. de invenção: Nova disposição construtiva em roldanas porta-cabos para limpadores de
parabrisas requerente: Peças Mu"flop de Parabrisa Ltda. - processo
indeferido.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE INTERFERENCIA
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N.9 265.190 - Quemicetina C Calo ,Erba S.R.A. - el. 41,
bf.9 429.916 - São Francisco
Wadislau Ales - el. 41.
NP 431.388. - Indústria e Laboratório Alfa Ltda. - Raiotex el. 2.
NP 434.060 - Nobreza - Laticínios Nobreza Ltda. - el. 41.
NP 462.319 - Jota - J. Momira
& Cia. Comercial de Tecidos - el.
23.
N.9 483.064 - Lucazone - Luca?crie InciNtria e. Comércio de Bebicl. 43.
46i..507 - Fonolux - Ernesto
Manuel Vasquez Blanco - cl. 32.
NP 465.032 - Pastiform - José
Angelo Canhestro - el. 2.
NP 465.677 - Tem Sim - Auto
Tem Sin Ltda. - cl. 21.
N.9 471.083 - Brahmaiza - Companhia Cervejaria 13rahma, Sociedade Anônima - el. 42.
NP 474.439 - Transtúdio - Ernile H. Staub S. A. Representações e
Comércio - el. 8 - (com exclusão
de: relógios elétricos).
NP 474.544 - Epa - Epa Equipamentos Para Automóveis Limitada.
NP 474.548' - Onix - Onix S. A.
Organização Nacional de Importação
e Exportação - el. 46.
NP 474.978 - Cedrex - Laborael. 48.
tório Orbisflora Ltda.
NP 474.985 - Rico - Indústrias
Bettega Ltda. - cl. 4.
NP 473.021 - Plastex - Condomil Tintas S. A, - cl. 16.
NP 475.091 - Imporfasa - Imporfasa - Importadora de Ferramentas e Afins Ltda. - el. 11.
Dr. A.
N.9 475.229 - Cronartan
Wander S. A. - el. 3.
NP 475.374 - Dama - Livio Lima
& Cia. - el. 23.
NP 476.785 - Lausane - Panificadora Lausana Ltda. - cl. 38 Registre-se na classe 38 com exclusão de impressos.
NP 476.975 - UT - 77 - União
Industrial Ltda.; - el. 46.
NP 477,246 - Nylonsul - A. M.
Schmalz Ltda. - el. 36.
N.9 479.418 - Onco-Cloramin Produtos Farmacêuticos Simes do
Brasil S. A. - el. 3.
NP 488.298 - Fama - Fama Ferragens S. A. - el. 35 - com exclusão de: almofadas de couro, cintos e almofadas.
N.9 489.123 - D - D. Xerpan cl. 36 - Registre-se sem direito ao
uso exclusivo da letra D isoladamente,
NP 489.400 -- Cieofax - Condoroil Tintas S. A. - el. 16.
Nitrotex - CondoN.9 489.497
roil Tintas S. A. - -el. 16.
Fôlha da Imprensa
N. 493.582
- Hilson Pereira dos Santos - el.
32,
Evans Importadora,
N.9 494.576
S. A. - el. 21 - Enna.
N.9 495.822 - Realistic - The
Realistic Company - 48.
N.9 496.922 - Dos Artistas - Antonio Pinto de Souza - •1. 48.-

Titulo de Estabelecimento DefemWo
NP 474.605 - ,Fonte das Roupas
- Fernando Athayde Guerra - ris.
33 e 36 - Art. 117 n.9 1.
N.9 474.860 - Indústria o Comércio de Carrocerias Senhor do Bonfim - Absalão Pereira de Araujo
- els. 33 e 21 - Art. 117 n. 9 1.
NP 475.712 - Beiriz-Mecânica Antonio Fontes Azevedo - els. 6 e
33 - Art. 11'7 nP 1.
N.9 492.005 Imobiliária Minister Ltda. - João Lopes Coelho cls. 16 e 33 - Art. 117 n.9 1.
Marcas Indeferidas

Outubro de 1 9C6
' 42.147 - Paulo de Cwtra
Lacerda.
NP 483.581 - Restaurante R a fa ello S. A.
NP 474.488 - Allen-Bradley Company.
N.9 475.002 - C. G. Cunha SJ Irmão.
Sivo Sociedade To.
NP 475.059
dustrial de Vaselina e Óleo Ltda.
N.9 475.410 - Alberto Pieralisi,
NP 475.553 - Aziz Cury.
NY 476.929 - Exportação, Importação. Comércio e Indústria Ltda.
NP 479.483 - Transportadora Vale do Rio Grande Transvarig Lida,
NP 479.943 - Moinho Salmi-Dei
S. A., Indústria e Comércio.
N.9 480.133 - Cia. Brasileira Rimdiaceta, Fábrica de Raion.
N.9 481.098 - Frigorifico Jandira,
S. A.
N.9 499.778 - Laboratório S. A.
Indústria Farmacêutica.
NP 429.988 - Laboratório Setros
S. A.
NP 501.207 - Emp. de Pesca Santo Antonio Ltda.

N.9 250.989 - Maria Guerreiro ,Bordoni y Compania Soeiedad de
Responsabilidad Limitada - cl. 41.
N.9 427.224 - Nata - Fábrica de
Conservas Nata - Indústrias Alimentícias Zika Beli - cl. 41.
N.9 457.446 - Orlan Orlan Indústria Eletromagnética e Plástica
Ltda. - el. 8.
NP 465.649 - Leme - Leme Comércio e Indústria Ltda. - el. 38.
FrigoNP 467.119 - Fantasia
rífico Armour do Brasil S. A. - el.
41.
DO SERVIÇO DE
NP 467.598 - Velha - Sociedade, EXPEDIENTE
INFORMAÇÃO E gvIndustrial e Comercial de Bebidas RECEPÇÃO PEDICÃo
Cerelepe Ltda. - cl. 42.
N.9 471.799 - Annan - MoiseS
Rio, 5 de outubro de 1966
Annan - el. 23.
NP 474.522 - O Ferroviário Exigéncias
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona MogiaTermos com exigências a cumna - cl. 32.
prir:
N.9 474.552 - Indústria & MerN.9 90.552 - General Eletrie Comcados - Revista Brasileira de Marketing - Manoel Maria de Vascon- pany.
N.9 112.824 - Aluminium Intercellos e Genival de Moura Rabello
national Inc.
- cl. 32.
N.9 474.748 - Coimbra - Têxtil NP 152.594 - Transline - IndúsIndústria L. Pieri & Belli S. A. - tria e Comércio Ltda.
el. 24:
Arquivamento de Processos
NP 474.906 - Fenolina - R. C.
Barbosa & Cia. - cl. 2.
Foram mandados arquivar os s'dCondoN.9 475.018 - Neveline
guintes processos:
mil Tintas S. A. - cl. 16.
N.9 87.804 - British TeleconianuNP 482.626 - Cema - Mecânica
Mata - Indústria e Comércio Ltda. nications Research Limited.
- classe 8.
NP, 115.050 - Dr. Friedrieh SehrëNP 482.784 - Campos Elisios
der-Stranz.
Mercearia Campos Elísios Ltda.
N.9 116.898 - J. M. Voith, G m
cl, 41.
b.H.
N.9 492.410 - Coringa - São
N.9 121.354 - Lidai Gravina.
Paulo Alpargatas - cl. 14.
NP 125.232 - Garabed Bedrossian.
N.9 502.209 - Supersonic - Casa
NP 127.512 - Otto Hãnsel Junior
Transistor e Eletrônica Ltda.. G.m.b.H.
cl. 8.
N.9 127.556 - Enedir Roxo e MaNome Comercial Indeferido
rio Ferreira da Silva.
N.9 128.901 - Anzug Versuch-AnsNP 498.202 - Moinhos Cruzeiro
do Sul S. A. - Moinhos Cruzeiro do talt.
Sul S.. A.
129.073 - Robert Kenne.dy e
N.° 450.885 - Indústria e Comér- N.9 Jack Wiliams.
cio de Bebidas Casa Lusitana Ltda. Cedi
Machine
NP 129.775 - Whitin
- Indústria e Comércio de Bebi- Works.
das Lusitana Ltda.
N. 129. 821 - Antonio Benjamin
Titulo de Estabelecimento Indeferido
N. 492.138 - Moveis Cão Geral- Diomede e Slivano einicco.
NP 130.016 - FMC 'Corporation.
do - José Geraldo Cunha - cl. 40.
N.9 133.097 - Propriedades InditioExigéncias
triales S. A.
Tikinos com exigências a cum- N.9 133.292 - E. I. du Pont de
prir:
Neumours and Sompany.
Expreesdo de Propaganda Deferida
NP 134.143 - Breves Aero-iViees474.953 - Manco 84 Savino
N. 492.613 - Compinter - Com- G.N,
niques S. A.
A. Mnddstria de Autopeças.
panhia Internacional de Seguros Aché Laboratórios NP 135.655 - Roberto Labrada.
N.9 475.103
el. 21 - Art. 121.
Farmacêuticos Ltda.
N.9 135.881 - Silecar Peças e AeNP 475.889 - Ernesto Neugebauer cessórios Ltda.
•
Insígnia Deferida

Rio. 5 de outubro de 1984
- Indústrias Reunidas.
Unia vez decorrido o prazo de reNP 476.010 - Escritório de ConsS.
A.
05.340
Casa
Hilpert
N.9
consideração • previsto pelo artigo 14
truções e Engenharia Ecel S. A.
Cl.
1
2
Casa
Iiiipert
EL
A.
da Lei 4.048 de 29-12-61 e mas dez
- Art. 114. N.9 479.252, - Ming Móveis e Dedias para eventuais juntadas de re- 4-16 - 3146-47
corações Ltda.
consideração e se do mesmo não se
NP 480.320 - .Irmãos Mazzaterro
Nome Comercial Deferido
tiver valido nenhum interessado se& Cia.
rão logo expedidos os eertifteados
NP 435.413 - Indústrias de Pa- Tërinos aguardando anterioridades
labaixo:
pel Simão S. A. - Indústrias de
Marcas Deferidas
N.9 447.488 - A Nacional Magasin
Papel Simão S. A.
A. Ren.ckels NP 500.389 - Empresa Kampe dc S. A. J
N.9 215.831 - J.
f'95 -- Laboratório Leo do
Engenharia Ltda. - n I' a r:n- ; N.9
to=swerk A.ktiengesellschaft
in:asil S. A.
te de vneenharia Lida,
el. a

N.9 137.983 - Nagao Abe e Ridohito Ando.
NP 138.191 - Jaroslav Rod.
N9 152.054 - lzumino Hakira e
Nelson Duarte de Almeida.
Oswaldo Caldas de
N9 153.762
Carvalho zimer.
N9 153.258 - Indústria e Comércio de Chocolates Kar Vela.
T ida.
N9 153.633 -p, S-nsiN9 152.725 -golo - Argui; cm -se os
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Outubrc de 19.35
EXPEDIENTE DO SERVIÇO, DE
N9 487.784 - Sacuda° Indústria e
N9 488.155
Belarnerica _S.A. In- EXPEDIENTE DA SEÇÃO l./d
IUCEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
Comércio Ltda.
dústria e Comércio.
EXPEDIÇÃO
PRORROGAÇÃO
I•
N
9
N 9 487.785 . - Sucurico Indústria
488.156 - Belenierica S.A. n•
•
dústria e Comércio.
e Comercio Ltda.
proeessos.,Arou2vado3
N 9 488.157.
Rio, 5 de outubro de 1::;66
N5 487.787 - Consórcio Alvorada
Belemérica S.A. Indústria e Comércio.
• Fidans arquivados os seguintes pro- Ltda..
N 9 487.824 - Bar Caipira da EsN9 488.181 - Molart Fab. de MoEsigên 'ias
cessos:
las em Geral Ltda.
tréia Ltda.
N 9 - 488.187 - Itapeva -Imp., Exp,
Térmos COM eXI;IênCia8
N 9 : 479.215 - Mayer ScheadleS. S.A.
N9 487.852
Helio Martins,
Cilinprir%
e Adminração Ltda.
IndúStria Mecânica.
Na 487.890 - Bar e Lanehes
c,
N.
9
402.598 - O Coodoviinio do)
N 9 ! 487.217 - E/list Josef ,Lam- P i ses Ltda,
N9 488.188 --- Tangará. Trim. Exp. Edifício
bergj
Mira.
N 9 487.927
Soe. Arnaldo Jose a Administração Ltda.
In75 ¡ 487.218 - Ernst Jose! Larberg Piccinini.
N° 521.524 - Reput-se irttOes
Nq 488.196 - Anglo Motor IndúsN 9 -4*-il7.219 - Farmácia Dro alons
jos" • Ltda.
N 9 487.949 - Mecânica Industrial trias Reunidas S .A.
Ltda;
Na- 488.200 - Fundação Getúlio
N 9 659.153 - 3adiscliz!
N9 487.220 - General Magnetie Fausto Ltda.
N9 487.991 --. Editôra Floresta Li- Vargas .
da-Fabrik Akliaçieseilseriaft .
Ind. ;Com. Ltda.
• N9 488.101
Aristides de Baaill.
N° 752.432
N 9 ' 487.228 - A Nacional Modas mitada.
Bérder '; Welter
N 9 487.997 - Rodex - Expresso
N9 488.553 - Refrigeração Artico Ltda
e Confecções Ltda.
Ltda,
Rodoviário,
Ltda.
N 9 :487.259 - Bar .Bola Preta:Ltda.
.488.041 - Jorwil - Comércio
Na 488.559 - Pereira Jorge Santos . N9 755/639 -- I!" R. Getgy S.
N 9 487.307 - Fidas
Máquinas deN9
N° 761.151 Ferragens
&
Cia. Ltda.
.
e
Máquinas
Ltda.
nu; do
e Adessérlos Têxteis Ltda.
1
Brasil S. A. Tia as e Vernizes
N9 488.045 - Miguel Pedro FerN at 487.309 - Polipeças
N9
488.555
Emp.
Gráfica
Jornal
Uaina- reira.
'
•
NP 766.989 -- Step:ui Pilablian
de • Loanda Ltda.
gem :de Peças Ltda.
Cia
N 9 488.137 -- Paulo Banach.
N9
488.049
Abdalla
Sudahia,
N,
- Metaltest EstampaN9 488.054 - E q uipamentos Meca-- N9 488.559
Abel da Silva Alria Ltda.
N° 767.059 -. Bebjdi o Cacique Li.
meida..
Jogofe Ltda.
N 9. 487.337 - Carpintaria Lieblon nicos
•
!p itada Comércio e Indu.,tria
N5
488:069
.ImportaLtda.
149
988.560
Werner Luitwe
.
Ltda.
N 9 767.515 - Laltora tort..s Goulart
N 9 , 487.345 - Eletrônica W, alde- dora
N9 488.561 - Recapadora de Pneus
N 9 488.070 - ARI) - Ltda. Aces- Sul
S.
mar :Ltda.
Paraná Ltda.
N 9: 487.346 - Indústria e Conlércio sorra e Re/ações Públicas.
N° 478.772 - 1-lettlre I ú Cie, G . tn.
N9 488.085 --- H. Haddad.
48„562 - Reinhard Wogran & 1. 1-1.
de Madeiras e Móveis Villaverde LIN
a
Cia.
Ltda.
488.086
-Paulo
Vichl.
Mitada.
N9 532.926 N 9 488.565 - Dicesar Plaisant FiN 9 488.092 -- Bar Santa Clara Liranimier-Beir: Afr.
N 9, 487.354 - Magazin Pinguim fitada.
lho.
tiengesellschaft.
Ltdai
N 9 488.093 - Comestíveis São José
N 9 488.566 - Distribuidora Solara
NI° 532.928 -7iniler ,Beitz Ak.
Ltda.
Na: 487.365 - José Argemiro: Pin- Ltda.
tiengesellschaft.
to. j
N5
488.570
Rodoviária Princesa
N 9 488.094 - Armazéns Santa Lu- Ltda.
N 9 ,487.382 - Uni-Chemie
N9 532.929 D.-ii miei. -Benz Afr.
N 9 i487.383 - Orminda B. Teixei- zia Ltda.
N a 488.572 - Mercantil Auto Pe-. tiengesellschaft.
N9 488.095 - Cleuler de- Barros
ra.
Loiola.
ças S.A.
N° 715.424 - Murai Se,eiedade
N 9 ' 487.385
,- N 9 488.574 - S.A. Regina.
Merfinite Industrial N 9 438.143 - João Bressan.
Anônima Comercial .t Industrial .
Ltda:
N9 488.146 - Fiobra Indústrias
N 9 488.575 - Cia. Paraná EmpreN19 748.828 • e.ir; Manufaciuring
1.79: 487.431 - Lage Convt S. A. Têxteis Ltda.
endimentos Copê.
Company 1ncorpr retted
N
9 488.576 - Cia. Pinhobras.
IndúStria e Comércio.
No
488.152 -- Wayland Ltda.
N 9 : 487.456 - Fire Fix Brasil InN 9 488.579 - João Domingos GriN° 757.317 - Infere:1.1,1mo! Cor.
N9 488.154 - Kosé Angelo Mazzillo gio.
dústilia de Eletrodos Ltda.
por aliou.
N a i 487.457 - Lablaron Ltda.
N a 678..872 - Av-kerma:1n Goggin• N 9 487.474
Aranami
Soc.
yen Aktiertgesellscii,;t.
..........112.011MEMM.
Imperial de Esportes e Cultura.
0.121••n•n •••••••••••••••...,...11•61.1.
N 9 487,491 - Bar • e Mercearia
N° '767.900 - Fra, M.1in Curty LiEsperança Ltda.
n:ar da,
N a ; 487.493 - GOndola Bar Lflit,la.
N9 767.922 - l2 1 :odi -- Inclasrrian
487.503 - Bar Brasiluzotda.
Quirnicas e Text i d. A.
N5 ; 487.504 - Café e Bar da 'PonN° 768.064 Socieclacl Aná..
te Ltda.
alma Industrial y Com; rcid!.
DE
N9 :487.505 - Café e Bar MeXicaN 9 76$.088 - Loaoratórios
no, Ltda.
Flua
tuanitas S. A.
N 9 j 487.505-A - Café e Bar: Boa
Viagem .Ltda.
N° 768.286 -- Indastr1,1s Reunidas
N° 487,510 Imobiliária Leão LiMardi] S. A.
DO
mitada.
N9 768 302 Cia
N 9 : 487.568
Laboratório 9isarb
mita da .
Ltda.:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N° 768. , -59 - 8.3r e te
J.t, Diamante
N9487.569 - 'Silva, Vidal CdrnérAzul Ltda .
cio de Papéis Ltda.
.1V,9 768. '8 -N a ; 487.570 - Silva Vidal CdmérBel r.1 Mar
cio de Papéis Ltda.
lett .; da .
Volume 35 * Fascículo 1 9 - janeiro de 1966 2.100
N 9 :487.602 - CaSa do Médico tda,
.1\,° 768.(i08 - Tf ir-, 'os rrer,pa
N9; 487.603 - Urbanizadora ,Baia
l3r:ijJ S. A.
Branea S.A.
Volume 35 ** Fascículo 29 - fevereiro de 1966 - Cr$ 2.100
N9 487.608 - Mervear
Tridiistria
N° 768.674 - Super Modas Lula..
e Colnércio L Ida.
N9 763.675 - Super Modas Ltda.,
N 9 487.612 - O, H. de P,nrios
Volume
" " itlascieulo 39 -- março cie 1966 - Cr$ 2.000
N° 768. /04 -- Boagow S. A. In.
N9 ' 487.613 - Plinio Bueno.
0
clúst ria e C.:otnérc
Radiadores.
N9: 487.639 -- Banca de Crédito
N5, 768.705 - C,1-;s: das Lixas Masil
ExcelSior Soc. Cnape , ativa dc IResS. A.
p onsab i lidade Ltda
N9 487.676
Paulo Scrobak. .
N° 768.706 - Cia Brasileira de
Na; 487.679 - Banco ReprelntaAlumínio.
ções e Comércio Ltda.
N9. 226.625 - Sa,ie`t.ti Aktienciesells.
N9 987.680 - Ropésa
ProdUtos
chaft
Eletrônicos S.A.
N 9 462.660 - 13r,sipel
Cia.,
N 9 ;487.681
Ropésa - Produtos
Brasileira de Papel Iliástria e COEletrônicos Q. A.
149 ; 437.689
Percides TorreS. •
A VENDA
N9 487.690 - Percldes Torres.
N° 743.452
Indüsti ta de Cola
1 9 487.692
Atito Viação Chaski
Na Guanabara
cisões Luiz . Pinto.
Ltda.'
trQ 487.693 -Ind. Têxtil Janta
N9 753.861 - - Petroclu:rnica Inch.Ss.
Seção de Vendas: Avenida RodrigJes Alves a' 1
Soledade Anônima.
tria e Comércio ltda
1t 487.695 - • Rodoviária Badinho
N° 764.743 -- A Novaquitnien ta.
al
Agencia 1: Ministério de Fazenda
boratórios S. A.
.487.698
- Metalúrgica Artinov
,
.N 9 764.745' - A Nov .:ttniltuten LaAtenda-se pelo Serviço - de Rectabôlso Postal
487.715
boratóries S. A.
Mater ind. e bom.
N° 764.748 - A INI,cn',2qt(i. inica La.
Em Brasilia
.487.752
Arebras
Arqniteboratórios S. A.
tora e Engenharia Ltda.
Sede do 1.) 1 N.
_N 9 764.749 - A Nov'aciiilinica
T9 487.760 - J. Marques, Macedo
Cia. Ltda.
WOratórios S. A.
N9 - 1 67.782 --- Laia Costa Velho •
N° 764: 750 NovriaiiirWca La.
AntoLiu Pont. •
,boratórios S. A.
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Navegação • C0N9 765.993 rnércio Lajeado Lida .
Thor Power Tool
N° 766.254
Company..
Laboratórios Moura
N9 766.518
Baeál-Orlando Rangel S. A.
Fabrizio fatiai E,
\I" 767.644 Filhos.
N9 767.848 - Armazém Rio Grandense Ltda .
N° 767.868 - Perfumaria IVIascotte
Ltda.
N9 767.920 . - Dansk Flama S A.
Instituto de Fisiologia Aplicada..
Diversos
• N° 760.978 - Co gl CU° Industrial S. A.. - Aguarde a solução do
-p edido de anotação de alteração de
nome.
N9 422.124 - Gillreee Roth-Cueh
ner G. m .b .H . - Aguarde-se a soaieão do pedido 'de liberação e anotação da modificação de nome.
N° 767.020 - Emerson R:5 -1;o E/
Phonograph Corporation . - 'ndeferido em face da inFormaçã ode c l a pela
Seção.
N9 752.007 - Blemeo Imporadora
e Exportadora Ltda . - Aqtau i'-se
a solução do pedido de tranRf .rêacia
N° 753.613 - 01 vmpia Werke Aktiengesellchal t - Agua:de-se a solueáo' do pedido de a not ão de trans1erência
Indústrias
N9 753.897 -- Rhodia
Qu imicas e Têxteis S A. Aguarda se a solução do pedido de ao )ação
de alteração de nome.
N° 768.459 - Tintas Ypranga
S. A. Aguarde-se a solução doi
ardido de anotação de alteração de
nome.
1`1 9 754.563 - Galeria Ocrânica
Papelaria e Livraria Ltda . - Aguarde-se o pedido de anotação de teansI erência .
N" 755.293 - Produtos Phoenix
S. A. Cirúrgicos e Farmacêutico.,. Aguarde-se a solução do pedido de
anotação de transferência.
N9 755.715 - Rhodia - Industrias
Químicas e Têxteis S. A. - Aguarde-se a solução do pedido de anotação
de alteração de nome.
Indústrias
N9 755.716 - Rhodia
Qui !nicas e Têxteis s. A.. Aguarr!e-se a solução do pedido de anotação
de transferência.

N9 755.717 - Rhodia Indústrias
Qui micas e Têxteis S. A. - Aguarde-se a solução do pedido de anotação
do pedido de anotação de trans'•crência .
Rhodia - Indústrias
N° 755.718
Aguar.
Químicas e Têxteis S. A.,
de-se a solução do pedido de anotação
de transferência
•
N9 755.719 o- Rhodia - Indústrias
Químicas e Têxteis S. A. - Aguarde-se a solução do pedido de anotação
de alteração.
N° 755.721 - Rhodia Indústrias
Químicas e Têxteis S. A. - Aguarde-se a solução do pedido de anotação
de transferência .
N9 757.805 - Empresa Cinemas
São Luiz Ltda . -- Aguarde-se a solução do pedido de anotação de transferência .
N° 761.754 - E. R. Squibb 6
Sons Inc . - Aguarde solução do pedido de anotação de transferência.

DIARIO OFICIAL (Seção III)
Prorrogação de marcas
Foram mandados prorrogar os seguintes termos abaixo mencionadas:
N 9 764.744 - Ad-Til - Reguererfe: Buller S. A. Laboratórios Farmaceaticos -- Classe 3.
N° 1'13.085 - S iemens-Schueltertwerke Aktiengesellschaft - Classe 31.
N9 646.465 - Mytta S. A. Indústria e Comércio Mentofil Classe 48.
N° 734.841 - No Reino da Criança - Requerente: Fergo S. A. Indústria Mobiliária - Classe 36.
NP 739.324 -• Sdpla - Requerente: Siemens-Planiawerke Aktiengesellschaf t Fur Kohlefabrikate - Classe 28.
N° 753.628 - Ritalina - Requerente: Ciba Societé Anonyme (em alemão: Ciba Aktiengesellschaft ) (em inglês: Ciba Limited ) - Classe 3
N9 753.625 - Plimasina - Requerente: Ciba Societé Anonyme ( em
alemão: Ciba. Aktiengesellscha ft ) ( em
inglês . Ciba Limited ) - Classe 3.
N° 753.851 Elixir de M. Morato - Requerente: Carlos dos Santos
5 Cia. Ltda. - Classe 4.
N9 753.882 - Odhner - Requerente: Aktiebolaget Original-Odhner Classe 17.
N° 753.996 - Bevit - Requerente:
Mead Johnson Endochimica Indústria
Fartnaceutica S. A. - Classe 3.
N9 755.950 Benzodent Requerente: Peter Strong Es Co. Int . Classe 10.
N° 756.087 - Pílulas de Melão
de São Caetano e Fel de Boi - Requerente: Laboratório Wantuil S. A.
- Classe 3.
N9 756.121 - Petilan Requerente: • Petilan - Malharia e Confecções - Classe 36.
N.° 756.135 - Heinrich Wilhelm
Schmitz - Tamanduá - Classe 11.
N9 766.983 - Brasilarroz - Requerente: Brasilarroz Limitada Indústria e Comércio - Classe 41.
N° 7t36.987 - Itaquá - Requerente: Itaquá S. A. Fábrica de Bolas
e Brinquedos Plásticos - Classe 49.
N9 767.008 - Abricot - Re querente: Companhia Antarctica Paulista
Indústria Brasileira de ' Bebidas e CQnexos - Classe 42.
N° 767.009 -- Cherry Brandy Requerente: Companhia Antaretica
Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos - Classe 42.
N.° 767.010 - Anisette - Requerente: Companhia Antarctica Paulista
Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos - Classe 42.
N.° 767.011 - Marasehino - Requerente: Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e
Conexos - Classe 42.
N.° 767.012 - Licor dos Cardeaes
- Requerente: Companhia Antarctica
Paulista Indústria Brasileira de Bebidas
e Conexos - Classe 42.
N. 767.013 - Daanziger Goldwasser - Requerente: Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Correxos - Classe 42.
N.° 767.051 - Dinevan - Requerente: Evani Medical Limited . - Classe 3.
N. 9 767.052 - Fortune - Requerente: Time Incorporated - Classe 32,
N.° 767.056 - Etna-- Requerente:
General /Vlotors do Brasil S. A .•'Classe 8.
P•
N.° 767.057
flowate: Rotary Hoes Lirnitt. - Classe 7.

Outubro de •Ito

N.° 744.122 --: Saloio - RequerenN.' 767.173 - Fachada - Requerente: Casa Fachada S. A. Perfuma- te: Estabelecimentos Manuel da Silva
Torrado Ei Cia. ( Irmãos ) - Classe 41.
rias - Classe 1.
•
N.° 750.182 - Phylobil Virtus N.° 7'57.176 - Dinistenile - Requerente: Reaordati Laboratório Farmaco- Requerente: Medicamentos A lopá ticos
Nacionais S. A. - Classe 3.
lógico S. P. A. - Classe 3.
N.° 759.065 - Trofoneuril - • Re
N. 767.184 - Megsa - Requeren- querente : Laboratório Orbisflora Ltda .
te: NI: E. Guimarães Indústria e Co- - Classe 3.
mércio a- Classe 46 .
N. 9 762.237 - Santa Luzia -- ReN.° 767.221 Orgueil - Reque- querente:
Corrêa Avila Ei Lia. Ltda.
rente: Parfuns Lucien Lelong (Societé - Classe1.
12.
Anonyme ) - Classe 48.
N.° 763.658 -- Mosca - RequerenN. 767.223 - Fosaden - Reque- te: T. M. da Fonseca Sucessores Lirente: Chem iewerk Homhurg Zweignie- mitada - Classe 42,
Derlassung Der Deutschen Gold-Und
N.° ' 763.754 - Diazophényle - ReSilber-Scheideanstalt Vormals Roessler
querente: J. R. Gegigy S. A. --- Classe 3.
N.° 767.280 - Pedra Abre Cami- Classe 1.
N.5 764.527 - Alpacca Eberle nho - Requerente: Bruno Balsimeili
Netto e Maria Balsimelli - Classe 28. Requerente: eMtalúrgica Abramo L'berN.° 767.281 - Pedra Guerreiro -- le $ . A. - Classe 11.
N. 765.416 - Locomotiva - ReRequerente : Bruno Balsimelli Netrc e
querente: São Paulo Alpargatas 5 . A .
Maria Balsimelli - passe 28.
N. 767.540 - Isis - Requerente: - Classe 31.
Indústrias Reunidas 14anãos Spina S.
N.° 765.558 - Agilon - Requerem
te: Deeríng Milliken R eseaech CorpoA. - Classe 17.
N.9 767.548 . - "S" - Requerea te : ration - Classe 22.
Porcelana Steatita e Magnésia S. A.
N. 766.171 - Hirudoid - Requerente: Luitpold-Werk Chemische Phar.
- Classe 16
N.° 767,818 - Bebi-11er - Reune- rnazeutische Fabrik - Classe 48.
N. 5 776.172 - Biofortil Requerente: Cio. Química Duas Âncoras rente: Joaquim Alves de Araujo Perei
Classe 17.
N. 767.819 - Behmer - Reque- ra de Vasconcellos - Classe 3.
rente: Cia Química Duas Ancoras N.° 766.260 - Compo - Regue ren
Classe 46.
te: Compo Shoe Machinery CorporaN.° 767.820 - Behmer - Reque- tion - Classe 6.
rente: Cia. Química Duas Âncoras - . N.9 766.39 - Tecigurá - RequeClasse 46
rente: Companhia Fiação e Tecidos
N. 767.847 - Belexa - Requeren- Guaratinguetá - Classe 22.
te: Pravaz Recordati Laboratóri,,s 3.
N. 766.391 - Teciguará - RequeA. - Classe 3.
rente: Companhia Fiação e Tecidos
N.° 767.856 - Gardênia - Reque- Guaratinguetá - Classe 23.
rente: Calçados Gardênia Ltda . N.° 766.392 - Guará - RequerenClasse 36
te: Companhia Fiaçãp e Tecidos GuaN. 5 768.023 - Ana Maria - Re- ratinguetá - Classe 34
querente: Luciano S. A. Indústria e
N.° 766.396 - Caravela' - RequeComércio de Calçados - Classe 36.
rente: Companhia Fiação e ' Tec:;dos
N.° 768.024 - Santa Narta - Re- Guaratinguetá - Classe 36.
querente: Luciano S. A. Indústria e
N.9 766.397 - Turista - RequerenComércio de Calçados - Classe 36.
te: Companhia Fiação e Tecidos Gua. N.° 768.270 - Ambrasinto - Re- ra tia guetá - Classe 37.
querente: Laboratórios Lepetit S. A.
N. 776.413 - Granjeiro - Re gue- Classe 3.
N.° 768.271 - Lepenina - Reque- rente: Rações Granjeiro Ltda . - Clasrente: Laboratórios Lepetit S A. - se 32.
N.9 766.435 - Beira Mar - Recate •
Classe 3.
N.° 768.311 - Três Coreias -- Re- rente: Artefatos de Tecidos Beira Mar
querente: Carlos Aethur Fernandes Ba- °
Classe 34
N. 5 766.436 - Almanaque Esportirata dos Santos - Classe 42.
vo
Olympicus -- Requerente: Italico
N.° 768.312 - Assptokonium - Requerente: Pravqz Recordari Laborató- Ancona Lopes - Classe 32.
N.9 766.451 - Abney - Requerenrios S. A. - Classe 3,
N. 768.512 - Meigór - Requeren- te: Moinho São Bento S. A. Claste: Cia. Industrial e Comercial Brasi- se 41.
N. 766.511 - Cordocel - Regueleira de Produtos - Classe 41.
N.° 768.539 - M. B. - Regae- rente: Companhia Nitro Química Brarente: Metalúrgica Brasileira S. A. - sileira - Classe 31.
N.° 766.565 - Anaconda - Regue,
Classe 11.
N. 768.542 - IVI .8 S A - Re- rente: The Anaconda Company querente: eMtalúrgica Brasileira S. A. Classe 5.
N.° 766.576 - Acronize - Reque-,Classe 5.
N. 768.543 --a Vinypol - Reque- rente: Ame.‘an Cyanamid Company
rente: Sintésia Indústria Química S . A . - Classe 41. • *
N.° 766.843 - Rife - Requerente:
- Classe 1.
N.° 768.609 - Lençóis Turrnaliaa Indústria Metalúrgica de Válvulas "P"
- Requerente: Arthur Lundgren Teci- S. A. - Classe 11.
N.° 766.849 - M W M Motores
dos S. A. - Classe 37.
N.9 768.611 - Lençóis Oniat - Re- Diesel - Requerente: M W M Motoquerente: Arthur Lundgren Tecidos S. res Diesel S. A. - Classe 6.
N. 766.895 - Cadum - RequeA. - Classe 37.
N.° 768.612 - Lençóis Diamante - rente: Cadum-Palmolive - Classe 3.
N.° 767.571 - Fradetine - RequeRequerente: Arthur Lundgren Tecidos
rente: Leopoldo Wagner (herdeiros)
S. A. - Classe 37.
N. 768.703 - Poty - Requerente: - Classe 42.
N.° 767.572 - Tríplice Âncora Cia. de Cimento Portlan• Poty Requerente: Leopoldo Wagner (herdeiClasse 16.
N.° 565.724 - S. Gothardo - Re- ros) - Classe 42.
a uerente: Moinho F,anuchi Companhia N. 767.573 - Vigna c Português • de Moagem S, A. - Clas- Requerente: Leopoldo Wagner ( herà rog) - Classe 42..
se 41.
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767.574 - Figura de Âncora N. 765.541 - Almanara - Reque- trial e
77. 73,-;.934 - Iate Clube 0.2 .•"..11Zra
Requerente: Leopoldo Wagner{ (herdei- rente: Restaurantes Vmanara Ltda dutos,. Comercial Brasileira de Pro- dal
Reis - Requerente: Ic:e ,v•lube
- Classe 41.
ros) - Classe 43.
N. 767.511 - Companhia Industrial dc Angra ••.)s Reis -- Classe 33.
N. 9 767.575 - Âncora - RequerenN. 766.216 - Centrum - Reque- de Papel Cipolma - Requerente:
N. 767.58 - Moin'ro São João
te: Leopoldo Wagner (herdeiros) - rente: Bicicletas Monark S/A. - Companhia Industrial de Panei Ci- Req
uerent:i• S.A. Moinhos Rinyan.
polma.
Classe 42.
Classe 8.
denses -- Classe 41.
N.° 767.867 - Zenith - equeren- N. 766.255 - Rogena - Requereninsígnia Prorrogada
N. 767.869 -- Notei MetroYel2 Mate: Perfumaria Mascotte Ltda. - Clas- te: The Knox Company - Classe 3.
N. 757.075 - Ages.e lsex - Requeren- cedo - Re querente: Viúva Manoel
se 48.
N. 766.497 - Viscap - Requerente: te: Custódio de Almeida & Cia. - Ma..ques cie Macedo Ltda. - ClasLaboratórios Moura Brasil - Orlan- Classe
se 41.
N. 767.967 -- Zig-Zag
33.
Regue- do
Rangel S/A. - Classe 1.
rente: Indústrias de Chocolate Lacta S.
N. 768.079 - Fmprêsa
N. 766.566 - Royal - Requerente:
A. - Classe 41.
Titulo de Estabelecimento Pror- Gesso Mossoró - Requerente: iTanStandart
Brands
Incorporated
rogado
N. 768.062 - Califórnia
Regueprêsa Industrial ,Iiesso Mossoró SA.
rente: Cia. Melhoramentos de São Classe 41.
- (liasses: 4-8-10-16.
Paulo - Indústrias de Papel - ClasN. Ei81.548 - Ao Chaveiro Paulista
N. 766.873 - Horme Pluriglandular
se 38.
Requerente:
Vicente
Tripoli
- Requerente: nIstituto Vital Brade Produtos Químicos Classes: -11-33.
N. 768.087 - Piparsol - R queren- sil-Laboratório
• NOtípÁRIO
N. 737.514 - Bar e Restaurante
te: Instituto Hormoquimico e Bioló- e Biológicos S/A..- Classe 3.
Fama
Requerente:
Bar
e
RestauN.
767.557
Aerowing
Requegico S/A - Classe 3.
•
Oposições
Fama Ltda. - Classes: 41N 768.101 - Desert Gold Reque- rente Willys Motors Inc. - Classe 21. rante
42-43.
Ra-za
Comércio
e Indústria de
rente: Emba Mink Breeders sociaSinal de Propaganda Prorrogado
Plásticos Ltda. (oposição ao têrmo:
tion - Classe 35.
N. '710.520
Serrarias
Aimorés
N. 767.504 -- Rosati Auto Peças Cerrarias Aimorés "Ltda. 135.154).
N. 768.102 - Good àear - Reque- Requerente: Jacomo Rosati - Clas- Requerente:
- Cia sse61 .
Améns' Trivelato ,oposição ao têr-,
rente: The Goodyear Tire & Rubber ses: 6-7-8-11-21.
N. '750.423 - Bar Luiz - Reque- mo: 141.248).
Company - Classe 39.
N. 768.250 - Emblemático - Re- rente:
Bar Luiz Limitada - Clas- . E. Stern Comércio e Indústria S/A.
N. 768.103 - Emblemáticas - Re- querente: Colsan . Sociedade Benefi41-42.
(oposição ao térmo: 156.270).
quemente: Bohme Fettchemie Gmbh cente de Coleta de Sangue - Clas- ses:
N. 752.491 Luferreira Reque- Classe 46.
se 33.
Manufaturas Elétricas Brasileira
rente: Luferreira S.A. Comercial
Ltda. (oposição ao. termo:
N. 768.228 - Confiança - RequeN. 767.503 - Casacadura C D - A grícola e Administradora - Clas- Malielbra
162.981).
rente: Comércio e Indústria Saulle Requerente: Cascadura Industrial e sse 33.
Pagnoncelli S/A. - Classe 41.
Mercantil Ltda. - Classes: 1-6-11Filtro-, Frani do Bra.... .
.• (opoN. 765.114 - ótica Ipiranga - ReN. 768.233 - Café da Metrópole - 18-21-33.
auerente: ótica Ipiranga Limitada - sição ao tP rmo: 129.794)
Requerente: Café da 1VIetróp9le Ltda.
Frase de Propaganda Prorrogada Classes: 8-33.
Cia. Tagus de hei
(oposiça0
---, Classe 41.
N. 767.189 - Edifício Anchieta - ao têrtno: 138.112).
N.
611. 584 - Brasília-Classe... Reauerente:
N. 768.267 - Alfa - Req erente: para sua
Santa
Casa
da
MiseriGiusenne ,Micheloni (oposição ao
classe - Requerente: So- córdia do Ri ode Janeiro - Classe 33.
Casa Falchi S/A. Indústria e Comér- ciedade Mercantil
têrmo: 154.710).
João Destri Ltda.
cio - Classe 41..
• /
N. 768.267 - Fósforo Azul f - Re- - Classe 36.
querente: Companhia Fiat Lux de
N. 763.814 - Fêz o Primeiro...
Fósforos de Segurança - Cl sse
Faz o Melhor - Classe 34 - Requerente:
Indústria de Tapetes BanCertifica0,1ç
N. 768.268 - Fiax Lux - Requerente: Companhia Fiat Lux de Fós- deirante S/A.
CERTIelCADOS EXPEDIDOS EM 29 DE JULHO DE 19E3
foros de Segurança - Classcl 46.
N. 755.514 - Lingerie Valisere conN. 768.269 - Ambramicina - Re- tacto que é uma caricia. - Requequerente: Laboratórios Lepetit S/A rente: Valisere S.A. Fábrica de ArTêrmos
- Classe 3.
tefatos de Tecidos Indesmalliáveis Registros
Marcas - Classes
Classe
36.
N. 768.273 - Tempocilina
Renúmeros
números
querente: Laboratórios Lepetit S/A. N. 768.258 - Longe ou perto Liqui- Classe 3.
gás entrega no dia certo. - RequeN. 768.293 - Letizia - Re ueren- rente: Liquigás do Brasil S/A. te Grandes Indústrias inet ti, Classes: 33-47.
•
- 483.030
Gamba 'Ltda. -- Classe 4.
Farmácia Brasil - 3 e 48
333.855,
N. 768.259 - Longe ou perto Liqui483.288
Minasgás
11
303 358
N. 768.466
Xingú - R'eq ereirte: gás vai sempre no dia certo. - Re- , 465.096
Sonv - 17
• 331.857
Frigorifico Armour do Bras 1 S/A. querente:. Liquigás do Brasil S/A. 4R5:242
Paronogeno - 3
- Classe 41.
233.3;;8
Classes: 33-47.
486.366
Miss Nondesfil - 36
333.8á9
N. 768.504 - Emblemática - ReExpressão de Propaganda Pror425.825
Konenhat-ren - 26
333.860
querente: S. L. Alves S/A. I dústria
rogada
rnni ori - 36 407:019
333.861
e Comércio - Classe 41.
4P'7 (13 6
Ivrinn
,
i
Gerais
12
333.862
N. 766.512 - Colchões de Molas
•
(141 ,
Tert'atee - 33
N. 763.715 - Renascença - Regue- Probel com Molejo Sincronizado 333.863
go
7
r
.
n
.7
B.
33".
rente: Indústrias Gráficas aturno Requerente: Armações • de Aço
• 333.854
•
o'Aci •E Dofru Ltda. - Classe 38.
gel S.A. - Classe 40.
333.865
AQ'7
43
N. 768.750 - Dreft Req erente:
332.366.
N.
768.229
Bolo-Gol
-•
Reque467.083
Nevar
49
The Procter & Gamble Com any 333.867
rente Rádio Difusora São Paulo S/A
:487.104 . E Emblemática - 46
Classe 46.
333.863
Classes: 32-33.
47J0
Preh l ernática - 46
333.889
427.103 E Re-For:rico - 38
Prorrogação de Marcas
N. 768.247 Kibon é uma das boas'
333.870
•
ifl
T s 5A.n o'nl'o - 32
coisas da vida. - Requerente: Kibon
.333.871
á 27.146 E Onfé Je remias - 41
Roram mandados prorrogar os se- S/A. (Indústrias Alimentícias). 333.872 y4R7.152
guintes têrnzos abaixo mencionados Classes: 41-43.
-- 19
333.873
s07
.
167
com as apostilas indicadas pel.jt Seção
TAnterrno -- 11
• 333.874
N. 768.495 -- Superball Organiza467 . 1 74
P O r t n iellSP -- 32
333.875
N. 767.055 - Valcoliter - Reque- ção Nacional de Equipamentos Es467.177 E 1Pqhfn
323.876
rente: Don Baxter Inc. - Classe-3. Paula Freitas Santos e Antonio José
407.179
T p 0 ra. 333.877
N. 767.174 - Fachada - Reque- Gonçalves Moreira Leite - Classes: . 07,1;41
.pna __'98
333.678
rente:
Casa
'
F
achada
S/A.
Perfu36-36-49.
4
8 7:182
Peninim - 28
333.879
marias - Classe 47.
487.242
refrigerarão Niterói - 6 - 8 e 33
,
333.881
Nome
Comercial
Prorrogado
467.185
N. 767.535 - Mora Cascata - ReOnix - 32
332.880
• 487.849
querente: Fábrica de Bebidas CasReferaçãn Santa Lucia8 e 33
333.882
N. 767.190 - Eletro Bavária - Re487.906
ca6, S/A. - ClaSse 43.
Anasan
15.
323.883
I
querente: Eletro Bavária '0"WA.
49,7.2n6
P4A -- 32
333.884
N. 767:r22 - São Pedro - equeN. 767.500 - Expre.to Meridiorgsl
4
8 7.?", f5
Pose-M •rie - 41
R02.685
rerite: Pedro Werner & Fil os --- Ltda. - Requerente: Expresso Me227.201
rir'.
333.883
Classe 11.
ridional Ltda.
467.414
r1ph9r -- 33
222.887
487.448 1 Joalh s ria. Temps. - 8 e 13
N. 768.619 - Lençóis Turq eza N. 7;i:3.083 - Empresa Guanabara
332,888
487.482 1 P rliffelo Nicácio - 23
Requerente: Arthur Lundgreír
Teci- de Transportes Guanabara.
333.889
467.472
doá S 'A - Classe 37.
Galux - 42
332.890
N. 760.536 - Recuperadora de Me- • 467.483
Lirio - 15
233.891
N. 768.751 - Tixol - Requ rente: tais "Remetal" S/A. - Requerente:
487.4.71
Pa poula "=-- 11
332.892
Cooper McDougall & Roberts n
Recuperadora. de Metais "'Remeta!"
467.498
Pa p oula - 12
333.892
- Classe 2.
SIA.
487.554
Tensovea - 3
333.893
487.10
N. •751. 77)3 -- PC - Resu rente:
Emblemática
46
N. 752.562 - Cia. Industrial e Co333.869.
ll(iot
Circle
Corporation
Pe
Clas- mercial Brasileira de Produtos Alise 6.
••
mentares - Requerente: Cia. IndusE

.fa:ra 1
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Publicaçáo feita d teurdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo do 60 dias para o deferimento d .) pedido. Jarante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao !arparia/net-ao
Nacional da Propriedado Induaarial aquéles que se Jul g arem p rejudicados com e concessão do registro requerido
Ténia) n,0 744.6a4. de 15-4-66
Alberto Huc Messeguer
São Paulo

LAVANIMIA
IBMIC21.
Classe 33
Serviços de lavanderia
I
"Urino' n.° 744.605, de 13-4-66
• rripreza Cinematográfica São Jorge
I
S.A.
São Paulo

DOGNIRA PNTIT
PLB
Classe 41
Doces
Tann° n.o 744.606, de 13-4-1966
Lontra Indústria Mecânica de
Precisão Ltda.
São Paulo
nONTRA.°.1

Brasi1e-1'7'ra

Ciasse 21
?ara distinguir: Veiculos e suas •Jarie.t
i.t.tewantes: Aros para 'oicieletas auto
Rativ.is. auto-caminhões. aviões amor.
cadores. alavancas de cambio bascoa
(breques. maços para veiculos, tacada,
'Iaa, carrinhos az mão e carretas. cama
tal:metes. carros ambulantes, cambaleies.
Carros, tratores. carros-berços, -arras2ancines. carros-itrigadoes, carros, caras, earrocerias, chassis, chapas cir•
a-ala r es para veículos, cubos de veiculas.
aorrediços para veia:tios, direção. &sia
aadeiras, estribos, escadas rolaniea ele:a-adores para passageiros e para carga
angates para carros, eixos -da direção.
iseice. fronteiras para veículos, guidão.
krcomotivas, lanchas motocicloa. molas.
nicaocieletas. motocargas. moto furgões
tatanivelas. navios. ônibus, para-choques.
para-lamas. para-brisas pedais, pantôes

Orla para bicicletas- ralos para WeideIka, reboque. rachadoras para veicu/os.
Todas para veiculo% selins, caie-idas, tiaantes para vaiculos. vaaõee- arelocipelaes. varetas de contrôle do :af ogador e
*acelerador. tróleis, troletban. vantes ae
carros. toletes para :arroz
Térnio n•° 744.607, de 13-4-1966
José Siqueira
São Paulo
NEAC-NA-LIAÇ

Ind. Bra,sileira

dores de cartas, arquivos, borrachas
ae.ços para mat. ' --ão, borrachas para
colas, brochas para desenhos. cotres
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos.
carimbos, carirnbadores, cola para papel
amadores, compassos, cestos para cor.
r espondência, desenhadores, duplicadora, datadores. estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras. goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,

mata-gatos, porta. tinteiros, porta-caranbos, porta-lápis, porta-canetas, portaaartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,

tos, tintas em pó. lican . s. sólidas ou
pastosa- para madeira lei ro, paredes
construções, decoraçõas, couros, tecidos.
libras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial thiner. vernizes. zarcão
Têm) n.° 744.610, de 13-4-1966
Urbe — Transportes e Turismo Ltda.
-São Paulo

MEM TRANSPORTES
E 1971/1.5110

oPa
_ut1Caja1

JOMA
Inclástrin Brcni leira

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 744.611, de 13-4-1966
Urbe — Transportes e Turismo Ltda.
São Paulo

RB
Ind. Brasileira

.

réguas, raspadeiras de borrões, stencils
Para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Tenho n.o 744.609, de 13-4-1966
Classe 21
Everseal Manufacturing Co., Inc.
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, autoEstados Unidos da América

móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,

Classe 1.
?a ,a cuaringuir: Absorventes, acetona
tcidos, acetaios, agentes químicos para
tratamento e coloração de fibras, gelos, couros e celulose; agua-raz, a/,inana, citadinas; altunen, alvaiade, alriante , industriais, aluminio eta pó.

amoníaco, anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia; banhos pare galvanização,
benzinas, benzol, betumes. bicarbonatc
de sódio, de potássio; cal n airgetn, carvões, carbonatos, catalizadores, celuto.
se. chapara fotográficas, composições, extratores cie incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes. creosotosr descorastes, desincrustantes. dissolventes: emul.
sões fotográficas, enxofre, ater, esmal
tes, eestearatos; feno!, filmes sensibili.
zados para fotografias, fixadores, fluilos para freios, formo), fosfatos industriais, fósforos industriais. fluoretos,
ft:adentes pa'a solda; galvanizadores,
gelatinas para fotografias e pinturos,
alicerina; hidratas, hidrosulfitos imper.
meabilizantes toduretos lacas; 'massas
para pintura, magnésio, mercário, ultra.
tos, neutralizadores, nitroceluioee; pai>
oxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quImicoa para liapinssão, potassa induz isl. papeio he.
liográficos e preliamopista, peliculas Peasiveis, papéis para fotografias e anillses de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas, pre p arações para fotografias. produtos para niquelar. pratear a cromar.
p rodutos para diluir tintara prussiatos
aeativos, removedores, sabão neutro.

C,

Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encera.
dos, estrados, linóleos, oleados, passa.
.deiras, panos para assoalhos, para
paredes e tapetes
Termo n.° 744.614, de 13-4-1966 Comsenso Promoções Raia - a-,a,
Limitada
São Paulo

"BOMSUCASSD"
Classe 33
Promoções patrimoniais em agrai

breques, braços para veiculas. bicicle- Termos os. 744.615, 744 . 616, 744,618
tas, carrinhos de mão e carretas, camie 74 .1.619, de 13-4,1966
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
Comsenso Promoções Patrinion ia is
carros, tratores, carros-berços, carros Limitada
tanques, carros-irrigadores, carros, carSão Paulo

roças," carrocerias, chassis, chapaa
culares para veículos, cubos de veiculos,
corrediços para veículos, direção. desligadeiraa estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção.
freios, frontelras para veiculos, guidão,
locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
motocicletas, naotocargas moto furgões.
manivelas, navios ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedala, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque radiadores para valeu/os,
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veiculos, vagões, velocipe.
dee, varetas ie contrôle do afogador e
acelerador, coleis. troleibus, varaes de
carros toletes para carros
Tênno n.° 744.612, de 13-4-1966
Mebracil — Mecânica Brasileira Co- mércia e Indústria Ltda.
São Paulo

I8EBRACIL

Ind. Brasileira
Classe 5
Aço UI bruto, aço preparado, aço

dirice, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálios aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Pulseiras para relógios
parcialmente trabalhado, bronze *de
• Termo n.° 744.608, de 13-4-1966
manganês, bronze em pó, brame em
alympia — Equipamentos para
barra, em fio, duatbo em bruto ou
Escritório Lida .
parcialmente preparado . . cimento meSão Paulo
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças estanho bruto ou
OLTMPIJ1
p arcialmente trabalhado, ferro em bruto
;Ind.. Brasileira
em barra. ferro nanganên, ferro velho.
elasso 3/
•as, saacilatos secantes. senwbilizantes gusa ern bruto ou parcialmente traba.
itaidas
Ullos a,: a ais...ri tói io,
olilatos. soda caustica, soluções quirni ihado, gusa temperado- gusa maleável
'`lri1120s, almofadas para tintas, abri eas de uso industrial, solventes, sulfa
&minas de metal, lata em fôlha, latão
Classe 13

ar) iniba. latao em chapas, :atac zrn
ver galhoes.
liga
metálica
lirrnatàas,
magnésio, rliariganês metais não tranafilados ou p.a-malmente tranalhadoa metais em massa, metais estarnaarlos,
metais para solda. [liguei, ouro, zince
corrugado, e zinco liso em &ilhas
Termo n. o 744.613, dc 13-4-1966
Tanecaria e Decorações "Jorna" Ltda.
São Paulo

BOMSUCESSO
Ind. Brasileirr
Classe 32
quinados e wlasky
Para distinguir: Albuns, almanaques.

anuários, boletins, catálogos. tornais,
livros, peças teatrais e cinematografa.
cas, programas de rádio e televisão,
p ublicações. revistas, folhinhas impressas e prr>oraina circenseClasSe 50
Impressos em geral
Classe 8
Aparelhos para iluminar, aquecer, cosinhar, secar e vent:lar; relógios; extin-

tores de incendo; aparelhos e insisti.
mentos para física química, ótica, geodésia, náutica e eletro-técnica; aparelhos
para pesar assinalar, controlar e foto-.

graar: instrumentos de medição; autómatos; lâmpadas a paz incandescentes:
fogões 'de tôda espéc:e, a óleo e a gaz:
limpadores de vácuo de tôda espécie;
aparelhos para conservação dos soalhos
e dos móveis, especialmente aparelhos
de polir; aparelhos 'refrigerantes; aparelhos de lavar pratos; aparelhos de enxaguar e lavar roupa; aparehos de Nada .
espécie para purificar e amaciar a água
especialmente filtros para água; aparelhos de tôd espécie pçara medir, analisar e controlar gazes e combustíveis;
aparelhos domésticos de texla espécie
Classe 16
Para distinguir: Amido, ana, azul da
Prtissia, alvaiade de zinco abrasivos,

algodão preparado para limpar metais.
detergenrca, eamemacetes. extrato de
anil. fécula para tecidos, fósforos de
'fera e de madeira, goma para lavan-

lièeça-teira 11
eere=r=e--
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MARCAS DEFOSIT'ADAS
Publidação feita de aceirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data
da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar euas oposições ao De
p artannete&
Nacional da Propriedade Industrial .aquêles . que se julg arem prejudicados com a conceseão
.n
do registro eequerido
deria. ,impaderes de luvas, liquido de
branqueai tecidos, mandos mata-gordu.
rata adil a roupas e mata óleos para rou
pas, °lema,. óleos para . limpeza ie carros, nós de branquear roupa, saliCato
de sódio, soda cáustica, sabão em nó
sabão comum, sabão de estregar e sw
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados •
Classe 21
Para csistinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis: auto-caminhões, aviões, supor.
tecedores, alavancas de cambia. barcos,
breque& braços para veiculo& bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caiu anões
carros,,I tratores, carros-berços, carrosts.nqueS carros-irrigadores, carros, ;carroças, 'carrocerias, chassis, chapas circulares, para veiculo& 'cubos de veictilos,
(corrediços para veículos, direção, desligacteiras estribos, escadas rolantes. IdevadoreS para passageiros e para carga,
engates pra carros, eixos de direção,
traio& :fronteiras parai veiculos, guidão,
locomotivas, lanchas motociclos, melas,
mc tocieletas. morocargas moto turooes.
manivelas, navios ônibus, para-choques.
para-lamas, para•brisaa Pedais, pantões.
rodas Para bicicletas, raios para bicicleta& reboque, radiadores para veicinos,
rodas para veicules. seuins, triciclo, tirantes pare veiculo& vagões. velodpedee, varetas de contrôle do afogaden e
acelerador, troteis. troleibus, varaesi de
Carros, toletes para carros
Támo n.'' 744.617, de 13-4-1966
Comeria) Princesa da Noroáe Ltda.
São 'Paulo

PRINCESA Dt
NORMS E
Ind. Braslie ra
Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos,
alto-falantes, amperímetros, amplificadores Para rádio, aparelhos de iluminaçâ'o, aparelhos de rádio, aparelho S de
televisão, aparelhos de ventilação para
edifícios, aparelhos elétricos para banho,
aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos
paar barbear, aparelhos para instalações
telefônicas, aparelhos para ondulae ou
secar os cabelos, aparelhos para paSteu-,
rização de elite, aparelhos para tarrae
pão, aquecedores elétricos, aspiradores
de pó, benjamins, bobinas elétriaas
Termo n. o 744.620, de 13-4-1966
Valcred Empreendimentos e Correta-.
gens Ltda.
São Paulo

Termo n." 744,621, de 13-4-1966
Inchisti• ia Mecânica IVIalot Ltda:
São Paulo
•

MALOT
' Ind. Brasileira

• Têrmo n. o 744.624, de 13-4-1966
Agência Berolina de Viagens e
Turismo Ltda.
São Paulo

BEROLINA

-dg:" )
Aço em bruto, aço preparado, aço
noce, aço para tipos, aço fundido, aço
earcialmente trabalhado, aço pálio, aço
sabalhado. couraça& estanho bruto 'ou
afinado. . bronze, bronze em bruto ou
,arcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze em
, arra, em , fio. datada° ém bruto ou
s arcialmente ,lreparado. • cimento me,
Vico, cobalto bruto ou parcialments
arcia/mente trabalhado, ferro ern bruto,
rn barra. ferre, oeinganés, terrc velho
11 1 W em bruto at: parcialmente &aba,
hado, gusa temperado guaa (*raleava'.
âmina.s de metal lata em Rilha. tatãe
mãe em chapas, lapa em
ergalhões liga . metálica litinahas
nagnés1o, manganês, metais ato traba•
'lados ou p arcialmente -trabalhados meais em massa metais estampados.
'ferais para solda liguei atiro. .cinco
"siorsana/'
tinr, bar
Têrmo n.° 744.622, de 13-4-1966
Krome Comércio de Papéis Ltda . .
São Paulo
•

KROME
Ind.. Zrasileira
Classe 38
Papéis
Termo te° 744.623, de 13-4-1966—
Casa Ramos Artigos Doméstico sLtda.
São Paulo

RAMOS
Ind.. Brasileira

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó. fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expre.
roedores, liquidificadores elétricos, máquinas pára picar e moer legumes ecarne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, rellefores, relógios de ar refrigerado. formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, • carne
painhas elétricas, garrafas térmicas, reVALCRED
gadores automáticos, lâmpadas, apare.
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
, Ind. Brasileira
comunicação interna, esterilizadores,condensadores. bobinas, chaves elétricas,
Classe 50
comutadores. interruptores, tomadas de
impreSsos para uso em:, cheques, dupli- corrente. fusível. aparelhos fotográficos
catas,.'envelopes,, faturas,' notas, promis- e cinematográgicos filmes revelados
sórias,' papel de correspondência e 'reci- binóculos, óculos, aparelhos de apro7r1•
bos. iiimressos em cartazes, placas, tabu-, maçan. abar. jours e 1, I .st rrs rui numas
leias e veículos, bilhetes e impreSsos
para lavar roupas para uso

Classe 50
Impi'essos para usf °ene cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes e
impressos
Termo n. 9 744.625, de 13-4-1966
Laboratório Turay Ltda.

Termo n, 9 744.628, de 134-1966
Sociedade Algodoeira Dourados Ltda.: •
São Paulo

DOURADOS
Ind. Brasileira
Classe 4
Algodão em bruto ou rarcialineute
beneficiado
Termo n. 9 744.629, de 13-4-1966
Algodoeira Pereira Barreto Ltda.
São Paulo

PEREIRA BARRETO
Ind. Brasileira

San

TURA4
Ind.. Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essênCias, extratos, água de colônia, água de touca.
cador, água de beleza. água de quina,
água de rosas. água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
dolina. "batons". cosméticos, fixadores
de penteados. Petróleos. óleos para os
cabelo, creve rejuvenescentc, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage - . depilatórios, desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para 'os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta' ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de, perfume, escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unha's, diesoi
yentes e vernizes, removedores da cuticula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e p intas ou sinais artificiais, ókos
Para a pele
es
Têrmo n.° 744.626, de' 13-4-1966
Farmácia Drogaquinze Ltda. •
São Paulo

Classe 4
Algodão em bruto ou parcialmente
beneficiado
Têrmo n." 744.630. de 13-4-1966
. C. — Comercial e de Assistência
Técnica de Luminosos Ltda.
São Paulo

Ind., Brasileira,
Classe 8
Interruptores, isoladores, lustres, lâmpadas, luminosos, pilhas piugs,. resistências, refletores, soquetes, transformadores. velas elétricas e válvulas elétricas
Têm° n. 0 744.631, de 13-4-1966
P. L. — Comercial e de Assistência
'Técnica de Luminosos Ltda.
São Paulo

T.nd.

Brasi1eira

Classe 8
Interruptores, isoladores, insiras ,lámpadas, luminosos, pilhas, plugs, resistêna,
das, refletores, soquetes, transformadores, velas elétricas e válvulas elétricas'
Termo n.° 744.632, de 13-44966
Distribuidora de Carnes Boi de Prata
Limitada
São Paulo

"BOI lE PRATA" •
Ind. Brasi/eira

DROGAQUINZE
Ind. Brasileira

Classe 41
Carne de cabrito, carne de carneira
carne de porco, carne seca e
carne de vaca

Classe 3
Artigos da classe
Termo n. o 744.627, de 13-4-1966
Bem Estar — Empreendimentos
Imobiliários S.A.
São Paulo

Têtsno n.9 744,633, de 13 - 4- 1966
Supermercado Mareerral Ltda.

BEg EST.A.R
.birasileira
• CL:sse 50
Im'pres..0 para uso da sociedade

São Paulo

"LARECUAL"
"Ind. Brasileira.
Carne de edbcito, cdrne de carneiro,
carne de porco, carne sêca e

carne de vaca

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
I correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Saa aonal da Projariedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Tétano n49 744.634, de 13-4-66
Confecções Galã Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 744.639, de 13-4-66
Melder Correia
São Paulo

Têrmo n.9 744.641, de 13-4-66
Xareta Lanches Ltda,
São Paulo

"GAT"

Ind. 5.-Rsileir.4a\
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vesusarios
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. olpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douros, bonés. capacetes, cartolas, cara
puças: casacão, coletes, capas, cha1es
cachecols. calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos. calça:
de senhoras e de crianças, calções. calças. camiaas, camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. echar
pes. fantasias, tardas para militares. co'
legials, fraldas, galochas. gravatas, go
ros. jogos de lingene. jaquetas, laquzs,
luvas, ligas, lenços, mantôs. ,meias
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pa
Ietós. palas. penhoar, pulover, palatinas
peugas. pouches, polainas, pijamas. pu
nhos, Perneiras, auimonos, regalos
robe de chambre, rolpão. sobretudo
Cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
suspensórios, saidas debanho. sandálias
&miare& shorts. sungas. stolas ou slack:
toucas, turbantes. ternos, uniformes.
e vestidos
Tênno n.° 744.635, de 13-4-65
Eletro Metalúrgica Tornape Ltda.
São Paulo

LP.R.ACOR
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: camomila, canela em
pau e e mpó, cangica, cominho, cravo
da Ilidia, farinha de mandioca, farinha
de milho, farinha de trigo, fubá. hera
doce, nós moscada, oregano, pimenta e
queijo
Têamo n.° 744.640, de 13-4-66
Xareta Lanches Ltda.
São Paulo

XARETA
;ND. BRASILEIRA

Clas'ie 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei" .1-01.11:2
tonas banha. bacalhau. batatas, balas
Ind. Brasileira
biscoitos. bombens. bolachas, baunilha,
café em pó e era grão. camarão, canela
Classe 8
•
Aparelhos elétricos
em pau e em pó. cacau. carnes, chã
caramelis. chocolates. .conteitos. crave
Térino n.° 744.636, de 13-4-66
:areais. cominho, creme de leae. cremes
Gessolito Indústria e Comércio de
alimentlaios. croquetes. compotas. canArtefatos de Gesso tda.
sam coalhada. castanha, cebola. condiSão Paulo
mentos para alimentos. colorantes.
chouriços.- dendê. doces, doces de fru-as espinafre essénc:as alimentares. em"GESSOLIT"
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toê
Ind.. Brasileira
mate, farinhas alimentícias, favas féculas. flocos, farelo, fermentos. fellac
F:gos frios. trutas secas naturais e cris.
Classe 16
Placas de gesso para forro ae constru- calmadas. glicose. „jorna de mascar.- gor
a
duras. grânulos, grão de bici gelatina.
ções
goiabada. geléias. herva doce herva
Têrmo n.° 744.637, de 13-4-66
mate, hortaliças lagostas. linguas. leite
Mercantil Iguaçu Ltda.
condensado, te:te em pó. legumes eni
São Paulo
conserva. lentilhas, linguiça louro, TraS,
sa: alimentícias. mariscos, manteiga.
margarina, marmelada macarrai. mas
"IGUAÇU •'
sa de tomate, mel e melado, mate, masInd. Brasileira
sas para m:nqaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 47
,r S. óleos comestíveis, ostras, ovas.
Combustíveis e lubrificantes
.sa.aa,taraaaaaaaaaaa~ pães. paios. pralinés pimenta, pós para
11`.11=44.638, de 13-4-66
pudins. • pickles, peixes, presuntos. paReynaldo Penna
tês. petit-pois pastilhas. pizzas pudins.
São Paulo
queijos., rações balanceadas para ani•
mais, requeijões. sal, sagú sardinhas
'REI DOS LUCTRES
sanduiches. sorvetes. suei de tomate e de
Ind. Brs,..sileivl
trutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ala
Classe 8
mento de animais e aves, torrões
Titulo de estabelecimento
toucinho • e vinagre

conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios. colchões, colchões de molas,
dispensas. divisões. divan& discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani-.
abas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinta& mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, oorta-retratos, poltronas,
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têrmo n.° 744.644, de 13-4-66
Distribuidora de Bebidas "Buischl"
Ltda.
São Paulo

I
Brasileira

B 13 I SC
Nome comercial
Têrmo n.° 744.642, de 13-4-65
Irdak 'Eletrônica Industrial Ltsla.
Ltda.
São Paulo

IRDAK
IND. BRASILEIRA

Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais.
usadas como bebidas, a saber: Aguas
g asosas. naturais ou artificiais: caldo de
cana, caldos de frutas; guaraná; retrescos. refrigerantes; soda; aaropes para
.refresaos
Têrmo n.9 744.645, de 13-4-66
Expresso Araraquarense Ltda.
São Paulo

ARARAQUARENSE
Ind. Brasileira

.
aClass'e 21
Classe 8
Para distinguir acessóaios eletrônicos Para distinguir veículos e suas parra
integrantes, genéricamente
para rádio e televisores, condensadores
e componentes para rádio, televisores .e
Urino n.° 744.646, de 13-4-66
luz fluorescente
S. C. de Administração Patriarca
São Paulo
Têrmo n.9 744.643, de 13-4-66
Móveis e Deccirações Visolar Ltda.
"PATRIARCA"
São Paulo

Ind.. Brasileira.
Classe 33
Administração
Têrmo n.9 744.647, de 13-4-66
Panificadora Jardim Marina Ltda,
São Paulo
"JARDIM MARINA"

Ind. Brasileira
.

Classe 41
Pão
Tênno n.° 744.649, de 13 -4 - 66
Super Mercado Pica-Pau Ltda.
São Paulo
Classe 40
Móveis em geral. de metal, vidro, de
aço, madeira. estofados ou não, incha
sive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupa:.
'usadas, almofadas. acolchoados para
móveis, bancos
balcões. banquetas
ia q domiciliares berços biombos
.aaeinas carrinhos nara chá e cate
moinaras p ara dorm itórios. coai , malpara sala de ian., ai e sala de visitas.

"PICA—PAU"
Ind.. Brasileira
Classe 41
Abacates, abacaxis, ameixas, bananas,
caqui; alfaces; agrião: repolhos: almeirão, arbanetes, cenouras couve tler • escarola, mamão, Iara'/ as, tangrrinas,
melancias e maças
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MA RCAS DEPOSITADAS
Publicação feit de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar sus oposições . ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com' concessão do registro requerido
Termo n.° 744.648. de 13-4-66
Farmácia Popular Ltda .
• São Paulo

.popm,Ap”
AR-Sil

des. varetas de contrõle do afogador
Tênro n.° 744.658, de 13-4-66
--Ncelerador, tróleis. troleibus varar., de ORGAS AL, — Organização Comercial
carros, toletes osra :anos
e Industrial de Sal Ltda .
São Paulo
Termo n.9 744.654. de 13-4-66
Manufatura "M B" Ltdâ
"ORGASAL"
São Paulo

Ind.

- Classe 3
Para distinguir corno marca .gener
produtos farmacêuticos
go
Tt.rmo
n.° 744.650, de 13-4-66
Doan — Lançamentos Hospitalai es
Ltda.
São Paulo

"LO4N"
Ind. .Brasileirs.

."NENWA"

Ind.. Brasileira
Classe 49
Bonecas
•- Termo n.9 744 :655, de 13-4-66
Bar e Lanchès Fieis Tamega Ltda .
São Paulo

Classe 41
São
Têrmo n. 9 744.660, de 13-4-66
Transportes Jaguarê Ltda,
São Paulo

•
Classe 33
Serviços ferroviários Term on.° 744.652. de, 43-4-66
Renovadora de Pneus C:kena Ltda,
São Paulo

Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Autotomóveis e veicu los de brinquedos,
armas de brinqueds). baralhos, bolas
para todos os esportes, bonecas., árvores de natal, chocalhos, discos de arre"CILENA" •
messo desportivo. figuras de aves e
Ind. Brasileira'
aves e animais, jogos de armar, jogos
de mesa luvas para esporte, miniatu.
•
ras de utensílios domésticos, máscaras
Classe 39
para esporte. nadadeiras, redes para
Prieus.
pesa, tamboretes e varas para
Termo ti. 9 744.653:- de 13-4-66
pesca
Conauto Companhia Najar de Autorr ôTêrmo
n.°
744.657,
de 13-4-66
veis
Sidney Maria de Carvalho
São Paulo
São Paulo
"C ONAUT 044
, bra si I eira
SWeiP' E s
,Cleisse 21
Para distinguir: Veiculos e 3uas partes
integrantes: Aros para bicicletas. automóveis. auto-caminhões, aviões ain rtecedores. alavancas de câmbio, barcos,
breques. braços para veículos. bicicletas. carrinhos de mão e cartas, caminhonetes. carros ambulantes, carnitthõei
carros, tratores, carros-berços. carro&
tanques.. carros-irrigadoes, carros. caraça& carrocerias. chassis. chapas circulares para veículos. cubos de veiculeis,
corrediços para veiculos. direção. cies Igadeiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para' passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção
freios. fronteiras .para veie/tios, guidão
locomotivas. lanchas: Motociclos molas
motocicletas. mOtocargas. moto furgões
manivelas, navios. ônibus para-choques
para-lamas. para-brias .pedals. pantões
rodas para bicicletas. -aios para Weidetas. reboam- sadia 1,)rr, rwn ra
•,eint
rodas par-, cr.ienins •Zeliris
rantes para veienlos. Jagõea.- velocipe.

"FINACEC "
Braileira

SM °LINDO"
• Ind. Brasileira

ANUÁRIO DO REPRESENTANTE CO
IMRC I AL ;

"LISAN"

"J "TARZ"

Ind. Brasileira

Classe 33.
Classe 33
Lançamentos hospitalares • e assista eia
Classe 41
Transportes
medica
Lanches de: Aliches, mortadela, queijo,
Tarmo ri.5 744.661, de 13-4-56
salame, roz-bile, salsichas e churrascos
Termo n." 744.651, de 13-4-66
Finacec — Administração e Accssoria
Sersifer — Serviços e Comércio
Termo n. 9 744.656, de 13-4-66
Financeira Lida.
'erroviário Ltda
Manufatura Brasileira ''M B" Ltda.
São Paulo
São. Paulo
-São Paulo

"SERVIFER"
Ind.•Brnsileir

Sidney Maria de Carvalho
São Paulo

Classe 32
Anuário e publicidade
Termo n.° 744.666, de 13-4-66
A. H. Falakha
São Paulo

nrn. _ rasileira

"FLOR TAMEGA"
Ind. Brasileira

Trino n.° 744.665, de 13-4 66

Classe 33
Administração e acessoria financeira
Termo n. 9 744.662, de 13-4-66
Aduro • Dado Ltda,
São Paulo
U, "
l3raíi j ejrn

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhos,.
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
amas, botinas. blusões. boinas, baba.
douros. bonés, capacetes. cartolas. :ara.
ouças. casacão, coletes. capas, 'chatas,
cachecols. calçadcs. chapéus. cinios,
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções calças, camisas, camisolas. camisetas,
cuecas. .ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos. chinelos. dominós echar.
pes. fantasias. tardas 'para militares co.
susteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
Lavas. ligas., .ienços, mantôs, meias,
!caiais. trnHas. galochas gravatas gor.
nos, jogos dt tingene. raquetas. Inanes,
maiôs, mantas. mandribo. mastilha.s ma'etim. palas. penhoar. pulover. pele nnas,
pouches. polainas. pijamas pu.
ilhas. Perneiras. quanonos. regalos,
(cabe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, sairias de banho. sandálias,
toucas, turbantts, ternos. uniformes
.e vestidos
Termo n." 744.667. de 13-4-6g
Sidney Maria de Carvalha
•
São Paulo

Classe 46
Para distinguir: Amido, and, azul da
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos
algodão preparado para limpar metáis
detergentes. . • espremacçtes, extrato de
anil, fécula oara tecidos. • fósforos de
cêra e de madeira: goma pára lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidas, líquidos mata-gordu"CENTRO
ras nara roupas e mata óleos para rouInd. B'xj,g
S
,•• i44_ira
pas, oleira óleos para limpeza de carros.
pós
de
branquear
roupa.
salicato
Brasileira
Ind.
Classe 33
de sódio. soda . cáustica.. sabão em pó.
Representações
sabão comum, sabão' de esfregar e saClasse 41
ponáceos,. tilolos de polir e verniz
Refeições prontas
Termo n.9 744.669. de 13-4 66
Para calcados
'Mecânica Comercial Barbosa — Diesel
Têrmo n.° 744.659, de 13-4-66
Ltda .
Termo n.9 744.663. de 13-4-66 I
Petroterin Põsto de Serviço Pecas e
São
Paulo
José
'Jorge
Salomão
Accessários Ltda .
Sho Paulo
São Paulo
'BARBOSA DIESÈL

"PETROLTERIN'
Ind. BrasileiraClasse 47 •
Para dist:nguir combustíveis, lubrifican
tes substâncias e produtos destinados à
iluminação eao aquecimento:
motor. carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano. butano t propano. gás .engarralado, gás liquefeito gasolina- graxas lobr:ficantes. óleos combustíveis
Mcog
ótro d.stinado. A
anrnmIto Mprig
amortecedores, petróleo e querosene

ji

4;

"SAF sAlm4õ

In.
.
Classe 41
Café em grão, torrado e moido
Termo n.° 744:664. de 13 -4 - 66
Motorwe Retifica de Motores Ltda.
- São Paulo

T

-

"EOTORWE"
.rssi

rr4

Classe 33
Retilicaclora de motores

Ind. Bz”ileira

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas parte'
Integrantes: Aros': ;:,ara bicicletas. noto.
Aróvels. auto-carninheres. aviões. amord
tecedores, alavancas is câmbio. parcos,
breques, braços para veiculo& blciciem
tas, carrinhos de mão e carretas. caml.
nhonetes. carros ainbulanres.
MITOS. tratores, carros-berços, carros.
tanques. earros-irrigadoes, carros, caí..
Nas. carrocerlas. chassis. chapas' circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para Veiculo& direção. das&
gafieiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para

passageiro/3

52
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Publicação feitas de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
o prazo de CO dias para o deferimento do ssedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquelas que te julgarem prejudicados com e ' concessão do registro requerido

Qty.Ter

ros, eixos de direção,
Termo 13.9 744.674, de 13-4-66
Usiss".es pare
, fronteiras para veiados, -guidão;
13„ar e Café Vinhaes Ltda,
r VSZle21V92, lanchas, asotocidos, utolaa.
São Paulo
oscito-maletas, miotocargas, asoZo furgões.
Ã aniVAL.1% navios. ônibus, 0am-choque&
"TINHAEr
?asa-'arass, para-brisas, pedala, panteea,
Ind. Brasileira
sadas para bicicletas,, raios para bicide.
sisa. reboque, rartadora3 siara veiculas
Classe 41
n,';ec7.?,s pata ve9Culos, selins. triciclos,
ntes para velcukse. vagões, velocipe. Lanches de: aliches, mortadela, presun•
varetas de contrõle do afogados e to, churrascos, queijo, salame, salsichas
e roz-bif e
tSceicradoss, tróleis, troleibus. varaes de
carros, coletes para carros
Termo n.9 744.676, de 13-4-66
Termo n.9 744.668, de 13-4-66
Soparel — Soc. Paulista de RestauComércio Piracicabano de Combustível
rantes Ltda.
Lida,
São Paulo
São Paulo

• "IPIRAC 'CABANO"
Ind. Brasileira
Classe 47
?ssa distinguir: álcool motor, graxas,
n 31brificantes, gasolina refinada, óleo lu;srificantes, gasolina refinada, queroseóleos destinado à iluminação e ao
aquecimento
¡ermo o.° 744.670, de 13-4-66
Padaria Zavuvus Ltda.
São Paulo

"ZAVUVUS"
(nd. Brasileira

O FORTZ0
PAULISTA
Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 744.677, de 13-4-66
Fosmitura Consentino ls-la
São Paulo

COSENTINO
Ind. Brasileir-

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
Classe 41
metal a saber: Alicates, alavancas, arPão
mações de metal, abridores de latas
Termo o.° 744.671, de 13-4-66
,
arame liso ou farpado. assadeiras. açuComercial de Ve1culos 1000 Ltda.
careiros; brocas, bigornas. baixelas.
SSo Paulo
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
chaves; eremones, chaves de parafusos,
bules; cadinhos, cadeadOs, castiçais, co"1000"
lheres para pedreiros correntes, cabides'
Ind. Brasileira
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
Classe 33
mear], chaves de- fenda chaves isglesa,
Representações
cabeções, canecas, Moas, eachepots.
o
to°
744.672,
de
13-4-66
r
mTscentros de mesa, coqueteleiras, caixas
Pão 66 Confeitaria Ltda.
para acondicionamento de alimentos,
Pauló
caldeirões, caçarolas. chaleiras,. caketei.
ras, conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
" 66
engates, esguichos, enfeites para arreias
Ind., Brast/eíra
estribos, esferas para arreios, espuma.
deiras; formões. Soices, ferro pare cortar
Clsvsse 41
capim, ferrolhis, facas, facões, fechaPão
duras ferro c.o.num a carvão, fel:liteiras,
Térino n. 5 744.673, de 13-4-66
funis. fôrmas para doces, freios para
Rgss)-sr Oficina Mecânica e Vendas de estradas de ferro, frig2eiras; ganchos,
Peças Para Carros Ltda.
grelhas. garSos, ganchos para quadros.
gonzis para darruagens; insignias; lisio Paulo
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo:
jarras; machadinhas, molas para porta,
"EUNK.A.W'
molas para venezianas, martelos, dar.
Ind.. Brasil et ra
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-galo;
•
Classe 33
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
(Consertos de veiculos e vendas de
panelas, roldanas, ralos para pias, rebipeças
tes, segadores; serviços de chá e café.
serras, senoites, sachos, sacarrolha; teTermo a.° 744 ;675, de 13-4-66
afstribilidon de B•sbidas "Platina" souras, talheres atlhadeiras. torqueze.
Sentir", travadeiras, telas lt arame. 'coLtda.
•
ncisas, trincos, tubos para encanammto
Suo Paulo
rrilhos para pintas de correr 'aças
Classe 42
P;stribilim de bebidas a/codli,Cas eia •travessas, turíbulos; vasos, vasilhames
geral
e verrume

Têrmos os. 744.678 e 744.679, de
13-4-66
"Navio" — Materiais Para Construção
Ltda.
_ São Paulo

Termo n.° 744.680, de 13-4 66
Farmácia Drogamagali Ltda.
São Paulo

DROCAMAGALI
IndQ Brasileira

NAVIO
Ind.., Brasileira

Classe 3
Para distinguir como marca genérica:
produtos farmacêuticos
Têrm on.° 744.682, de 13-4-66
Classe 15
Empresa Limpadora Continental Ltda.
Para distinguir: Artefatos de ceâmica,
São Paulo
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de chá, de café,
EMPRTJ. SJI 'LIMPADORA
de jantar, serviços de refrescos e de
CONTINENTAL LTDA
bebidas a saber: abajures de 'arnPia0.
açucareiros. • apanha-moscas, bacias de
latrina, bandeijas, banheiras, biscoiteiras Limpeza e conservação de prédios
ediifcios em geral
bidês. botijas. bules, cafeteira , canecas
Termo n.° 744.683, de 13-4-66
:astiçais, chavenas, centros de mesa,
Transportadora Vai Ceno Ltda.
ompoteira, cubose, i'..escansos de porca
São Paulo
ana, escarradelras, espremedores filtris
unis, garraas, globos. jardineiras laros. jarrões, lavadedos, Lavatórios leiVAL
eiras, maçanttas de porcelana, mantaClasse 33
guelras, molheiras, moringas, paliteiros
Serviços de transportes em geral
edestais, pias. pires: polvilhadires:
ara-facas, pores, puxadores, receptaTêm° n.° 744.681, de 13-4-66
'culos. saleiros; serviço de. chá; taças
Ba re Restaurante Cace Ltda.
lara café, travessas, terrinas, orinóis
São Paulo
vasilhas, vasos sanitfflos e xícaras
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu.
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides:.
chavesocremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
tneatl, chaves de .fenda, chaves isglêsa,
cabeções, canecas, cistos, cachepots,
centros de Mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos.
caldeirões, caçarolas, chaleiras, caketei.
eu, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões, oalces, ferro pare cortar
capim, ferrolhis, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, feruseiras,
tunis.' fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas gar ros, ganchos para quadros
gonzis ,para darruagens: insígnias; limas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos dasretas. ma/trizes; navalhas; puas; Pás, Pre
parafusos. )icões, porta-gelo; po--gos,
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres atlhadeiras, torqueze,
tenaies, travadeiras. telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
ril hos para pintas de correr. taças
'ra vessas, turibu los: vaços vasilhames
C ver rua.

CAVE
Indc, Brasileira

Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoins, assumem,
arroz, tum, aveia, avelãs, azeite aseitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios. croquetes, compotas, cangica, coalhada. castanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantas,
chouriços, dendê, doces, doces de fretas, espinafre, essêneas alimentares, orápadas, ervilhas, =ovas, extrato de tc{,•'•
mate, farinhas alimenticlas, favas 10cuias, flocos, farelo, fermentos, feijao
Figos.. frios, çrutas secas naturais e oc22talizadas, glicoses goma de mascar, gess
duras, grânulos, grão de biet, gelatir.Q,
goiabada. geléias, heeva doce Lema
caU em pó e em grão, camarão, csoncEB,
asa pau e em pó. cacau. carnes, câã,
mate, hortaliças., lagostas, linguas, lelso
condensado, leite em pó, legumes eia
conserva, lentilhas, linguiça, louro. &EM.
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. emearral,
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestíveis, ostras, Mn,..
pães, paios, praline:3 pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês. petit-pois pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para mi,
mais, requeijões, sal, saga sardinhas
sanduiches. sorvetes. suci de tomate e
frutas, torradas tap:oca, tâmaras. talha
r im, tremoços, tortas. tortas para ai;
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

Têrça-feira 1 1
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Gráfica R iomar Ltda.
São Paul,-

papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para enàuhar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel

Têm on.5 744.690, de 13-4-66
Hansa Plásticos S. A.
São Paulo

Têrtno n.5 744.695, de 13-4-1966
Irmãos Nerguizian
São Paulo

,yrorrogaÇão
DUOMO
Industria Drasilainá

Termo n.9 744.686, de 13-4-66
Confecções Polychiciren
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vessukios
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anágisa.s, blusas
botas, botinas, blusões, boinas baba.
douroe, bonés, capaceted, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, cholas)
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. cal.
ias, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echar4
pes, fantasias, fardas para militares co.
iegiais, fraldas, galochas, gravatas, gors
ros, ogos de 'ingeria, jaquetas. laquêS
luvas, ligas, . lenços, mantõs, meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pe.,
letés, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
peuges, pouches. polainas, pijamas ou+
nhos, p erneiras, quimonos, rega loS
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandá :las
susteres, shorts, sungas, stolae Ou slacki
toucas, turbantes ternos. uniformes
Têrmos na. 744.696, 744.698, 744.6-9InAr+,1',;=, de Feltros Santa N

POLYC IllLDEEÍt,
Ind. Brasileira
indústria gráfica em gc_11
; Termo n.9 744.685, de 13-4.56
Gráfica Rioinar
São Paulo
esmo,

Classe 36
'Artigos da classe
Termo n.° 744.687, de 13-4-66
Gondeu Car Automóveis .Ltda
São Paulo

"GOLDE.N C AR"
Ind. Braril eira.
- Classe 21
Artigos da classe
Termo n.5 744.688, de 13-4-66
Conrado Automóveis [tela.
São Paulo

Classe 17
Apontadores de top,,,
Termo n. o 744.691, de 13-4-1966
Ha nsa Plásticos S . A ,
São Paulo

PPM

MA Nd-

o
REM

%OURADO'

rasileira

ANCU

d.,

n MMFLO

Classe 38
Atros para guardanapos ‘.14 papel
aglutinados. álbuos (em branco), álbuns
para retratos e outógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, Carteiras,

Classe 21
Artigos da clase.
Urino n.9 744.689, de 13 - 4 -66
Hansa Plásticos S., A
São Paulo
•

ctUkos de papelão, caderneta, cadernos, caixas de cartão, ca:xas ara papelaria, cartôes de visitas, cartões Omerciois, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel meIimetredo
e em branco para desenho,'Fademos
ciciares, cartões em branco. Cartuchos
de cartolina, copas planográficas, ca.
demos de tembrançt, carretéiti de papelão, envelopes, envéducros para chacinas de papel. encadernação de papel
ou papelão, etinuetos, fdlhas índices
folhas de celulose, guardanapOs. livros
não impressas, livros fiscais, livros -de
cOntabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protosk.
nos, papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem tapressão, P apéis ,:a-bViricó
para forrar paredes, pa pel chalaço com
ao sem pauta, papei crepon, Papel de
seda, papel impermeável, papel ,'encerado
papel higiênico, nopel impermeável
pára copiar.' papel para desenhos, paPel para embrulho .impermeabilizado
Panei paro encadernar, papel Para escrever. papel para imprimir,- Papel parafina para embrulhos, papel :celofane

Classe i7
Apontadores de lápis
Térmo n.° 744.694, de 13-4-066
gráfica 'Editara Xingu Ltda.
São Paulo

XINGU
Industria Brasileira
classe :32
Jornais. livros, revistas, folhetos e
panfletos

São

I
I
n

Pnllu

SINTA
Ind. Brasileira

Classe 23
Tecidos em geral
Classe 37
Classe 17
0upas brancas, para cama e aseaal
Apontadores de 14,—
AcnIt t oados oara . camas . culchas ce
Tétanos na. 744.692 e 744.693. de
barrosas, esfregões fronhas, guardana4
aos lowo bordadvs, logos da toalhat,
13-4-1966
len,.5is, e antas para cantas, pratos 1 art •
Hansa Plásticos SÃ.
cosin.sa . panos tie ratos, toalhas 8
São Paulo
rostc e banho, toalhas de mesa, bifo+
lhas tiara jantar, toalhas para chã l$
café. toalhas para banquetes, guardi
caes para cama e mesa, toalhinhai
(cobre pão)
l,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárlog
e roupas feitas et - geral: Agasa1ho4
aventais. alpargatas, . anáguas, blusagito
botas, botinas. blusões,- boinas, lsabi.00
douros. bonés. capacetes. cartOlas, caras,
puças. casacão, coletes, capas, chafeS,
càchecols, calçados, chapéus, cluto4
cintas, combinações. corpinhos. calçat
de senhoras e de crianças, calções, cato
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueirok
saias, casacos, chinelos, dominós, echat,0
pea, fantasias, fardas para militares, CO
ilegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorè)
ros, jogos dt Ung erle, l atPleta s• 4clu,'
luvas, ligas, lenços, mant8s, mei.
Classe 17
malõs, mantas, mandribo, mastilhas, ns,
Apontadores de lápis
1,••- 6s,. palas, penhoari pulover. peleriniii. .
Classe 17
peugar-, ponches, polainas, pijamas. p1,0
Apontadores de lápis
nfios, pasneiras, quiri:tonos, regaToit
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de chambse, roupão, s.obretudos,
azur,
auspensóricsa saídas de banho. sandálias.
aueteres, shorts. sungas. stolas ou siadas,
toucas, turbantts. ternos, uniformes
o vestidos

Classe 24
2illamares, atacadores para espartilhas
a calçados, ataduras de algodão para
'cavemos fins, exceto para fins medica
caia bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados •caas ara móveis e
planos. carapuças para cavalos, cca
alões, debruns. lã, fitas forros franjas
ástão, feltro para órgão, fofas galardates, lamparinas, mochilas, moswitei.

aos, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens .e senhoras.
panos para enfeites le móveis, nãc
gazendo parte dos mesmos, palmilhas
pas.samaries, pavios. rédeas, rendas sees sacas. sinhaninhas para vestidos
elas. tampos para almofadas, na° 'lesando parte de azáveis, artigos êstee
eitos de algodão, cânhamo, linho. juta
seda. raion lã pelo e fibras não
incluidos em outras classes
Termo n.o 744.697, de 13-4-1966
Dr. Augusto de Soma Barros
Carvalhosa
São Paula
P0

5fáo Paulo
Classe 33
Prestação de serviços médicos em geral
Termo n.o 744.705, de 13-4-1966
Artefatos de Matéria Plástica Ltda,
São Paulo

16MAST-SIGX1

Indlátria Breedleira
Classe 28
Artigos e artefatos de matéria plástica
em geral bem corpo o comércio dos
mesmos
Tarmos ns. 744.706 a 774.728, de
13-4-1966
lVágaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
São Paulo

EL 3

huMekrua
Classe 38
Albuns para retratos e autógrafos blocos paar correspondência, cadernos de
escrever, caixas de papelão, craitõcs
de visitas, ou comerciais, cartolinas,
envelopes, livros não impressos, maaaborrão„ papéis fantasia, papel almaço
com ou sem pauta, papel de seda, papel
Isigienico, papel salofane, papelão e
cacos de papel, escapulares, notas promissórias e recibos
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, esf2atos. agua de colônia, água de toucaiadoa, água de beleza. água de quina.

água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maq,uilage". depilatórios. desodoraates, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em p6.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume, escamas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada pata os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 49
Para distinguir: logos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Automóveis e veículos de brinquedos, aramas de brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos, discos de arremesso
desportivo, figuras de aves e animais.
joges de armar, logos de mesa, luvas
para esporte, miniaturas de utensílios
domésticos, máscaras paar esporte, nadadeiras. 'redes para pesca, tamboretes
e varas para pesca
•
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos.
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, ' sspremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma para lavanderia. limpadores de luvas, liquidas de
braaquear tecidos, líquidos mata-gorduras pasa roupas e meta óleos assa roupas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa. salicato
de sódio, soda cáustica, sabias em 'pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos. tijolos de polir e verniz
Classe .44
Cigarros, acendedores para cigarras,
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimboa, carcinzeiros, estojos para cachimba filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso. Isqueiros. palha para cigarros, piteiras.
ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé, sacos para fumo
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral .e outris artigos de
metal à saber: Alicates, alavancas. ar
arame liso ou farpado. assadeiras. açumações de metal, abridores de latas
careiros; brocas, bigornas. baixelas
bandadas, bacias, baldes, bimbonieres:
bules: cadinhos. cadeados, castiçais, co.
alares para pedreiros correntes. cabides
chaves: cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões. canos de
mearl. chaves de tenda . chaves isqlêsa
cabeções, canecas. aipos. cachepots

centros de mesa, coqueteleiras caixas
para acondicionamento de dl:mentos.
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catetelras. conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões. esferas,
engates. esgu:chos, enfeites para arraos
estribos, esferas para arreios. espuma,
(letras: formões, bicas. terso para cortai
capim ferrolhis, facas. tacões.
duras ferra comum a carvão. laruteiras,

alares para veiculas. cubos de veiculas,
corrediços para veículos, direçâo. de.ii-

grelhas garaas, ganchos para quadros
, anzis para darruagens; insignias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lisa
jarras; rnachadashas, molas para porta.
molas para venezianas, martelos darretas. matrizes: navalhas; puas: pás. pregos, paratusos. picões. porta-gelo: po
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas. roldanas, ralos para jaas, rebites. regadores: serviços de chá e café.
;erras, serrotes, sachos. sacarrolha: te-

rodas para veículos, selins,. trldclos, tirantes para veículos. vaAões velocipe-

gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e . para carga,
mgates para carros, eixos de direção,

traias, fronteiras para veículos. guidão.
l ocomotivas, lanchas. motociclos, molas,

motocicletas. motocargas. mote furgões,
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões,
'unis fôrmas para doces. freios para rodas para bicicletas,, raios piara bicideestradas de terra frig:deiras: ganchos tas, reboque. radiadores para veículos,
des, varetas de contrôle do afogador

acelerador. tróleis, troleibus. varaes de
carros, toletes para zarros
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação.. argolas para vedação. arruelas
para vedação; barbantee, barracas dê
campanha, betume para vedação, buchas para vedação, bujão (rõlha para
ouras. talheres atlhadeiras, torgueze. tarraxa): cabos, canaletes, cordas, cor-

tenazes, travadeiras, tela: dt arame, torneiras. trincos, tubos para encanamento

trilhos para pistas de correr. taças.
travessas, turibulos: vasos, vasilhames
e verruma
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparata
vos. afaz bitter. branaly, conhassue, cer.
veias ternet. genebra. Qin alarei

déis cordoalhas, cordões. correias de
transmissão de tôda espécie;

cias, esferas para vedação; fitilhos para
amarradias, forros para vedação, tuges
laça; gachetas; juntas para vedação;
lonas, l onas para freios de veículos;
mangaeiras, massas para vedação, mo-

i as pare vedação; reilhas: tampões para
vedação (fins não medicinais), tendas,
tiras para vedação, tubos para vedação,
nectar. punch pipermint. rhum ashulações para vedação; válvulas para
sucos de frutas sem MCOtli, vinhos, vervedação
smouth vinhos espumantes. Vinhos
Classe 32
quinados e wh:sky
Para distinguir: Almanaques, agendas
Classe 43
anuários, álbuns impressos. boletins, caAguas gasosas. natuNis ou artificiais: tálogos. edições Impressas revistas. órcaldo de cana, caldos de frutas; gua- gãos de publicidades. programas radioraná; refrescos, refrigerantes: soda; na- fônicos. rádio-televisionadas, peças tearapes para refrescos
trais e cinematográficas, programas
Classe 40
circenses
Móveis em gerai. de. metal. viaro, de
Classe 13
aça, madeira, estofados ou não. inclu- Para distinguir os seguintes artigos elasive móveis para escritórios: Armários. tricos: Rádios, aparelhos de televisão
armários para banheiro e para roupas pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apareusadas, almofadas, acolchoados para lhos de refrigeração, enceradeiras, asmaveis, bancos, balcõea banquetas. p iradores de pó, fogões, tornos e fogaaandejas domiciliares. berços. biombos. reiros elétricos. chuveiros. aquecedores,
cadeiras. carrinhos para chá e café. 'alianças, ferros elétricos de engomà e
conjuntos para dormitórios, conjuntos passar, batedeiras. coqueteleiras. exprenara sala de Jantar e sala de visitas medores liquidificadores elétricos, macorai/ritos para terraços. iardim e praia. quinas para picar e moer legumes e
:oniuntos de armários e gabinetes para carne, resistências elétricas, tervedoree,
copa e casinha. camas cahides. cadeiras estufas, ventiladores, paenias e bules
giratórias, cadeiras de balanço. caixas elétricos, refletores. relorios de ar reit rádios. colchões, , colchões de molas frigerado - formas elétricas, máquinas
dispensas. divisões. divans discotecas fotográficas e cinematográficas. camde madeira, espreguiçadeiras. escrivani panhas elétricas, garrafas térmicas. renhas. estantes, guarda-roupas. mesas. gadores automáticos, lâmpadas. aparemesinhas mesinha:R para rádio e televi- [hos de luz fluorescente. aparelhos de
são. mesinhas para televisão. molduras comunicação alterna. esterilizadores conpara' quadros. porta - retratos. poltronas densadores, bobinas, chaves elétricas,
poltronas- camas. prateleiras. porta-cha- comutadores. interruptores. tomadas de
réus. sofás, sofás-camas, travesseiros e corrente. fusiveL aparelaos fotográficos
vitrines
e cinematagráficos filmes revelados.
Classe 21
balé:aulas. óculos. aparellsaass de aproaiPara distinguir: . Veiculas a suas partes mação. abat-joura e lustres máquinas
integrantes: Aros para bicicletas autopara .avar roupas para . do
móveis. auto-caminhões. aviões, amor*doméstico

tecedores. a:avancas de câmbio parcos.
breques. braços p ara veículos hiaarletas. carrinhos de mo e carretas. aminhonetes. carros ambulantes ,-amirNses
-arros. tratores. ca rros-bercos : carros.
carros-irrigadoes. carros. carnas carrocerias, chassis. chapas cie-

Classe 41

SCucos de frutas, bombons, chocolates. .
biscoitos, balas, caramelos, drops, gelatinas, bolachas azeite, creme de leite,
leite em pó, queijos margarina, palmito, .
paio, mortadela, camarão e presunto aa
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Publicação seita de -acordo com o art. 130 dá Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o-prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Esse
prazo poderão apresentar suas oposiçoes ao Dep artamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Clame 9
teiras. maçanttas de porcelana, manta.
instrumentos musicais de corda ,e suas guerras, molheiras, moringas, paliteiros, caixas para guarda de ibletos, cartu- corrediços e demais miudezas de armachos, 'coadores para chá, descanso para
paires v.oião, ara. órgâ,a
onios, pedestais, pias. pires; volyilhadires; pratos, funis, fôrmas pára docea atas rinho. Jóalheria e artigos de metais preCIOSOS, semipreciosos e suas imitações,
cravos, espinetas. 'citaras; violin s;
portás facas, potes, puxadores, receptásorvetes, colherinnas, pasinhas usadas como adornos;, pedras preciosas
ias:" narpas; pianos; violoncelos; onera. culos, saleiros; serviço de chã; taças para
g
baiko
s, banodlinss rabecas; gu tarras. para café, travessas, terrinas, orinóis, arfinhos de plástico para sorvetes for- trabalhadas e suas imitações. Vidro,
minhas dt plástico para sorvetes, discos. cristal e seus artefatos. Artefatos 'de
Ins irrumentos musicais de sopro; rue t á
vasilhas vasos sanitários e xícaras
lagens de material plástico para sorve- cerâmica (porcelana, faiança, louça vilicos
nào e suas partes: ba itonos,
, Classe 12
tes, estojos para objetos, espumas de
sai-trompas. saxofones, trombo es
Argolas, agulhas de metal para crochê e nylon, estearas. enfeites 'para automó- drada e outros), para uso caseiro; adôr.
no, fins aftisticos e industriais. Instala.
pistão; clarins: trombetas; cornetins; tricô, máquinas de costura e para borclarinetes: pifanos: ilageolets: flautas: dar, alfinetes de metal, botões para rou- veis massas anti-ruidot, eicoadores de ções sanitarias. Artigos, máquinas e insa
pratos, copos e coptnhos de plásticoos talações par escritórios e desenha. Veia
eboas; helicons: 'trompas de aivões; pa, canutilhos, colchetes, dedais, five- para
bolsas, aacas, guarnições guarni. culos e suas partes integranies, exceto
g aitas: gaitas de bôca: ocarinas; chara. las, fechos corrediços, .grif as para ennições para porta-blocos, guarnições máquinas e motores. Tecidos aa, aeral.
melas; outros instrumentos musicais;
• feitas de vestidos e presilhas
para llguidificadores e para batedeira: Artefatos de produtos acabados cearia
saltas de fole: harmoniuns: aduf s; sao,
•
Classe r-S .
de frutas e legumes, gcarnições de ma: gem animal, vegetal o umineral, arte. tonas; barmasnicas castanh las
Vidro comum, laminado, trabalhado terial plástico para utensílios e eibletos.
fatos de substâncias químicas. '1 andas,
Classe 35
em tôdas as fôrmas e preparos, vidro guarnições para bolsas garfos. galerias lonas, correias .da transmissão
Cie tôda
Couros e piles preparadas ou no, ca- cristal para todos os fins, vidro indusmurças, couros. vaquttas. pelicas e ar- trial, com telas de metal ou composi- para cortinas, ferro laminados, plás- espécie, cordoalha e barbante. Material
tefato dos mesmos: Almofadas ce cou- ções especiais: ampolas, aquários, as- ticos, lanchexas, rnantegueiras, malas de vedação e mangueira, jornais, revisros, arreios, bolsas, carteiras, ,caixas. sadeiras. almofarizes, •bandejas, cube- orinOis. prendedores de roupas. puxado. tas e publicações em geral. Albuns.
thicótes de couro. Carneiras, capas para tas, cadinhos, cântaros, cálices, centra res de móveis, pires, pratos. Palite,- Programas -radiofônicos. Peças teatrais
álbuns e para liVros, embalagens de de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as. nas. pás de casinha, pedras pomes arra e cinematográficas. Couros e peles precouro., estojos,
guarnições de coo o para carradeiras,. frascos. fôrmas para do. es gos protetores para documentos pu. parados ou não. Artefatos de couros e
.
xadores de água para uso doméstico, peles. Artigos de vestuário, de tôda_
automoveis. guarnições para po
fôrmas para tOrnos, fios 'de vidro, garcos. malas, maletas, porta-notas, porta- rafas, garrafões, graus, globos, haste, porta-copos, porta-nique:s, porto-notas sorte, inclusive de esporte e para cri.
chaves. porta-niqueis, pastas, p lseiras jarros. ,jardineiras, licoreiros mamadei- p orta-documsntos. placas, rebites rodi. anças (traidas, cueiros) . JRupa de
de couro, rédeas, selins, sacos pa a via- ras, mantegriefras, pratos, pires, .porta. nhas. recipisates, suportes, suporres para cama e mesa, inclusive cohertocas. I oagem, sacolas, saltos, solas e solados, jóias, paliteiros, potes, pendentes pe- guardanapos. saleiro, tubos. " tigelas lhas de uso pess jil, panos deaprato e
tubos para 'ampolas, tubos para serintirantes para arreios e vali es
destais, saladeiras, sserviços para re- gas, travessas, tipos de material plás- análogos. Papel e 'seus artefatos. livros
Classe 13
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- tico. sacolas, sacos. sagmnhos. vasilha- não impressos: Móveis de metal, vidro
AdereçcA de tnetais preciosos -semisas,
vasos, vasilhames, vidro para vi- mes para acondicanamentoa vasos, ai- ou madeira, estofados ou não: sacacaões,
preq:osus e scas" imitações adere os de
draças, vidro para relógios, varetas, caras, colas a trio e colas são incluidas travesseiros e acolchoados pára móveis,
pedras preciosas e suas imitações adot,
Substâncias alimentícias e seus prepanos i de metais preciosos. semi-prriosoa vidros para conta-gotas, vidro, para em outras classes, para borracha para rados. Ingredientes de alimentos. Essen;
automóveis
e
para
.bara-brisas
e
e sias imitações, alianças. anéi . aracostumes, para marceneiros, para saPa- cias alimentiCias. Bebida salcoOlicas e
xícaras
gos 1 de 4antasia de metais preciosos.
teiros, para vidros pasta adesiva para fermentadas. Refrescos e águas natuClasse
17
mater.al plástico e ti-igara/
balagandans de metais preciosbs ou krtigos para escritório. almofadas para
rais e artificiais, usadas conto bebidas.
.L:lasse. 37
semi-preciosos bandejas de meta s are- carimbos. almofadas para tintas, abriTabaco manufaturado ou nãO4 Artigos
ciosOs. berloques de metal pre iosos. dores de cartas. arquivos. borrachas Roupas brau.as . para . casaa e mesa: para ' fumantes, exceto paOel. Velas,
brinos de metal p recioso ou semi- Ierços para mataborrão. borrachas para Acolchoados p ara camas. coa‘as, co. fósforos, sabão comuns e detergentes.
preciosos, bules de metais pre iosos, colas, brochas' para desenhos, cofres, h .:eres, rtregões. fronhas gua7dana Amido, anil e preparações para a lar
carteiras de metais preciosos. qolares canetas, canetas (inteiro, canetas para pos fogo: borda'. s. aagos 'de toalhas vandaria. Artigos e p reparações para
de metais p reciosos ou semi-pre iosos lesenho. cortadores de papel. carbonos. l ençóis mantas cara amas anaa . para conservar' e polir. Perfumaria, cosmécontas de metais preciosos. cop s de car:mbos. carimbadnres. cola wara papel, cosinaa e panos de ,a tros, toa'has
e banho, toalhas de mesa, toa- ticos, dentifrícios, sabonetes e prepara.
ciosos. diamantes lapidados, fio d ouro caiadores. compassos cestos para cor- :rosto
lhas p ara jantar, toalhas para chã e dos para o cabelo. Artigos de' toucador
fio de prata, fivelas de metais recto. .-espondência, desenhadores. duplicado.
e escovas para os dentes, unhas, cabelo
sos. 'cafeteiras de metais preciosos jóias -es. datadores. estojos para desenhos café. toalhas p ara banquetes. guarni- .e
roupa. Jogos de tõtia a espéde. Brio.
jólaj, falsas. lantejelas de rnetai pre- .stolos para canetas. estojos com °Valas. ções p ara cama .e Mesa, toalhinhas quedos
e p assatempos; petrechos e arti(cobre pão)
ciosos, medalhas de metais preciosos . sguadros, estojos para lápis, espetos
gos para fins exclusivamente desportivos
Tann° ri. 9 743.729, dê 13-4-6
•semi -l preciosos e suas imitações, palitos estiletes para papéis. furadores fitas
Magaldi-Maia (Publicidade) t•tria., exceto vestuários. O presente Sinal de
de ()tiro pedras preciosas para jóirs. pe- alara máquinas de escrever., cratites
Propaganda que poderá variar em codras; semi-preciosas para jóia pérolas para lapiseiras. lama arábica. grampea.
São Paulo
res e dimensões, será usada na forma
e imitações de pérolas, pratos da me- dores. lá p is em geral. • lapiseiras. ma,
acima representada e manúncios, carta.
tais Preciosos. serviços de chá e dê café luinas para a pontar lápis, minas para
zes, taboletas, impresso e através de
de Metais, p reciosos, serviços de licor lrafites, minas p ara penas, máquinas de
radiofonia ou televisão. eRivindicasse
de metal precioso, serviços de refresco4 .screvei . máquinas de calcular. maquiuso exclusivo do Sinal de
de Metal precioso, serviços de saladas las de somar mácminas de , multiplicar
nata-gatog, porta-tinteiros. porta-cansaPropaganda -R.a'.
de fritas de metal precioso, servidos de ,os.
porta-lápis. porta-canetas, porta•sorvete de metal prado, talheres de
Têrmo
n.° 744: 730, de 13-4-196
Glaases:
8,
9,
11,
-12,
13,
14,
a 17, 21,
metais p reciosos, turíbulos de netal. cartas, prensas p rendedores de papéis,
Estaleiro Só S.A.
23, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40,
aercevelos . p ara Papéis, perftiradores.
Mrmalinas lapidadas e vass e
41, 42, 43, 44, 46, 48 e 49
-éguas, raspadeiras de borrões. stencils
Rio Grande do Sti
metais. preciosos
Para mimeógrafos. tintas e tinteiros Instrumentos de precisão, instrumentos
Classe 15
Científicos,
aparelhos
de
uso
comum:
insClasse 28
Para ,i distinguíri Artefatos - de ceámica, Para distinguir: Artefatos de material trumentos e apare dsohlaiidt V--o
porcelana, faiança, louça vidrada para plástico e de nylori: Recip:entes fabri- instrumentos e aparelhos didáticos; moides de tôda a espécie; acessórios de apauso &melro. aparelhos de chá, de café. cados de' Material plástico, revestimende Jantar, serviços de refrescos e de mais e vegeta, : s: Argolas açucareiros. relhos elétricos (inclusive válvulas Iambebi6s a saber: abajures de /antpião, armações para &cios, bules. bandejas pada§ tomadas, fios, soquetes). apareaçucareiros. a p anha-moscas, bacias de bases para telefones, baldes, baciaá bol- lhos fotográficos, radiofônicos cinemalatr:4 iSandeijas, banheiras, bisco feiras sas, caixas, carteiras, chapas. cabos gravados e filmes revelados; Instrumenbidês t botijas. bules. cafeteiras canecas para ferramentas e utensílios. cruzetas. tos musicais e suas partes integrantes,
castiçais, chavenas, centros de masa, aiXas para acondicionamento de ali- exceto máquinas falantes. Ferramentas
compoteira. cubosê, lescansos de porce- mentos caixa , de material plástico Irra de tôda espécie, (exceto éluando parma
de -máquinas), ferragens , e cutelaria em
escarradeiras. espremedores
hat s rias, cOadores, copos, canecas. aa
funis, garra‘as, globos. farcEneiras tar- chas.- capas pára álbuns e para livros geral. Peauenos artigos de qualquer met al. Botaes, alfinetes comuns, fechos
ro*, jarrões, lavadedos, lavatórios kif
cálices, cestos, ...astiçais para velas 1 tográficos, máquinas falantes,
discos
Construção naval

bat an
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ARCAS DEPOSITADAS
Publicação Seita de acordo com o art. 130 do Código da .Propriedade Industrial. Da data da públicaçáo começara
zarrer o prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dapartamento
Naeiona! da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a coneessao do registro reauarldo

Termo n. 9 744.731. de 134 - 1966
Syivi Irmagard Barborsick .
São Paulo

r SMO

parcialmente preparado. cimento me.
•
cobalto, bruto ou parcialmente
crabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, lasso em bruto
an barra, ferro manganès. ferro velho
lusa em bruto ou parcialmente trabaSiado, gusa temperado. gusa maleável
ãminas de metal, lata em fôlha, latk
fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, timalraas
alagnésio, manganês. metais não traba.
, hados ou parcialmente trabalhados. me.
tais em massa. metais estampados.
metais para soidb, amuei, ouro, zinco
corruga& e zinco liso em fólhas
Termos os, 744.762 a 744763, de
13-4-66
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
São Paulo

Osso para tetos e paredes, cimentos refratários. produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e
cal hidráulica
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos para pintura e óleos de linhaça, resinas; tintas
em pó, líquidas, sólidas ou pastosas para
madeira, ferro e paredes; vernizes, zarcão
Classe 17
Para distinguir: Abridores de carta, ala.
vancas para registradores, a rquivos, aJ
motadas para carimbos e par tints, alfineteiras, aquarelas, apagactores , apon
‘adores, berços ara mata-borrão, brochas para cola e desenho, canetas, canetas tinteiros, canetas para desenhos,
crotadres de papei, carimbos, carbono,
compassos, calendários caixas para cor.
respondência, coladores, cortadores de
oapel datadores, densenhadores, descan
$os para lápis e canetas, espeto para papeis, esponjeiras, estojos Para lápis e
canetas, estojos para minas de lapiseira
ficharias, fitas para máquinas de escrever grampos para papeis. goma arábica,
grampeadores, grampos para pastas, giz,
lápis em geral máquinas para apontar
mata-borrao, molhadores, nume
radores, pegadores, percevejos para pa.
peia papelão e tabuas, porta -blocos, penas de escrever, ponteiras para lápis,
para 4usos para livros, pastéis ara tinta
de desenho, resilhas para papel raspadeiras, réguas, registradores, separadores para livros, separadores para papeis
timpanos, tinta para escrever, tira-linras,
transferidor, tinteiros, trenas e tábuas
com molas para papeis
Têrmo n.9 744.764, de 13-4-66
IPAMIG — Instituto de Psicologia
Aplicada de Minas Gerais
Minas Gerais

tapeçarias e para art:ges de cama e
mesa: algodão, alpaca. canhino citmn.
caroâ, casimiras fazendas e tec'dos ste
lã em peças, juta, jersey; linho; os ata;
paco-paco: percalina; rami; matai asna
natural; tecidos plásticos. tecidos Impermeáveis, tecidos de pano couro o
veludos

Classe 48
Para distinguir; Perfumes, essências, eatrt tos, agua de colônia, água de touca.
cador, água de beleza, água de quina,
Classe 36
água de rosas, água de alfazema, água
Para distinge :r: Artigos de vestuários
para barba, loções e tônicos para oe
8 roupas feitas em geral: Agasalhos
.abelos e para a pele, brilhantina, baías
durosos e pomadas para limpeza da
rs' IsPensórios. saldas &banho, sandálias
aventais. olaaargatas. anáguas, blusas
pele, e "maquilage". depilatórios, deso!saras, botinas, blusões, boinas, babadorantes. vinagre aromático, pó de atroa
talco p erfumado ou não, lápis para
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
casarI,o, coletes: capas, chatas.
pestana e sobranceiras, preparados para
cashacols. calçados, chapéus. 'cintos
embelezar cílios e olhos. carmim para
cintss, combiaaaões, corpinhos. calcas
rosto e para os lábios, sabflo e clave
para barbear, sabão liquido pertumado
amhoras e de crianças. calções. calou não, sabonetes, dentifricias em p.5.
aas. camisas, camisoit,s, :wrisetzS
pasta ou liquido, sais perfumados para
Cuecas. cero-.s. colorirmos, cueiros
banhos, pentes. vaporizadores de perfez•
casaco3, chinelos„, dominó.; echar•
me. escovas para dentes, cabelos, unhaa
•
tinta:as. 'ardas para militares coe cílios, saquinhos p erfumado, prepara,
.ileu frcidE--:-. galochas. gravatas. gots
dos em pó. pasta, líquidos e t1loto3
?(3S iogas dr angarie. taquetas, iaquês
para o tratamento das unhas, ellaseli
uvas, 1iga
lenços, manhãs. meias
ventes e vernizes, resnovedores da cutR.,
mantaa. mandrião. •mantlas, p.a
cula, glicerina perfumada para os salsas
2stés. palas. arrihoar. pulover. pe/erinas
Jos e preparados para descolorir unlms,,
siccs ouchvs. polainas. pilaraas, pucillos e pintas ou sinais artificiais, óleos
nhos, perneiras, quitnortos. regalas.
p ara a Pele
co': de chambre. rolpão, sobretudos
castsres. shorts. sungas. stolas Ou glacio.
Classe 49
tatica tarbaãtes ternos. uriortnea
Classe 16
Para
distinguir
jogos, brinquedos, pase vestidos
Cal, tintas (para muros e paredes), géssatempos e artigos desportivos: Auto.'
so, peças ornamentais de cimento ou
Trino r 744.732, de 13-4-1966
tomóvels e veículos de brinquedos,,
gêsso para tetos e paredes, cimento reIndústila e. Comercio Phelp'i
armas de brinquedo baralhos, Mai]
fratário,
produtos
para
tornar
imperpara todos os esportes, bonecas, âgVer'
São Paulo
meabilizantes as argamassas de cimento
res de natal, choCalhos, discos de arrasa
e cal hidráulica
Messo desportivo, figuras de aves
Classe 28
aves e animais, jogos de armar, in03
Celulose ,esmaltes, lacas, -óleos para
de mesa., luvas para esporte, miniatua
pintura e óleo de linhaça, resinas; tin500.0
rao ais utensílios domésticos, máscaras
tas em pó, liquidas, sólidas ou pastopare esporte, nadadeiras, redes para
t.,e nb'\''
sas para madeira, ferro e paredes, verpesca, tamboretes e varas pare
,?\co
nizes e zarcão
pesca
ç*\04
0
0"
5., .
çse
Térmos as. 744.759 a 744.761, de
Classe 36
13-4-66
Para distingsir: Artigos de vostuárioa
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
Classe 8
e roupas feitas em geral: Agasalhara
.,7-,anplificaclores
São Paulo
aventais. alpargatas. anáguas. bluseu,
Classes: 32, 33 e 50
hot,,Is botinas, blusões, boinas, babajérrno n.° 744.733, de 134-1966
Psicologia, pedagogia, centro 'educacio- douros, bonés, capacetes, cartolas, cace,
Estaleiro Só S.A.
nal, impressos de uso da firam
atiças, casacão, coletes, capas, cha/es;
Ri'a Grande do Sul.
cacho cais, calçados, chapem catana
Termos ns. 744.765 a 744.768, de
cintas, combinações. corpinhos, calças
13-4-66
de senhoras e de crianças calções, -cal=
Magaldi-lVlaia (Publicidade) Ltda.
ças, camisas. camisolas, camisetas,
São Paulo
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