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SEÇÃO IIIANO XXIV - N.° 192

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTMAL

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 1966

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.9 453.936 - marca: Petratex
requerente:
Confecções de Roupas
Petratex Ltda. - processo deferido.
N.9 447.702 - marca: NM reEXpEDIENTE DO DIRETOR
querente: Ind. de Sabonetes NM LiDA DIVISAO DE MARCAS'
mitada - processo deferido.
Insígnia . de Propaganda Indeferida
N. 447.687 - marca: Neo-MiceRio, 7 de outubro de 1966
N.9 447.625 - marca: TelasteM
N. 469.680 - Fig. de Parafuso tin - requerente: Instituto Nacio- requerente: "Telastem Ltda. nal de Quimioterapia Ltda. - proe
Porca
Montreal
Montagem
e,
Notificação
processo deferido.
Representação Industrial S. A. - Cls cesso deferido.
N.9 442.191 - marca: Nordeste - 14.9 453.468 - marca: Antiflamine
Unia vez decorrido o prazo de Te- 5 --- 16 --- 33.
requerente: Organização Nordestina - requerente: Schilling Hillier BA.
consideração previsto pelo art. 141 da Frase de Propaganda Indeferida rdiedoroagem Ltda. - processo defe- Industrial e- Comercial - processo
Lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez (dias
deferido.
para eventuais juntadas de reconsi- N. 496.942 - A marca nacional N.9 449.969 - marca: Divulgação N.9 451.085 - marca: Imperador
dos
bons
produtos
de
metal
Inderação e do mesmo não tendo yaAgronômica - requerente: Shell - requerente: Fábrica de Bebidea
lido nenhum interessado serão logo dustam - Ind. de Artefatos de Me- Brazil Ltd. - processo deferido.
Imperador Ltda. - • processo defetal
Ltda.
Cl.
5.
expedidos os certificados abaixo:
N.9 472.788 - marca: Rio - re rido.
MetalúrgicaeRio S. A. Ind • 14.9 444.147 - marca: Marwanda
Titulo de Estabelecimento lndefe- querente:
- requerente: Fábrica de Parafusos
Marcas Deferidas
e Com. - processo deferido.
" ridos
N.9 431.914 - marca: Zeta Flex Marwanda S. A. - processo defeN9 398.072 - R & $ Originais{
Zveibil Industrial 5 rido.
N.9 499.240 - Industrial e Comer- -A.requerente:
R. & X Originais Inc. - Ci. 36 Produtos
Metalúrgicos
- proces- N.9 410.349 - marca: Sedima cial de Camas - Industrial e Co- so deferido.
Registre-se, com os exemplares de mercial
requerente: Sodima Soc. Distribuidode Camas Ltda. - CL 40,
fls. 21-23, porém, sem direito ao FUSO
de Madeiras S. A. - processo deN.9 452.349 - marca: Drivetur - ra
exclusivo da expressão "Originais".
requerente: Auto Drive S. A. - Im- ferido.
Exigências
14° 398.450 - Linha Reta - Luiz
N. 9 430.909 - marca; A Paulista
portação
Termos com exigências a cum- ferido. e Comércio - processo de- - requerente: Alberto Lundgren TeRestauração de Marcas
prir:
S. A. - processo deferido.
N.9 453.229 - marca: Catune - cidos
14.9 441.059 - marca: Isolex
reN. 305.624 - Paco/ - Pacol tom. DrastOsa S. A. Com e Ind. de Meias requerente: Gilberto C. de Gouveia querente:
Fábrica de Tubos Eletro- processo, deferido.
• Coari Ltda. - CL 38 - Concedo - no pedido de alteração de nome Barreto
N.9 379.737 - marca: ' Stem - dutos Isolex Ltdá: - processo defeda marca têrmo 424.112.
à restauração. •
N. 420.401 - Engarrafamento Pa- requerente: Soc. Técnica de Enge- rido.
N. 498.450 Liolaa Reta - Luiz robe
nharia e Mecânica Stem Ltda. - 14.9 376.519 - marca: Scandia
-e Trovador Ltda.
• Alberto Martins - CL -32 - CônN. 697.832 - Somei Sociedade processo indeferido.
cedo a restauração.
requerente: Acaudia Comestics Corp.
N. 448.329 - marca: Maquepeça - processo deferido.
N. 313.663 - Ping-Pong - Comp. de Medicamentos Ltda..
requerente:
Maquereça
Peças
14. 9
N.
457.939
Eucatex
S. A. Ind.
466.930 - marca: Coroataense
aras. de Novidades Doceiras - Cl.
Para Diesel Ltda. - processo defe- - requerente:
e Com.
José Martins de Souza
41 - Concedo a restauração.
rido.
Diversos
- processo deferido.
Têrmos:
N.9 435.854 - marca: Mulher SenRestauração de Nome Comercial
• Fernando Chinaàlia Distribuidora N. 451.429 - marca: Para Ela - "dada Num Cavalq Marinho - requerequerente:
Laboratório
Phymatosan
rente: Artex S. A. Fábrica de ArteN.9 392.867 - Construtora Silva S. A. - no pedido de reconsideração
fatos Têxteis - processo deferido.
Cardoso Ltda. - Construtora Silva do despacho da marca Vogue têrmo S. A. - processo deferido.
433.281.
N.9 450.950 - marca: Trevo - N.9 435.460 - marca: Berrykote
Cardoso Ltda. - Concedo a restauS. A. Frigorifico Anglo - recor- requerente: Posto do Trevo Ltda ração.
- requerente: Marietta do Brasil
rendo' de despacho que deferiu a processo deferido.
Marcas Indeferidas
Ind. e 'Com. Ltda. - processo defemarca Três Lagoas térino 4243,529.
N9
385.889
titulo:
Capataria
N. 316.528 - Torcetex São Pe- Tupan - requerente: Sapataria Tu- ido
N.9 • 498.354 - Barcelense
SerN.9 452.298 - marca: Superpalhalralheria Barcélense Ltda. - Cl. 16. dro Ltda. - Aguarde-se.
pan Ltda. - processo. deferido.
Ventilado - re q uerente: Linifício
N. 422.624 _ Deutsche Edelstahl- N.9 399.991 - marca TV Serve - Leslie'
N.9 498.605 - Casa da Sobremesa
S. A. - p rocesso deferido
- Casa da Sobremesa Soc. Comer- werke AG. - -Aguarde-se.
requerente: TV Serve Ltda. - pro- N.9 451.744 - insígnia:
Expresso.
N. 476.973 - Casiraco Ind. e cesso deferido.
cial Ltda. - Cl. 41.
- requerente: Ex p resso-AéreoN.9 402.309 - marca: Catedral - Aéreo
N.9 498.718 •- 1V1ineirão - De- Com, de Peças para Automóveis LiViagens -e Turismo Ltda.
Cl. 21 - Aguarde-se.
misa-Deutz Minas S. A. - Fábrica mitada.
requerente: Ind. e Com. de Bebidas,
de Tratores - CL E,
Catedral Ltda. - processo deferido.' N.9 448.632 - marca: Predileto do
Despachos em Pedidos de ReconsiN. 423.603 - marca: Royal Pará -. requerente: Antonio Freire
N.9 499.622 - Ernpla
derações
Smoke - requerente: Companhia da14.Silva - processo deferido.
Musical Planalto ' Ltda. - CL 8.
9 -435.967 - marca: Alcameprol
de Cigarros Sinimbu - processo deN,9 09.838 - Filéburgo - Frigorequerente: Laboratório FarmaO Senhor Diretor da Divisão de ferido.
rifico Cruzeiro S. A. - Cl. 41.
1Warcas acolheu os pedidos de reconcêutico Natus Ltda. - processo deN. 496.741 - Geral - Cia. Ge- sideração dos despachos interpostos
N9 435.816 - mar2: Vucacrin - ferido. ral de Indústrias - Cl. 11.
requerente:
'ifictorio
Azzalin
Filho
nos processos abaixo mencionados a
N. 9 444.32'6 - marca: Rautratil N9445.418 - Joaquinense „- Adol- fim de reformar as decisões ante- processo deferido.
fo A. Ferrero
N.9 417.774 marca: Henca - requerente: Olin Mathieson CherniCl. 4L
•
riores:
requerente: Com. e Ind. de Ferro cal Corp. - p rocesso deferido.
Expressão de ' propaganda Indefer'ida
Têrmds:
Henca, Ltda. - processo deferido.
N.9 450.355 - marca: Multimerall
N.9 478.428 - Indústrias York S. N.9 305.178 - marca: Pirani - N.9
- requerente: Multimetal S. A. 439.809
marca:
Predial
BraA. Produtos Cirúrgicos - O Maior requerente: ,Casas Pirani S. A. Com . sília requerente: Prel
Ind. e Representações - proga Brasília Com.
cesso deferido.
Nome Nacional No Ramo - Indús- e Imp.
processo- ,deferido.
Ltda.
processo
deferido.
trias YOrk S: A. - Produtos Cie,irN. 411.915 marca: Axios - N.9 453.923 - marca: Conquista- N. 9 453.363 - marca: Sul Amerigicos
Cls. - 8 - 10 -35
37 requerente: Axops S. A. Ind. Mecâ- dor - requerente: Cortume Progres- canas - requerente: Ind. e Com.
Sul Americanas Ltda. - p rocesso de- 38- e 48.
nica - processo deferido. .
so S. A -.
processo deferido.
ferido.
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- As Repartições Públicas,
Repartiçõe Públicas
cingir-se-ão às assinatura°
'deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicação nos
DEPATA ENT• DE IMPRENSA N =NAL
fevereiro de. cada ano e ao
jornais, diariamente„ até às
DeRe7OR
iniciadas, em qualquer época,
25 horas.
ALBERTO DE BROTO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- As reclamações pertinent.
0QCeAÇS42
?eçA
Ct-IMFF:
OA
- A fim de possibilitar
©C•ICIPCI O OGRVIÇO.) GO PuEILICAÇ8a0
2e2 ei matéria retribuída, nos MUM O FERREIRA ALVES
FL °MANO GUIMARAES remessa de valores acómpas
rasos de erros ou omissões,
nhados de esclarecimentos
deverão ser formuladas per
quanto a sua aplicação, solto
DOÁROO OFOCOAL
escrito, à Seção de Redação,
citamos usem os interes.sados
caça° Ao
das 13 ás 16 horas, no máxi.
.
002art.,one:D
preferencialmente cheque
oceo c}o pab$ letdoolo 0 osapodlonto
einiottloto
uno até 72 horas após a saida
e000k0» O 00 Propréociodo IncluotrIel
vale postal, emitidos a favor
Co In6Ceo2rlo o Comõre0o
dos órgãos oficiais.
:do Tesoureiro do Departas
Oficioso
ao Departarntoto ue impreneo Necionell
emi3aatico mio
riraprensa Nacionai.
nsesito
- Os originais deverão ser
ogrujudos
e
aurenticadaclg
- Os suplementos dze edisJcs, ?essalvadas, por quem de
ções
dos órgãos oficiais só ee
ASSINATURAS
cr::freito, rasuras e emendas.
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da caco
Excetuadas as para o RE2AIS`77'ÇOES G .PARTYCIIYILAIRES
FUNCTONÁRTOS
5ina2ura. sempre!
-ws:Mor, que . serão
Capital e Interion.
Ulterior:
Capitak
e
assinaturas
poder"I
211tioM:s, as
- O funcionário pública
41.100
Cr$
G 000 Semestre .
o Cr
22-1to toMar, em qualquer! Semestre
federal,
para fazer jus ao desCr@ 9.0U0
Cr t2 . 000 Ano o
o
o
dpoca, por seis meses sna P2177à AçaD
conto indicado, deverá provar
Exterior:
3weerio?:
o.
esta condição no ato da ao.
.
000
Ano
000oo
o CrO3 110.030 sinatura.
erg
113
o
o
o
wencida3
- As assinaturas
- O custo de cada exeria.
.-Fsderão ser suspensos seta
piar
atrasado dos órgãos ofis
Pfso prévio.
dos
jornais,
devem
os
asvão impressos número do
p
rovidenciar
a
resciais
será, na venda avolseD
.
sinantes
talão
de
registro,
o
mês
à
a
Para facilitar aos as'sinan-'
ante.
acrescido
de 5 se do [nespectiva
renovação
com
ano
em
que
findará:
les a ise.ificação do prazo dei
saiidade de suas assinaturas,! • A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta trio ano, e de Cr3 10 por anü
decorrido.
7.2C parte superior do enderêço eontinuidadg no recebimento .(30) dias.

-

As

EXPEW ENTE

Consumo de Responsabilida.de Ltda.
N. 42r.".083 - Onda Flex - Reque- Classe 8 - (Substituindo o artigo
Classe 42.
rente: Indústria de Móveis de Aço benjamim por tomada de corrente - N.
453.637 - Travacustic - Requemúltipla).
"Onda" Ltda. - Classe 40.
-- Regue- rente: Eucatex S.A. Indústria e CoN. 444.474 430.284 - Diversanisol - Rermércio - Classe 16.
C'
que.-ente:
Diversey Química Ltda. - ente: Prominas Brasil S.A. A,
Rio, 7 de outubro de 1966
e Comér- N. 458.857 - Homem Atômico eia Classe 28.
Requerente: Emprêsa Gráfica "O
cio. - Classe 6.
Notificação
Cruzeiro" S.A. - Classe 32.
N. 430.863 - Tiolacton - RequeN.
444.489
Darenthin
RequeUma vez decorrido o prazo de re- rente: Nova Química Laboratórios
N. 459.000 - Jaguarema - Regue»
rente:
The
Wellcome
Foundation
Li-'
consideração previsto pelo art. 14 da S.A. - Classe 3.
rente: Oestreicher & Campos Ltda. N. 432.903 - Servi-San - Reque- mited - Classe 3.
Lei n.9 ,4.048 de 29-12-61 e mais dez
N.
459.113 - Sonia •- Requerente:
dias para eventuais juntadas de re- rente: Toalheiros Servi-San S.A. - N. 445.565 - Incola - Requerente: Classe 41,
Eletro
Metalúrgica
Incola
Ltda.
consideração e do mesmo não tendo Classe 48.
José de Aguiar Machado -- Clasce
N. 432.908 - Verinha - Reque- Classe 8.
valido nenhum interessado serão lo- (Considerando a expressão "apligo expedidos os certificados abaixo: rente: Walter Haar & Cia. Ltda. - N. 450.773 - Ivan - Requerente: cação" por artigos).
Classe 41.
Guidali & Cia. Ltda. - Classe 41.
• N. 49.503 - Colorex - RequeId
N. 453.602 - Marbon - Reque- rente: Cia. Vidraria Santa Marine
r arcets Deferidas
N. 434.086 - Emblemática -- Requerente: Asteca S.A. Indústria. Co- rente: Borg-Wamer Corporation - - Classe 11 - (Com exclusão de
Classe 1.
arpões e arpões de carregar).
N9 376.930 - Colono - requeren- mércio e Mineração - Classe 41.
te: IIotores Diesel Nacionais "ColoN. 463.862 - Murad - Requerenteá
N. 434.381 - Inco - Requerente:
N.
453.637
Plame
Selector
no" 3. A. - classe,- 6.
Inco - Indústria e Comércio de Sal Requerente: Harper-Wyman Com- Jamil Murad - Classe 41.
N. 403.611 - Turbafilm - re- Ltda. - Classe 41.
N. 463.898 - Sranscap - Requepany. - Classe 8.
querente: Luwa A.G. - classe 8 rente: Antonio Vitturi - Classe 8.
N.
455.943
Leodermin
Reque434.944
Climax
RequeN.
N. 465.077 - Calcinutrin - Requecom exclusão de instalações.
rente: Laboratório Climax S.A. - rente: Laboratório Leo do Brasil S.A. rente: Instituto Fleming Ltda. N'.9 414.412 - Cites - •requeren- Classe 2 - (Sem direito ao uso ex- - Classe 3.
Classe 3.
te: Cites Comércio e Indústria Tez- clusivo da letra C).
N. 455.945 - Leo-Artrin - Reque471.609 - Santa Lucia - Re=
to-Quimica Ltda. - classe 23.
N. 437.601 - Eldorado - Reque- rente: Laboratório Leo do Braail S.A.
querente: Cerâmica Santa Lucia
N.9 415.482 - Tabaris - reque- rente: Elgin Fábrica de Máquinas de - Classe 3.
.
rente: José do Rosário Guerra - Costura - Classe 6.
N. 456,284 .- Filmalegre - Rem, Ltda. - Clesse 16.
Capri - Requerente:
N. 437.729 - Capelinha-Seco - rente: Fábrica de Bebidas Sudan N. 472.379
classe 41.
Capri - Comércio e Administração
N. 423.493 - Ker Mate - reque- Requerente: Cooperativa Vinícola Ltda. - Classe 42.
Classe 6.
Refrigerantes Minas Gerais "Caxiense" Ltda. - Classe 42.
rente:
Reque- S.A.
'Codorna
N. 456.292
N. 472:503 Rádio A Tribuna S A. - classe 42.
rente:
Casa
Docorna
Ltda.
Classe
(Sem direito ao uso exclusivo de
N.9 425.776 - Irisbel - requeren18. - (Com exclusão de accessórios Requerente: Rádio Itapema Ltda. Classe, 32.
te: Opofarm S. A. Indústrias Far- "Seco"
e Casto).
N. 437.800
- Missioneira - Recrie: para fusis).
macêuticas
classe
3.
N. 489:946 L,.= Samellinho - Reque426.792 -. Lum-Luk - regue_ rente: Frigorifico Três Passos Ltda.
N. 456.372 - Tribuna dos Servido- rente:
Calçados Samello Ltda. -N.9 L,umina - Indústria de LO.m_ -,Classe 41 - (Com exclusão de -rarente:
res do Estado da Guanabara Re- Classe 38.
rinhas alimentícias).
querente:
Rogaciano
Montes
de
Car- N. 481.664 Nobelplast -= Requepadas Ltda. - classe 8,
N. 439.195 - Millions - Reque- valho. -- Classe 32.
rente: :Industr.:ia de Plásticos NoberN.9 426.898 - Baumer regue. rente: Comércio e hnpertação MiN. 456.905 - Anuario Fluminense pla,st Ltda. -, Classe 28.
rente: Baumer - GBS Cia. Brasi- llions Ltda. - Classe 13.
Extralit - Requerente:
N. 439.406 - , Adams - Requerente: de Indústria Requerente: Editora N, 482.461
leira de Equipamentos - el. 10.
" & Cia. Ltda. - Classi
Hirtz
NuliriCh
de
Divulgação
Industrial
Ltda.
Bchill
Kuperman
-Classe
36
N. 427.362 - Estádio - reque"n9 16. •
rente: Hoshino Hishino Ltda. - (Com exclusão de boinas, bonets, bar- Classe 32.
retes
e
chapeus).
•N.
482.635
Figura de Monte EveN. 457.496 - Vencedora - Regueclasse 1.
rest -- Requerente: Impianti Everesi
rente:
João
da
Silva
Classe
41.
N.
443.479
isa
Requerente:
AN.9 427.837 - 000d-Bola - requeN. 458.448 Premier Reque- L. Calcaterra S.A.S. - ClaRSP 6.
Fontes & Cia. - Classe 36:
rente: Companhia Brasileira de Ne- Torres
rente:•1Vlanufatnra , de Roupas !!Pre- N. 483.220 --- rIVIauso - Requerente:
N.
443.638
Ivela
,Requerente:
vidades Doceira - classe 41.
H. Benecke - Classe 31 - (Com mter" Ltda. - Classe 36 (Substitu- Instaladora Elétrica "Maus0" Ltda.
N. 428.293 - AI requerente: J.
exclusão
dos artigos: toldos, capOtiis, indo a expressão macacão por roupas - Classe 38:
Argos Industrial S. A. - classe 4 N. 483.237 Bar e Restaurante
•
profissionaiS), :
velas
e
sacos).
som exclusão de xisto betuminoso.
nte: Retiro da Severa Ltda. - Retiro dr
N. 459522- Solua - Requere
444.414
Morganti
RequeW. 428.588 - Bevelith - reque- rente: Refinadora Paulista S.A. - Sociedade Cooperativa Carioca de Severa - Classe 41.
claSse 1'.
rente: Eva- Salzinger

SxRedierite da Seção
de Interferência

•
r
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N. • 483.562 - Clark ' Equipment. Insinia deferida
N9 429.878 - Seti
Requerente: Clark Equipment . ComSeu Serviços
N9 472.647
jif Matic
A. J.
. panyi- Classe '1.
Técnicos de Instalações Ltda. - das-. Fagard 6 Cie.
cl. 17.
N. 484.479 - Porta-Sol - leque- N° 483.505 - I. S. 'C. - Regue - se 16.
rente: Instituto , Superior de ContabiN° 473.321 - Aluno Bem Calçade
ente: Bar e Mercearia
Po
tente:
a-Sol
- N° 433.904 - Argon - Confecções
lidade - Classe 33 - (Art. 114 do Argon
' Ltda.:
- Classe 38.
A B C - São Paulo Alpargatas S.A.,
,
Ltda.
cl. 36.
cl. 32.
, N.:485.104 - Revista da Factddade Código).
NP 435.549 - Prisolac
Pharma
N9 481.474 - Microfer - Micro.
de Direito - Requerente: Faculdade N° 498.056 - Biacr
Requerente: S. A. Lab. Farmacêuticos -'cl. 3.
fer Comercial e Importadora Ltda. -•••
de Direito dá Universidade de Minas Brasil Indústria Aeronáutica S. • A.
N° 436.888 - ,Vera Cruz - Luiz
•Gerais - Classe 32.
,
Biaer
Classes: 6 -- 8 - 11
2()
Guimarães
=
çl. 41. •
• N. 485.467 - Resfrian - Reque- - 21 -- (Art. 114 do Código),
N° 481.755
Cegonha - Ind.
rente: Maria Aparecida Medeiros de
N° 437.036 - Quem ê Quem Em de Artefatos de Panos Itapetininga
Souza Dantas Classe 3 .- (Como
Publicidade Alplia Administração de S. A. fnarpi - cl. 48:
Nome Comercial deferido
¡marca genérica).
Bens Ltda. - cl. 32.
N° 482.125 - Acre
Tipograf:11
N. 486.083 Terrabusi - Requerente: Estabelecimento Modelo Ter- N. 5-389.042. - Distribuidora Mato- N° 437.055 - A Cidade - Irmãos Acre Ltda.
cl. 33,
W 481.747 - Cutter - Brunswick
rabusi S.A. de Indústria & Coniércio. nense . de- Bebidas Ltda. - Requeren- Fiormitino - d. 32.- Classe 41 - (COm exclusão .ce ba- te: Distribuidora Matonense de BebiCorp. -- cl. 2/.
N°
437.886
Urquell
las, , caramelos, bombona, chocolates, das Ltda.' (art. 109 . n° 3 ct..! C.P.I.).
H. C.
cl. 42. ,
N° 485.711 - Leviton
•
torrões, confeitos, doces em -geral, ge- N° 429.556 - Construtora Três Li- Konig
Bfiti:11
leias, gelatinas , goma -de mascar).
N° 438.759
Central - Elétrica Schering Limited
cl. 3.
mitada
Requerente:
Construtora
N. 1 486.234 - Adamas - negueCentral Soc. Ltda. - cl. 8.
N° 487.121 - Boa Vist
Pa'.
rente: Aclamas Carbide Corporation Três Ltda. (art. 109 n° 3 do Có- N° 439.258 Taurus Com.- e daria Boa Vista Ltda.
cl. 41.
digo)
.
- Classe 11 (Com exclusão de treInd. de Bicicletas Carreira Ltda. NP 488.526 - Lambretolándia
Mação de arame).
Braz Antonio Soares
cl. 6.
N. 488.960 - Ferrocomplex H- Re- N9 434.238. Mercantil Fumai) ci. 21.
querente: Laboratórios' Baldassarri Dias S: 'A. Importação e Comércio N9 441.653 - Mate Nal - Mate N° 488.822 - Guri Bom - Kibon
- Requerente: Mercantil Pernão Dias
S.A. - Classe 3.
N° 441.332 - Rio de Ouro - S. A. Ind. Alimentícias - cl. 41.
N. , 490.043 - Lirio - Requerente: S. A. Importação e: Comércio (artigo Manoel
N° 488.856 - Monarca - Lab.
.Moura de aliena cl. • 41.
•Cerâmica Sanitária Porcelite .S.A. - 109. n° 2, do Código) .
Nal Mate Solúvel S. A. Ind. e C - e Perfumaria Monarca Ltda. -- elas.*
Classe 9
se 46.
mércio - cl. 41,
N. 490.535 - 1away
Requerente:* N" 435.789 . .,-. Lourenço , Borri
Cia. - Requerente: -Lourenço Borri
Apparecido BudelaCi- - Classe 24..
N. 441.684 - Imperador - Bar N° 488.914 - Yum.:av
losé
N.,491.872 -- Jornal do Comércio & 6 Cia. (art.. 109, n° 3 do Código). e Café Imperador Ltda,
41. Dahau - ci. 48.
Indúatria - Requerente: Eniprésa N" 450.285 -- Infantil Modas Ltda.
N
9
492.921
.
Mono-ira
Mau.
N9 443.532 - Corivela
Jornalistica •"Comércio & Indústria - Requerente: Infantil Medas Ltda.
J. H. leira. Automóveis
Ltda •
el. 21.
(8.A..- Classe 32..
Benecke
(art. 109, n° 3, do Código).
cl. 28. .
•
Christo ...ouro -.S.A.
1.eque- N9 459.550 Indústria Brasileira N° 443.638 - Bossa' N Iva - De- 'N° 493.508
N. 492.744 - Rohaklar
tente: Rohrn & Mias Ges. Mit Besch- de Tintas
de. Vinhos ,e Bebidas Caldas ,- cl. 42.
métrio
Loron
Rabauaque
Vil'
S.
A.,
Requerente:
cl.
42.
Classe 46.
rankter Hafting
N 9 494.573 - Evaus
Evans
N.° 444.525 - Amazônia - Lanches
Indústria Brasileira de Tintas S. A.
Importadora
S. A. - cl, 8.
N. 492.754 - Pilar -• Requerente: (art. 109, n 9 2, do Código).
Restaurante Amazónia Ltda. 'clasCompanhia Produtos Pi Lar S.A. - Titulo de estabelecimento deferido se 41.
N° 494.675 -- 'der
Trfer S.A.
Classe 41.
N. 494.020 - Progresso - Reque- N° 381.756 - Confecções .Granada N9 -446.029 - Casas do Arroz - Adm. de Bens - cl.. /6.
N° 495.026 American Cale
rente: Lenharia "Progresso" LI-c.a. - Ltda. - Requerente: Confecções Gra- Saramago Christa Importadora Ltda.
American
Cale Ltda. - cf. 25.
Classe 47.
- cl. 41.
.
N. 494.551 - O Debate - Weque- nada Ltda. - Classes: 34 -- 28
N° 496.181 jacarel MaterLdk
N°
416.520
Alvorada
36
-37
-39
Nelson
(Art.
117,
e
1, do
rente: Gráfica o Debate Limitada. Básicos Para Construção jacarci Ltda
com exclusão do gênero re- Monteiro Maia - cl. 4,1.
Classe 32 (Com exclusáo. de revistas e
- el. 16.
N°
448.843
lativo à classe 34).
Helena - Fábricas
publicações impressos).
.
Martini - Reque- ' N° 431.393
N 9 496.432 --Itáii
N. 494.793
Praia Grande - Helena de Móveis Cromados e Apa- Oficina
rente: Gráfica martini S.A. - blasse Requerente: Balneário Pra 'a Grande relhos Elétricos Ltda.
Ele& ortália Ltda. - ci.. 8
8.
21. 9 32 .
Ltda.
Classes: 33
41 - 42 - N° 450.920 - Pinha/crise - Adria- N° 4'97.408 - Acro - Lab. Climas
N. 495.'120 - Eletrônica iluStracia 43.
cl. 1. •
(Art. 117, n° 1, do C.P.I.). no Ferriani 'Sobrinho S. A. Massas S. A. •
equerente: Efece Editora S.. N 9 497.419 - Acro - Lab. Climas
Classe 32.
N° '444.999 - Auto Mecânica Consl Alimentícias - cl, 41.
S. A. - el. 43.
:! 495.790 - Atlântica - ame**ente': Cia. Atlântica de Papeis S.A. tantino do Centro - Regue-ente: Auto N° 451.543 -• Ser Ai, Es
Ciba N9 497.891
Labortaco - CoMecânica Constantino Ltda. - Cias- Societé Anonyme - cl. 3.
- Classe 38.
mercial Labortaco Lida.
cl. 38.
ses.: 21 -33 - 6 - 8 11 39 N° 455.908 - Brainoto - Soc.
N. r 495.793 - Brasil TrabálhiSta - (Art. .117, a° 1, do Código) (Com
N°
498.023
Dukeof
Monto-se_
Comercial Anglo Brasileira de MOtores
Requerente: Tamis Jorge Bast ni - inclusão das classes 6 - 8 - 11
- Ind. e Comércio de B-11'das Per.
Ltda. - cl. 6.
Classe 32.
nambucana S. A. cl. 42. .
N. 496.650 -. Madesul eque- 39) .
Tente: Madesul Comércio de Madeiras N° 447.187 - .Sulux Regue- ' N° 456.022 - Alloy - Freios Al- N9 498.274 :-- Drogatlártica
loy Ltda. - cl. 21.
Drogatlântica Ltda. - Cl. 38.
Ltda: - Classe 4.
N. 497.317 - 3 Mexias - eque- rente: Marrilio Eufrãsio Arunciação - N9 456.716 -- Santo Amaro - N 9
Classes
8 - 33 (Art.- 117, n9 1, do Dist
rente: Cerealista Itumbiara Lt a. ribuidora Industrial Santo Amaro de 498.329 - Wol ,a mit Ferramentas de Metal Duro 57à1:
Código). •
Clasáe 41.
Ltda. - cl. 6.
14. 4'.7.330 - Páginas Eternas - N° 469.759 - Auto Pellegrino - N° 457.353 - Santa Neusa - Pau- framit Ltda. -- cl. 11.
Requerente: Livraria "El Ateneu" do Requerente: Importadora Pellegrino lo de Oliveira - cl. 14.
N° 498.808
'Elite do Brooklin -4"
Brasil Ltda. - Classe 32.
Bar e Lanches Elite do Brooklin
S. A.
Classes:
-1
-67
ga
N.' 497.705 - Flôr do Ipirari
'NP 457.924 - Mouratex - Ind.
cl. 42.
Requerente: Bar e Lanches Flôr do - 21 31 - 39 - 46 - 47 - 11 de Malhas Mouratex Ltda.
c/.
36.
NP 499.382 - Lidocaton
•
33.
(Art.
117
n°
1
do
Código)
.
41.
Piar-'
!piranga Ltda. - Classe
N° 458.576. - Arte e Decoração inaton S. A:
cl. 3.
N., 498.322 - Tonix - Requerente:
N9 476.193 - Armazent São Pedro Efece Editora S. A. - cl. 32.
Dorrneuil Fréres S.A: - Classe 23. N° 499.990
Novo Jornal Requerenle: Armazete São Pedro N° 458.636 - Terinacuatic - EuN . -498.818 - Requerente: Fábrica Ltda. .- Classes:
tora
e Divulgadora Nacional . Lida, 41
42
43
Calçados
Diacuy
Ltda.
Classe
catex
S.
A.
Ind.
e
Comércio
clasde
cl.
32.
(Art. 117 a° 1 do Código).
se 16.
(t19 36.
N° '500.580
Aliança - • Pah
N.,1 .501.050 - Toyo - Requerente:
N° 493.629 • - Edificio Dom Ale- N9 458.650 - Lojas São Geraldo de Refrescos, Xarope e Vinagre Alia
Toyo Kogyo Company Limite(' - xandre - Requerente: Construtora - Geraldo
'Pereira dos Aldus
clas- ça Ltda. - cl. 43.
Classe 8.
- S. A. - Classe 33 (Art. 117 se 36.
Ferbat - Requerente: Canadá
N., 502.003
ng
•
4
do
Código).
1\19
458.846 - Colibri - Francisco N° 500.778 - Myrim Ind. •
Indústria de Ferro, Batido Ferbp.t.
ton Plastic Mirim Ltda. - id. 28.
N° Cotifecçaea Legal - Angelim Ximenes
cl. 41.
Clasáe 5.
N° 486.756 - lliscany - joão Requerente: Georges Brahim 6. Filhos N° 458.968 - Amé:ica Trefil - N9 500.898 -7.• Coleção Circulo' Ver,.
Ltda. - Classe' 36 (Art. 117 n° 1 do Amé
cl. 42.
rica Trefi/ 'Ind. e Com. Ltda. ,- melh - oOs Melhores Romances Poli.,
Valentim da Muita
ciais Modernos •

José Araújo
bati
. IV° 489.781
Filho 6 Cia. Ltda. - c?. 41.
!piranga - Casa
1\19 499.526
cias'piranga de Ferragens Ltda.
se 11.
Sinal de Propaganda deferido
N° 442.957 - Rodovias Ree,
4uerente: Rodovias Brasil Ltda. Classe 33 - (Sem direito ao tiso.exdu.siyo da figura de mapa' e de acOrdo
com o art. 1-22 do Ç. .P. 1.)

Código).

cl.' 5.

Marcas indeferidas
N° 385:242 - Metacol
Felippe
Ferrucci Cagno_ - cl. 28.
N9 393.278 - Artepapel - Ind.
e Comércio Artepapel jaLamara Ltda.
--c1.38.
N° 427.835 -- Super Bola - Cia.
Brasileira de Novidades _Doceiras

1\19 459.154 - Tu e Eu Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A. ci. 32.
N.° 443.233
São Vicente - B.
Farias -- cl. 41.
.$
N° 483.919 - Recauchutagem e Recapagem Brasil - Leonel Rizerio Santos
el. 33.
•
Frase de Propaganda hulefe,ri.2'1,
N. 468.045 - Belkar
Belkar do
NO 492.196 '- Onde O sapato é
Brasil Comércio e Ind.
A.
clas- barato
de fato - Di stribuidora Cal.
se

Distribuidora de Pu..
blicações Ltda. DPL . - el. 32.
N°501.011 -••., Pincéis T:gre S. A. -cl. 26 .
-N° 501.055 - Tovo
Toyu Içogyo Co. Limited
cl.6.
N° 501.186 -- Prisco 3ane,-, nrisco, Isianco - cl. 41.

çadista Ltda. -- Classe

' •••
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Arquivamento de Processos
N9 458.9'72 - Elos Clube da roI num idade Luso Brasileira.
! Ficam os processos de patentes
N9 463.111 • Bloch Editaires S.A. abaiao mencionados arquivados:
ro 453.649 -- Lojas São Garrido
Serlinda Produtas
N9 si1.705
ocraldo PerVira dos Anjos - para
N9 76.165 - Erich Kurt Peters.
Bc'eza Ltda.
.r.sFe 33.
N9 86.237 - Fred Payne IVIartin.
NO 433.912 - C. Fenner Limitada.
N9 97.571 - Higgins Industries
,y . ;.0 7. de p t o:! p g.:,.nda Incieferldr•
N o 480.169 - Herminio Pablo Gaga
N o 104.408 - Westfalische Metal!
• 14`.• 453.613 - Lojas São Geraldo
Industrie GMBH Lippstadt.
. C ara a a 1' arcara dos Anjos - 1 N9 490.707 - Henricçue Fisberg
No 110.873 - Pirelli Societa per
N? 492.724 -- laiiisaaargh Plata Azioni.
G l a a; CO.
N9 111.253 - Indústria Paulista
'as Cantarc ,ca Intkierido
N. 4(32.811 - São ?adro Tecidos de Lustres Ltda.
S. A
N9 117.051 - Sebastião Luiz d
Petere0 Com:Irei° e
4 93.5b9 - Guilherrna Ellis.
N" 'asa 3'.1
Oliveira.
"9..505
Teco
°geral
SÃ.
Coetricidade
Ltda.
N9
-If
No 118.123 - Romeu Nucci.
m ' ^' P Indústain.
- ea rem e Ind. da
N9 119.919 ---• Representações Ma414:510
-•
Tecnogeral
S.A.
Co-.
4
N9
ls da.
faarna Ltda. e Laszo Schultheiaz.
- Cia. 'Ele') aqu'al'att m f- r'n e Indústria
NO 120.071 - Artur Eberhardt S.A.
- Cia. Eletroluitadea
I' 2 i
Tecnogeral S. A. Ind. Rsunidas.
494.513
N9
Pr 1 ,f anricana.
ra4-_-(. 'o e ludúsr'a
N9 120.338 - Benedito Barbosa.
• Rei das Valvilas
1S9
Tacncaeral S. A.
N9 123.661 - Luiz Pinheiro Paes
...ta l-lisa lada - Ri das Valsa- Ca --•=as.1.^4.54
'oe Tridéstr•a.
L2me e Silvain Willig.
las Fi ctdnica LI da.
Tasso-era]
s
A
N? 494.s1n
No 122.311 - Jacobo Weiss.
r Ind,"sdria
No 122.368 - Olin Mathieson Che7'dit.70 de Estabelecimento ln.de;
7,:r9 f,q 5,.A 1 R
Trny).
m'cal Coro.
Maier S ernal S. A
N9 4905.182
NO 122.377 - Whirlpool Corp.
N9 359.363 - Mundialtur - Man- Ir .' e ronrcio
• No 127.697 - Alberto dos Reis.
dialtur S.A. Agenciamentos - Cl.
N9 497.414 -- Laboratório Climax NO 122.851 - José Luiz Silva Ara33 - 25 - 50:
S. A.
nha.
No 497.739 - Laboratórios SintoNo 124.590 - Pfapf Bromberg S.A.
N9 293.273 - Indústria e Com.érIndustrial Comercial y Financiara.
cio Artep ap el Jabaquara - Ind. e farma Ltda.
NO 124.696 - Irmãos • Bedim &
C(Átnre : o Jabacmara Ltda. - Classe
Armazém
•
Paraná Fonseca.
N" 400 0. 18 23 - 38 - 49 - 50.
istda
N9 431.988 - Andorinha - Em- N9 409.986 -- 1mOrêsa Cam pinei- No 124.696 - Irmãos Sedam 8.3
Fonseca.
présa de Transportes Ar dorinaa ra d e rinetnaa
S.A. - Classe 33.
s S.A. • Cinemas NO 126.149 - Medidores de Líqui4(9.118
Aator
N9
Em- Teatana e Diversões.
dos •Pratik Ltda.
N o 431.939 - Andor ipha
presa, de Transportes Andorinha a.A. N9 499.454 - S'anclard Branda In- NO 126.291 - Manoel Abuso.
- Cl asse 33.
ao' o.
No 126.624 - Ranulpho de CamNO 446.218 - D'ear Inavels
N O 400.464 - Danem. S.A. Ind. pos Sãlles Filho.
Alharto Cidra - Cl-sae
'N9 128.653 - Jesus Arlas Casas e
N9 446.429 - Trananortadora . .1a
', "9.009 - São Paulo Alparga- Antônio André Aries Casas.
- Transportadora Ja Ltda. - fana- taN9S.A.
No 179.291 - Paul Cardi.
r 27.
N o 51)0.117 -- A. L. ChornentoNo 129.299 - Refrigerantes SulrioN 9 498.802 - Casa s Ame/arenas
- Casas Americanas 'Ta-ciclos S A. watt
arandensas S.A. Ind. e Com ércio.
-- Classe 23.
LaticiWos Santo An- No 120. 007 - Vacina Plana Milan
NO 5°11 1 7
tol'o
Exigências
e Vera Volkova.
5 -In . 17i 5
Durak-ex S.A. Ind. Knan 130.709
- Harca Ind. e CoN9
Têrmos com esigênci aacamarir: e rr-k,
N9 416.537 - Hiato Stinnes do N O I0"0.740 - Andes S.A. Comer- mérnia de t'..f- tásticos S.A.& Cristovam
No 131.558 - Ramos
Eirasil Ltda.
a'al e Construtora.
Limitada.
In19 416.518 - Hugo Stinnes de
No 500.344 - Andes S.A. Comer- No 172.407 - Baker Perkins Holflrasil Ltda.
l e ronstrut ora.
clings Limited.
N9 424.508 - Agua Sanitária Su- c • aNo
&A.:na - Laias Bomlar Ltda.
per Globo Ltda.
(Vaca
Avenida
Ltda.
No
srm
0110
No 132.813 - David Massa.
N9 440.245 - catnea rnrn4-7' 1 n P
500.823 - Confecções e Marna- N O 173.707 - Marcelo Tehea.
ndústria Caído n e de Allmentacão riaNo
Lucalla Ltd a.•
NO 134.0aa - Ladislaus Tax.
sociedade .A1161111111.
N9 500.027 - J. J. Cartolano S A. N9 134.085 - Marcelino Lopes e
Químicas voil- A lumínio
10 443.834 SS.
Empre
Ferrando I arrea.
ga.1Ada.
N9 500.880 - Munhoz & Jacometa NO 131.215 - Raymitndo Luiz AveNo 449.866 - Soc. Comarcial
lar.
portadora e Exportadora Motex
Lida .
No 501.799 - Rubens Manso.
No 134.317 - Pittsburgh Plata
Têxtil
Scavone
S.A.
N9 501.444 - Sbell Brasa
NO
- Serelepe Creações Glosa Co.
501.647
No
S.A.
tas
466.077
Condoroll
Tin
N9
NO 134.612 - Dan Tonéscu Braila
490.350 - Malharia Tanalós infa nta Juvenis Ltda.
N9 493.245
Indugeral Ind. e Tl,acovitaa.
N9
501.857
Ltda.
No 134.709 - nuilharme Piccolo e
No 500.472 - •Cartar Products Inc. Com. Ltda.
Antenor Afonso Martins.
Têrmos aguardando anterioridaN9 501.971 - Massaro Dano.
N9 135.348 - Dr: Carlos Sampaio
N9 502.132 - Ótica e Comércio Góis.
¡lies t
N9 358.836 - Moinho Sul Ameri- Ca avalbo Reis S.A.
aano Comércio e Ind. S.A.
NO 502.525 - Produtos Contact NO 135.737 - N. V. Philips GloN9 406.512 - Reinhard Jakel.
Soaiedade Anônima.
eilampenfabrieken.
420.409
Noblesse
Confecções
- Farbenfabriken
N9 502 ,°43 - Admar Arantes.
N9
No 135.914
ikro
502.687
Lanifício
Santo
[Ltda.
Bayer Aktiengeselschaft.
N o 421.385 - Tintas Cabral Ltda. Amaro S.A.
Produtos, para PuNo 136.376
No 430.688 - Colibri Comercial Limantes Filtrara Ltda.
tográfica Brasileira de Impressão
Retificação de Cliche
N9 136.498 - José de Paula.
Ltda.
No 136.740 - Arthur Ferreira de
500.555
Higienolar
HigieN9
e
Ind.
Lidise S.A.
Frias Sobrinho.
N9 432.168
nolar
Perfumaria
e
Detergentes
LiComércio de Plásticos.
- Classe 1 cliche publicado NO 137.823 - United Shoe MachlN9 439.036 - Maravilha Ind. e em 1.9.61.
nery Corp.
Comércio de Cafés Finos Ltda.
N9 457.179 - Marca Radisco - N9 137.858 - Antoine Luce VanN9 440.219 - Auto Peças Mosca- Atlas
Ltda.
Classe
Rádio Peças
nucci.'
Rent Ltda.
6 --- -- 9 - 11 - 32 - 49 - 50 N9 137.862 - Spitale Santo.
N9 442.164 - Permatex Co Inc.
Cliche
publicado
em
3.8.60
para
No 137.896 - Anervulo Werneek
N9 443.422 - Soe. Comercial Itainsígnia.
No 138.270 - Indústria .4ecAn1ca
tolomi Ltda.
Oliveira
:ranco Genofre
No 444.545 - Trassi It
EXPEDIENTE
DO
SERVICO
DE
Ltda.
N9 138.196 - Giuseppe Di Sessa.
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
N9 445.920 - Orlando Gadelha SiNo 138.279 - Indústrias Mecânicas
EXPEDIÇÃO
bnas.
S'enutna Ltda.
N9 447.610 - Amortecedores TitaN° 150.198 - Cic Cia. Industrial
Dia 7 de outubro de 1966
fAic Comércio e Indústria Ltda.
Capp.
N9 449.938 - Siderúrgica 3. TorDiversos
N9 155.812 - F. P. Fuzaro it Ir4-nato S.A.
Ltda.
No 456.423 - Distribuidora de Lu- Karl Oskar Lennart Silverstolpe mãos
NO 158.970 - • EMC Equipamentos
brificantes em Geral São Jorge Li- (junto h. patente priv. invenção nú- Metálicos
para Construções Ltda.'.
bailada.
72.887) - Torno sem efeito a N9 160.530 - The Hoover Co N° 456.946 - Ferro Bastos S.A. mero
em
....
exigência supra (publicada
N° 457.141 - Mercearia São João 26.5.66)
Arquivem-se os processos.
• taça-se a apostila..
1718:P-nia

tilda.

Indeferida

Outubro de 1ÇC5
Expediente do Serviço de Pecepçã4
Informação e Expediç:io

Rio, 7 de outubro de 1966
Têrmos com exigência a cumprir(
No 308.383 - Indústrias Ranha-ti
IN,lusetti S.A.
Arquivamento de processos

Ficam arquivados os procesa90
abaixo mencionados:
No 467.087 - Arnon de Mello.
NO 458.669 - Organização Ortego5
de Indústria Comércio e Imóveis Lio
mitada .
N O 469.068 - Colobras Colonizado.
ra Brasileira S.A.
N9 469.085 - Seleção Industrial de
Artefatos de Madeira Brasselva. S.A.
NO 969.844 - Farmo Cirúrgico Du.
lipen Limitada.
NO 470.026 - Indústria de Con.
densadores Luanma Ltda.
N 9 470.176 - Laboratório Roma
Limitada.
N9 4'73.165 - Adão Gonçalves.
N9 473.166 - Adão Gonçalves.
N 9 473.563 - Cebo° S.A. MIge»
nharia e Indústria.
N9 474.023 -- Ozório Ribeiro.
NO 450.556 - Laboratório Medical
Limitada.
N9 476.243 - Walter Stahlscheidea
No 476.279 - Refrigerantes Sul.,
riograndenses S.A. - Indústria G
Comércio.
No 476.280 -

Refrigerantes Sulriograndenses S.A. - Indústr i a e
Comércio.
No 474.281 - Refrigerantes Sulriograndenses S.A. - Indústria a
Comércio.
N 9 476.283 - Refrigerantes Sul.
riograndenses S.A. - Indústria
Comércio.
No 476.322 - Palma 'Ind. e Cm.
Limitada.
NO 476.744 - Cia. T.Inivosal de
Administranáo de Bens.
N O 476.943 - Adolfo Traub Júnior.
No 477.863 - Sociedade de Aparas
de Panal rzuanabara Limitada.
• '!.roshine
No 477 .903 - Hoshino
Limitada.
r.:0 de
N9 478.21 4 Açúcar Lida.
No 481 .905 - Indústria Metalurglca Stella.
No 482.970 - Fábrica de catana
nara Embalagem Ltda.
N9 44 9 .075'-- J. C. Manisnaaro.
No 40'. 1 '75 - Companhia Brasileira de Molares.
17cliterra.
Livraria
N o 433.31113 ImPerial Tada.
No 483.721 - Ary Batista de Andrade.
N9 425.550 - Irmãos S.A. ralaria-a
de Tecidos Vulf as.
NP 497 g90 - Liga Brasileira dos
Amigos da In fância.
No 487.099 - Cia. Americana de
Ind. e ('em.
NO 400
- José T • itelra' t
NO 407.305 -a- Paulo Cezar Stockler
Pori
No 483.927 - António Ribaiso o
Irmãos ,Litnit ada.
No 484 Oca - Casa Nossa Senhora
de ',ouvias Com. a Representações
Limitada.
N9 484.119 - António Ped ane de
Com. de
N 9 44',4, 1305'7 - Inds e
Acumwodores Fulguris
No 484 . PP5 - Padaria Conf itaria

e Lade.aea Rainha da Diviaa I tda,
NO 484.688 - Hélio Pereira Bicudo.
Na 4P' 70! - Barbearia Sitii•dcipal
No 480..0".2 e Exportação.

Norzar S. A. ima,

▪
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NO 484.881 - Ind. e Com. de ArNo 486.891 - Manoel José Tava- N9 488.681 - Ind.. Textil D. Pedro
No 507.783
Mecanopiast S.A.
tefatos de Bambu Itapira Ltda.
res Pedro.
II Limitada.
e •C omérclo.
NO 484.883 - Ind. e Com de Ar- NO 486.919 - Luminar S.A. Co- No 438.695. - Alfredo Feancisco Indústria
No 507.844 - Editéra, Delta S.A.
tefatos de Bambu Itaplra
mércio e Representações.
Marques.
N9 508.074 - Labit Nassim
NO 485.009 - Antônio• de Pádua N9 486.921) -. Ind. Mecânica Con- Martins
No 488.696 - Alfredo Francisco No 508.666 - Antônio Batista Fa•
Ramos ilva.dor Lite/itada.
Martins Marques.
leiro.
NO 485.018 - ,Indústria e ornà- N9 486.948 - Mappi do Brasil
No 488.69'i - Alfredo
Nç 508.693
Francisco
Entregadora Limitadó ide Abrasivos Polim S.A.
Produtos Farmacêuticos Ltda.
da.
Marques.
No 485.338 - Andrea Gustava de N9 486.949 - Master Filmes Limi- Martins
NO 488.698 - Bochehin & Costa No 508.707 - Burtón Stewart
Morgan Snell. '
.
• tada.
ler.
Limitada.
NO .485.397 - Milsan S.A. ?adiei- N9 488.950 - Arte - Técnica Mó- 'N9•
No 508.873 - Alice "Gfraldi.
488.791
---•
.Asher
Arditi;
pações e Administração.
veis Camará Ltda. NO 5C9852 - Rubens Bussacos
N9 488.702 - Depósito de MateN9 485.447 - Predial Aso Ltda.
No 486.959 - Supermarcado Paz riais de Construção Altatnira Ltda.
Júnior.
NO 485.448 - Agência Batcelense S. Anônima.
No 508.957 Alvaro Mesquita.
NO 488.728
e Com. Boade Turismo Ltda.
No 486.985 - Irmãos Mitsuigui Li- ventura Ltda. •
NO 416.302
.
Serahhim Gilberto
NO 485.895 - Ind. Metalúrgica mitada.
No 489.'558 - Escritório de Conta- ,Candello.
Stella S.A.
N9 426.986
Soc. Civil de Con- bilidade e Corretagens Confidente Nt 442.226
NO 485.448 - Agência Ba celense
- Limpadora Biasilia
sultas Técnicas de Engenharia e Ad- Limitada.
de ;Turismo 'Ltda.
Limitada.
ministração
Consuleng
Ltda.
N9
490:411
Mercearia 1.436 LiNo 485.395 - Ind.
No 443.579 - Dr. José Neves Cy•
1Viet lúrgica
mitada.
No 488.989 - Orlando Melani,
Stella S.A.
preste.
No
4
90.412 - Representações Do-. N9 443.764
N9 485.970 - Casa dos Toca-Discos NO 486.996 - Tecelagem Ocyney riel Ltda.
Botonica Ltda.
Limitada.
Catedi 'Ltda.
No 451.029 - Organização Social
NO
490.472 - Bar Nossa Senhora Cristã - And ré
No 4-87.006
N? 486.023 - ,Kinguti S. Al • Ind.
Anhanguera Com.
Luiz - Oscal.
do Campo Ltda. - Arquivem-se os
Exp. e Imp. Limitada.
e Comércio.
N9 454.823 - Philip Winslow Sou•
processos.
No 485.342
thwick.
Alberto Bairanden
No 487.008
Soc. Brasileira de
Guimarães.
N9 459.611 - Lab. Vita Ltda.
Pecas S.A. Sobrape.
No 461.14 - Técnica Nacional
NO 487.009 - Soc. Brasileira de
NO 486.414 - Bar Central do Rio
Expediente da Seção
Peças S.A. Sobrape.
Comprido Ltda
mitada.
de Exame Formal de Marcas
No 464.453 - Edamar S.A. Adrni-g
N? 423.415 - Café e Bar d s PraNo 487.015 - John Lenhardt,
tinhas Ltda.
nistração e Co mércio.
No 487.033 - Inapiastic Indústria
Rio,
7
de
outubro
de
1966
No 487.895 - Christine Dell Cos-.
NO 466.416 - Café São I' ancisco Nacional de Artefatos de Plásticos
thnitada.
méticos Ltda.
Limitada.
No 485. 41 7 - Café e Bar -São Do- N9
Exigências
N. 468.152 - Exportação e Impor.
487.125 - Darey de Souza GuiMirins Ltda.
marães,
Têrmos com exigência' a cum- tação Ameropa Limitada.
N9 486. 416 - 13ar .Estrela C e BorN. 468.328 - Indústria de Bebidas
prir:
NO 487.130 - Costa Azevedo Coriesi Limitada,.
Ca ial Ltda .
mércio Re riresentacões Ltda.
AS16.490 - par, Democrátmos da
No 507.126 - Indústria de Papéis
N O 487.150 - Intermáquinas CoN. 472.550 - Aviário do Gamelai
Avenida Ltda.
de Arte José Tscherkasski S.A..
Ltda .
mercial
Im
p
ortadora
Ltda,
No 466. a el - Zalneri
NO 507.142 - Seacire Corretores de
Indústria
N. 472.551 - Mundo dos Plá-,ticosl
NO 487.152 - Mag.azin Pinguim Li- Seguros, Administração e Represen
e Comércio Ltda,
Ltda.
N9 468.469 - Romeu Nune
imitada.
tacões Ltda.
Diversos
N O 507,173 - Eletrônica Nordau
N9 40 6.475 - Organização DiadeN9 487.158 - Oficina Mecânica
Ferraz Ltda:
Limitada.
ma 'Ltda.
N. 507;113 - Banco Federal da
NO 46.477
No 507.190 - R. • C. de Oliveira
Organização Marie- No 487.159 - Zilda Meias ElástiCrédito . S . A. - Prossiga-se substitra.
cas Ltda.
& Cia. Limitada.
NO 507.324 - Alfã Neon - Ilumi- indo a Cl. 50 pela Cl. 38:
NO 487.160 - Ci gros - Comercial
No 486.466 -- Escritório de informamaras e pronagan ria sjrnpr • Ltda. e Traportadbr a Ltda.
N. 507.114 - Banco Federal de
nana° e Luminosos Ltda.
NO 507.424 Sogar S.A. Socieda- Crédito 's . A. - Prossiga. se substitn.
£16. 438 - Escritório te Co- No 497.164 - Lido Automóveis LImitada.
de de Organização e Abastecimento indo a Cl. 50 pela Cl . 3S.
brança Pôrto Alegrense Ltda
de Lojas.
N. 507.276 - Svend Molgaard SoNO 46 c 491 - Soc. MecôniCa CaNO 487.170 - Maria Augusta Barravela Ltda.
oso.
NO 507.507 - American Home Pro-' rensen - Foi mandado prosseguir na
Cl. 38.
Ni, 466.464 - Antônio Frei t.
N9 487.187 - Conatur Continental ducts Corporation.
N9 507,548 - Casa da Borracha
N9 486.495 - Wang Yac sun Passagens e Turismo Ltda.
N.507.36 8 - "Ind. Metal Móveis
Puno'.
No 487.188 - Copatur Continental S. Anônima.
- Prossiga-se substituindo a
NO 507.581 - Mauro de Oliveira SaneAna
NO 486.290 - ind. e Coro. 1e Fia- Passavans e Turismo Ltda.
Cl. 50 pela Cr. 38.
/netas A rt-nor Ltda.
Bobas.
NO 487.189 - A. Pedro.
N. 507.405 - Eletrônica SanCo
* 466.500
No 507.659 - João Antônio de
Oliveira & Muller No 467.190 - A. Pedro.
Amaro Lida. Prossiga-se substituiu-.
Limitada.
No 487.193 Yard S.A. Com. Azevedo.
do a Cl. 50 pela 38.
e TM13
No
lvi) 486.505 - EucIldes Gar ido da Exn.
- Irmãos Conte.
N. 507.4'06 Mercearia Horizonte
,No 487.195 - Gráfica 13acker -Li- N9 507.686
50".706 - Recuneradora de Ltda . - Prossiga-se substituindo a Cl.
mitada.
•
No
Plásticos Ra cuplast Ltda.
4RP .508 - Represe nações
No 507.737 - Induaema - Indús•- 50 pela Cl. 38.
% NO Id87.468 - Indústria de IsolanN. 507.407 -. Mistol Com. e ReJ
tria Ger al de Malharia Ltda.
NO 466 .5 1 7 - Enéas ,de Ohi eira.
tes Térmicos Colorisol S.A.
presentações Ltda . - Prossiga-se sulep 46 6.609 - Perfumes
NO
487.703
N9
500.050
-Tecin
Sociedade
Republic
S.A.
Intomara
bstituindo a Cl. 50 pela 38.
Tecno in dustrial Limitada.
dústria e Com ércio
Limttade
N. 507.412 - H.D. Imo. e Com.
N9 46 6.520 - Cerâmica S nitaria
NO 487.897 - Malharia Alvorada NO 500.339 - 500.343 - 500.345
Limitada.
- 500.347 - 600.348 - 500.349 - Ltda . - Prossiga-se substituindo a Cl.
Poreelite S.A.
500.359 - An- 50 pela Cl. 38.
No 487.936 - Promotec S.A. Pro- 500.351 - 500.356
466,699 - Superlit Reve timen- jetos
N. 507.410 - Certa Propaganda LiMontagens Técnicas Induz- des S.A. Comercial e Construtora.
tos 'Limitada.
til
.
mitada - Prossiga-se susbtituindo a Cl.
No 500.5n)
NO 49 6.659 - Orcem Orca ização
Dante Guartio.
50 pela Cl. 38.
•
N
o 487.915
de ( ontrôl - de Emprêsas S.A
Homero Mehecucci.
Bavasa
Bavaria No 500.7.31
N. 507.442 - Cristais Fátima Ltda.
No 500.732
No 4 66 .660 - Orcem Oraa ização Com. e Administracão Ltda.
Homero Menecucci.
Prossiga-se substituindo' a Cl. 5i)
N9 500.922 - Herminia de Oliveira
No- 40.581
e nem 1. rôlp e Emnrêsas -- S. A.
João Chrusciak.
pela CI. 38.
No 4 68.592 - Sol - Publicitária Leone.
NO 466.789 - Casa River tda.
No 501.174 - Emílio Zamariola.
* 466.791 iaraganti a Co- Limitada.
N. 507.681 - Serasa. Serviços da
mércie e indústria Ltda.
No 488.593 - Fábrica de Pistões NO 501.342 - Confecções Rosan- Administração S.A. Prossiga-se sue
gela
Ltda.
Marina
Ltda.
N? 486,734 - Indústria de ModeNo 488.596 - Sol - Publicitária N9 501. 380 -- Luiz de Castro Viti- bstituindo a Cl. 50 P el aa. 38.
los Mapema Ltda.
N. 507.702 - Bomboniere Cora.'
Limitada.
ção de Jesus Ltda . - Prossiga-se suo
Np 486.753 - Institut Mérlieu.
No 488,637 - Flummcarbon - CoNo 501.381 - Luiz de Castro
N9 486.757 - B. Dei Ducc .
bstitainclo a Cl. 50 pela "Cl . J3.
mercial, Indústria' e Im p ortadora LiNO 486.765 - Cia. de Insta/ações 'fitada.
. N. 507.704 -PaniFicactera Eliaã
No
501.435
M;
G:
Duque
M&2. na Ltda .
Técnicas de Eletricidade Limitada
Prossiga-se substituindo Ei
No
503.747
No
C
'
.E.L.
Maria Rosa Ver- Cl:- 50 pela Cr. 38.
488.644 - Amen - Indústria
man.
Np 486.769 - Padaria e C nfeita- e Comércio Ltda.
NO
No
507.487
ria :Veneza Ltda.
- Gravações .ElétriN. 507.705 - Bar e ránches Flor
488.661 - Nair de Abreu Macas
cedo,
de Vinhais Ltda . - Prossiga -se subs4
N0 486.774 - ind. de Add. tos de
No 483.664 - ROdoviério São FranNo 507.552 - Casa; Ia Borracha tituindo a Cl: 50 pela CL -38.
Madeira Manhurnirim Ltda, , •
•
N. 507.707 - Soc. Imp:..Brasileira
S. Anônima.
No 486.775 - Confecções ,Ellane cisco Limitada:
* 488.667 - Imobiliária Pio XII
No 507.808
Limitada.
Cleracy Modas ' Li- Simbra Ltda. - Prossiga Subsrituincro
Limitada.
mitnda,
a Cl. 50 pela Cl. 38
NO 486.777 - /lias Mi! & Filhos.
No
- Indústria de Sabão No 507.054 P'amil Farail FáN. 507.708 - Bar Lanches o Plz.
N9 486.785 - Acyr Baglioli. • Mauá 488.669
Limitada.
N9 486.862 - Indústria de Móveis N O 488.676 - Ve! - Com. de Ma- brica de Artefatos Metálicos Indus- zaria Luit XV Ltda. - Prossiga su,
triais
Ltda.
-Cl.
5
Clichê
publi:,
bstittiinclp a Cr. T 50 pela Cl 38.
Rodrisant Ltda,
.
teriais de Construe"0) Limitada.
•
.
N9 486.869 - Ravan - LubrificanN. 508.067 - Farinada Bragança
No 488.677 -Wih1 y Distribuidora cado:N23-10-1961';
NO
&ri
.73ft
Tr
tes Limitada.
Aticerria: Ind. Ge- Ltdd. 'Prciuiga' substituindo a Cl
de Superutilidades Ltda.
rai de Malharia Ltda. 2'
"
5 0 nela Cl: 38.;
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N. 508.111 -Panificaodra 5 Estreia Ltda. - Prossiga substituindo ai
e. 50 pela Cl. 38.
N. 508.929 - 22 Turismo Ltda.
faa= rossiga substituindo a Cl. 50 pela
$8.
N. 421.884 - Madison Eletrônica
ladústrie e Comércie Ltda. - Prossica considerando-se como aparelhos de
az:iriacaaçao e expressão refrigeração e
2zcluindo - se magnetos da CI. 6 e apaualhos de barbear de Cl. 48.
N. 433.758 - Ind. de Meias Olsan
ã.A. -- Prossiga com os exemplares
depositado inicialmente, substituindo-se
apenas a Cl. 50 pela Cl. 38.
N. 443.734 - Transportadora
Transestadual Ltda. - Prossiga na
c!. 33.
N. 470.587 .- Armazens Gerais
Santa Maria S.A. - Prossiga na Classe 38.
se 38.
N. 479.815 - Agência Jornalística
Ensage Ltda. - Prossiga-se na elas
se 33.
N. 479.821 - Metalúrgica Iguaçu
S.A. -- Prossiga como marca otnéRica.
N. 480.185 - Roda - Importação,
1.-...xportação
".
e Administração Ltda. Prossiga apenas para os semi-impresSOR

N. 506.539 - Telelagem São Luiz
Ltda. -- Prossiga substituindo a Cl.
50 pela Cl. 38.
N, 506.540 Shirclei Comercial e
Representações . Ltda. - Prossiga substituindo a Cl. 50 pela Cl. 38.
N. 506.991 - Armazens São Domingos S.A. - Importação e Ccinércio - Prossiga substituindo a Cl. 30
pela Cl. 38.
N. 507.124 - Indústria de Papéis
Arte José Tscherkassky S A. - Prossiga com exclusão indicada pela seção.
N. 507.171
Luiz Gregório
_. Prossiga substituindo a C1.50
pela 38.
N. 507.207 - Calçados Imperial Limitada - Prossiga-se trocando a Cl.
.35 pela 36.
N. 507.270 - Tecelagem Ibirapuera
S.A. - Prossiga substituindo a Cl.
24 pela Cl. 23.
N. 507.336 - Indústria de Papéis
de Arte José Tscherkasski S.A. Prossiga substituindo a Cl. 50 pelas
Cls. 25 e 49.
N. 507.567 - Metalúrgiaa Morimbi Ltda. - Prossiga substituindo a Cl.
50 pela Cl. 38 com exclusão indicada
pela seção.
N. 507.629 - Domingos Pereira
, . Prossiga substituindo a Cl. 50 pela
CI. 38.
N. 507.630 - Emp. Lipadora Ciaelândia Lida. - Prossiga substituindo
a Cl. 50 pela Cl. 38.
N. 50.637 - Institutu Nobel de Ensino S.A. - Prossiga substituindo a
Cl. 50 pela 38.
N. 507.638 - Isabella S.A. Artezanato de Couros - Isabala - Classe 35 - Clichê publicado em: 20-10-61
.- Apresente data de retificação de cliché e prossiga com exclusão de cinCos.
N. 513..167 - Marca: Cinelâadia
114 11111.es Fluminense - Fenelon Paul
Perdigão - C1.32. - Clichê publicado em: 13.12-1961 - Foi mandado
lazosseguir como marca na Cl. 32 Contando prazo de oposição a partir
ciesta data.
N. 513.320 -• Geralartes Cinematocaáfica Ltda. - Prossiga substituindo
a Ci. 8 pela 32.
N. 512.941 - M.E .S.A . R. -- MaCariais de Engenharia e Intrumentos,
1

,
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Reproduções e Amplia s,õe q S.A: Prossiga, substituindo a C.1.1:;:e 50 pala
Cl. 38.
N. 511.673 - Achnini saacora Nacional S.A. - Prossiga .4.15
da CI. 50.
N .511.633 _ •Maria /unham . 5,`.
Prossiga com exdusão . 1 1
N. 511.603 - PiCeitli iJ, Cia.
- Prossiga, substituindo a Cl. tJ. pela
Cl. 38.
N .511.593 - Retifica Nacional Limitada - Prossiga-se subs ti'aindo a
Cl. 50 pelaCI. 38.
DesenvolN. 511.302 - DEinig
vimentos Minas Gerais S. A. -- Prossiga com exclusão da Cl. 5,)
N. 511.231 - Imp. e Exportadora
Mourand Ltda. - Prossiga com os
exemplares substituindo a Cl. 50 pela
Cl. 38.
N. 511.229 -Netunia Comercial Importadora Ltda. - Prossiga substitaindo a Cl. 50 pela 38.
N. 511.095 -Leon i.evinson . Prossiga na Cl. 33.
N. 511.093 - Abram Cozer - Prossiga na Cl. 33.
N. 511.074 - Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial
_ Prossiga com exclusão da Cl. 50.
N. 507.920 - Joluar - Lndustria
e ComércioLtda. - Prossiga na Classe 21.
N. 507.919 - Joluar Indústria
Comércio Ltda . - Prossiga na Classe 21.
N. 506.871 - Codoroil Tintas S. À.
- Prossiga com exclusão de: tintas,
vernizes e lacas.
N. 507.615 - Imobiliária Nipo-Brasileira Ltda . - Prossiga substituindo a
Cl. 50 pela 32.
N. 507.441 - Avicam Material
Avícola Ltda. - Prossiga substituindo
aCI. 6 pela Cl. 8.
N. 506.960 - José Martins Bertelli
- Dina-Flou - Cl. 48 - Clichê publicado em: 1.-10-61 - Prossiga com
exclusão de lança-perfumes.
N. 506.714 - Jonathas Carlos de
Carvalho Filho - Prossiga na Classe 38.
N. 506.546 - Denntal Ribeirão Preto Ltda. - Prossiga substituindo a
Cl. 50 pela 38.
N. 506.541 - Representação e Comércio Franluga Ltda. - Prossiga substituindo a Cl. 50 pela 33.
N. 506.506 - Lojas Willy Ltda.
- Prossiga substituindo a Cl. 50 pela
O. 38.
N. 506.505
Fab. de Artefatos e
Material Elétrico Fame Ltda. - Fama
- Cl. 31 - Clichê publicado em: ..
11-10-61 - Confirmar a retificação da
data do Clichê. Prossiga com exclusão
indicada pela seção.
N. 506.424 - Auto Peças Tropical
Ltda. - Prossiga substituindo a Cl. 50
pela 38.
N. 506.326 - Indústrias Reunidas
Albatros S.A. - Prossiga substituindo a Cl. 8 pela 6.
N. 506.305 - Ind. de Calçados Micrloândia Ltda. - Prossiga substituindo
a Cl. 35 pela 36.
N. 506.241 - Tertop - Terraplanagem e 'Lapografia Ltda. - Prossiga
substituindo a Cl. 50 pela 38.
N. 506.229 - Bar e Lanches Cruzeiro do SulLtda. - Prossiga substituindo a Cl. 50 pela 38.
N. 505.733 - Cia. Nacional de
Intercâmbio Comercial - Nacional Cl. 11 - Clichê publicado em:
9-10.1961 - Apresente a data da retificação do clichê e prossiga com exclusão de: •alfanges e ferro comum á
carvão.
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N.9 506.037 - Sul-Mineiro - BanN.9 382.0-17 - Gráfica E litõra,
Lord S. A. - Prossiga nas eis. 25, co Sul-Mineiro S. A. - Estabeleci! du em: São Paulo - Clichê publi32, 33. 38.
N.9 507.233 - Braterco S. A So- cado em : 12-10-61.
dedada Comer c,a1 - Prossiga- a.. na,
N.9 506.807
Seala Soc. Cultural
l• O•
e Artística Latino Aniericana - Soe.
De,cofar Tinias , Cultural
N.9 507.281
e Artistica Latino Americana
Plásticas S. A. - Prossiga na el. 33. . - Estabelecida,
eia: nesi a, Capital
N.9 507.259 - Armour P, a .nic,c33 - Clichê publicado em: 13-10
tical Company - Prassiga com ex-11Ci.
de 1961.
ClUS2 o de: preparados farmacêuticos.
N. 507.056 - Beira Alta - EduarN.9 507.313 - Campannia Cerveja-1 do Santinho - Estabelecido em: R
ria Brahma Sociedade Anónima - Paulo - Cl. 42 - Clichê: publicado
Prossiga substituindo a cl. 50 pela 38. em: 13-10-1961.
N.9 507.598 - Indústria IN:lei:Liar506.717 - Clube dos Artistas
gica Tergal S. A. - Prossiga excluin- deN.9São
Paulo - Gerardo Mijella
do os grifados à fls. 4.
Mello Mourão - Estabelecido no
N. 508.556 - PG Galeria de Ar- Est. da Guanabara - - V/. 33 - Clite Limitada - Prossiga substhuindo chê publicado em: 12 - 10 - 1961.
a cl. 33 pela 25.
N9 507.582 - Angelus .- ConsN. 503.607 - H. Stern Comércio
e incorporações Angelus Lie Indústria S. ,A. - Prossiga subs- truções
mitada - Estabelecido nesta Cidade
tituindo a cl. 50 pela 38.
N. 503.660 - Nirge Ribeiro Gon- - Cl. 16 - Clichê publicado em;
çalves Vieira - Prossiga substituin- 20-10-1961.
do a cl. 33 pela 41.
N." 503.996 - João Doinianik Neto
N.9 510.018 - Paradclla, Carva- - Estabelecido tan Brasília, D.F. lharcs & Cia. Ltda. - Prossiga na Cl. 41 - Coalci - Clichê publica/do
cl. 21, substituindo a 50 pela 38.
em: 28-9-1961.
- N.9 510.045 - Panificadora CanilN.9 504.004 - Co-Lar - Helion
1ópolis Ltda. - Prossiga com exclu- Engenharia
Comércio Indústria Ltda.
são da cl. 50.
- Estabelecido no R. de Janeiro, EGN.9 510.076 - Francisco Assis Pe- tado dg Guanabara - Cl. 17 - Clireira Alencar - Prossiga com exclu- eN publicado em: 28-9-1981.
são da el. 50.
N.9 507.086 - Tropi-Cana - TrON. 510.308 - Antonio Nagib Elias pi-Cana Indústria e Comércio de BeAbi Ghosn - Prossiga-se nas eis. 35 bidas Ltda. - Estabelecido em: S.
e 36, substituindo a el. 50 pela 38. Paulo - Cl. 42 - Cliché publicado
N. 510.309 - Antonio Nagib Elias em: 17-10-61.
Abi Ghosn - Prossiga, nas cls. 35
N. 507.411 - Do Cobra - Lane 36, substituindo a cl. 50 pela 38.
ches do Cobra . Ltda. - Estabelecido
N.9 510.348 - Vicent & Bioni Ltda. no Estado de São Paulo - Cl. 50
- Prossiga com exclusão da cl. 50.
- Clichê publicado em: 19-10-61.
N.9 506.753 - Perfumarias Phebo Rn-eern :São.- : mm m m m m
S. A. - Prossiga excluindo-se lançaN. 507.430 - Timba - Recapaperfumes.
N.9 506.862 - Antena ExPrêsa gem Tiriba Ltda. - Estabelecido no
Jornalística S. A. - Prossiga subs- Est. de S. Paulo - Cl. 39 - Clich5
publicado em: 19-10-61.
tituindo a cl. 50 pela 38.
N.9 507.612 - Cavu Cavu Eletro Eletrônica Ltda. -- Estabelecido
Retificações de Clichê
em S. Paulo - 'Cl. 8 - Clichê puN.9 506.327- Bitlú - Haia Brom- blicado em: 20-10-61.
berg
Estabelecido em: São Paulo
N.9 504.047 - Rio Grande - Me- Cl. 2. Clichê publicado em: 11-10 talúrgica, Rio Grande Ltda. - Esde 1961.
tabelecido em S. Paulo - Cl. 11 N.9 506.605 - TV Radiocentro S. Clichê publicado em: 28-9-61.
A. - Estabelecido em: São Paulo N.9 506.898 - Scala Filmes - Soe.
Facilito - Clichê publicado em 12-10
Cultural e Artística Latino Ameride 1961 - Cl. 33.
N.9 506.651 - Revolução - Milton cana - Estabelecido nesta Capital
Coelho da Graça - Estabelecido em:- - Cl. 8 - Clichê publicado em: 18
Rio de Janeiro - Cl. 32 - 1 Clichê de outubro de 1961.
publicado em: 12-10-1961.
N. 506.916 - Recreio - José Viana da Silva - Estabelecido em: Caruaru - Estado de Pernambuco Cl. 41 - Clichê publicado em: 13-10
de INL
N.9 503.921 - Moinho Paqueté, -•
José Andrade Santos - Estabelecido em: Jequié, Estado da Bahia Cl. 41 - Clichê publicado em: 13-10
de 1961.

ATOS
INSTITUCION AIS
COLETÂNEA

Divulgação a° 962

Wanot Cd, 459

VENDA,
Na Geasabara
&Vão ege Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência h Ministério da Fazenda
Aiande-ae ai pedidos pelo Sem
de Reembdilno Postal
ras9.43
Na sede ê.o

Exigência.

Tèrmos com exigências a mimprir:
N.q 507.712 - Iudugema Ind. aa
ral de Malharia Ltda.
N.9 507.713 - Indugema Ind. G3ral de Malharia Ltda.
N.9 507.714 - Indugema Ind. 00ral de Malharia Ltda.
N.9 507.715 - Indugema Ind. 03ral de Malharia Ltda.
N.9 507.716 - Indugama Ind. Geral de Malharia Ltda.
N.9 507.736 - Indugema Ind. Geral de Malharia Ltda.
N.9 487.778 - Tewfik Bahbouth,
N.9 493.360 - Rebolos Brasil S.A.
Eletrônica Telesom
N9 500.6139
Ltda.
N.9 507.972 - Salão Tokio Lhnltada.
N.9 507.968 -- Dragar & Cia. LtÊ.5.

duinta-feira
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ARCAS 'DEPOSITADAS\
. .

Publicaçâo feita, de. acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da. publicação Começará
correr 'o prazo de 60. dias para . o deferimento do pedido.' Durante esse prazo Poderão apresentar suar oposições ao Departamento
Nacional de: Propriedade Industrial aqueles que se julgarem p rejudicados 'com a. concessão da registro requerido

'Urino n.5 744.856, de 13-4-66
Lísio Bertoni
s São Paulo

panelas, roldánas. ralos para pias, rebi
Termo n.° 744.862. de 13-4-66
armações para 6cclos; bules. bandeias,
les, regadores; serviços de chá e café
(Prorr
ogação)
'
bases- para telefones, baldes, bacias betis
serras, serrotes. unos, sacarrolha; te _.
' Augusto Ferreira da Cosa
sag, caixas, carteiras, chapas. cabos
.ouras, talheres. atlhadeiras, torqueze , .
• São Paulo
para, ferramentas e utensílios. cruzetas.
tenazes. cavadeiras, telas dt arame,. tor !
,caixas para acondicionamento de ali.
DEVANIR
-PRORRoGAÇM.
acuas, trincos, tubos para encanamento n
.
inentos. caixa te materál plástica pare
Indústria Brasileira trilhos para pinas. .rie correr, taças:
,baterias, coadores, copos, canecas;. con,
travessas, turíbulos: vasos vasilhame
chas, capas para álbuns. e para livros,
cálices; cestos, castiçais para velas,
Têrmo n. 9 744.857, de 13-4-66
Classe 36
caixas para guarda de ibletos carta.
Custódio da Silva Lima
Pata distinguir calçados em geral: Ala~mageffleianienem
chos, coadores para chã. descanso paro
São Paulo
percatas, botas, botinhas, botinas, chipratos, copos e copinhos de plásticoos
ifiDú s T RIK BRAsILEIRA
nelbs; galochas, polainas, perneias, sara
para. soraetes.. ca:xinhas. de plástid
dálias, sapatos, sapatos desportivos, e
Classe 41
para sorvetes, colherinnae. pasinhas,
tamancos
rRAVR,33,0.‘ Para distinguir: farinhas nutritivas para g arfinhos de plástico para sorvete& for.
a primeira infância, leite em oó
Termos ns. 744.854 e 744.855, de
.ninhas dt plástico para sorvetes, discos,
Indústria
Brasileira
condensado
13-4-66.
•
embreagen de material plástí co: ambas
Indústria de Carrosserias
Pillon:
Têrmo- n.°' 744.863, de 13--4-66
lagarta de. mater:al plástico peei* sorve.
•
Ltda.
(Prorrogação)
tes, estojos' para objetos. espumas da
Classe, 36.
Sãs; Paulb
Atistide Reguitti
nylon, esteiras, enfeites para automó.
a
Calçados
Itália
veie, massas anti-ruidos; escoadores de
Têrmos ns. 744.859 a 744.861, de
pratos, funis: fôrmas para doces. fitas
1S-4-66
para bolsas. sacas guarnições quarta].
PROBRoGg:i0
-(Prorrogação)
iteres para porta-blocos, guarnições
n•nrd'i
Sociedade Técnica de Materiais
para 1: quidificadores e para batedeiras
IREGUITTI]
"Sotaina" S. A.
de frutos e legumes, gcarnições- de maSão Paulo
Vlóveis ern gerai. de matai.. vidro, •de terial plástico para utensilios e eibletos,
-ico madeira, estofados ou não. inclu. g uarnições para bolsas, garfos, galerias
;Ive móveis' para escritórios: Armários para cortinas, ferro laminados.plás•
INDÚSTRIA BRASILEIRA
PRORR-OGAÇÂO
armários para banheiro e Para roupas ticos lanche:ras. mantegueiras, malas
usadas. almofadas. 'acolchoados para orinois.. prendedores de roupas. puxado,.
Classe 6
móveis, bancos. balcões banqueta& reá de móveis. pires. pratos Deliret•
hande ias domiciliares. berços biombos ros. pás de' casinha, pedras pomes' ant.
Para distinguir motores e suaS partes
aadeiras. carrinhos ' p ara . chá cate, gos protetores para documentos ou.
integrantes: Alavancas de câmbio,
'semi, 'lios para , dont- i tór'io& cán I u mos :.,adores de- á g ua para usodoméstico,
ternaclores, blocos. bielas, Câmbit., calmip orta-copos. portantoue:s. portaçotes, cruzetas. cilindros, cubos de plapara sala de jantas e sala de
b
cas} de embreagem, dínamos, etoS:
oniuntos pari terraços, jardim e praia. •p orta-documentos placas, rebites roctia
Classe 14
mancais
•radores,
motores,
macacos.
.Oniuntos de armários e gabinetes para. lhas. recipientes: suportes, supristes oara
• .1
'
laminadO, trabalhado opa e. casinha. camas cabides.' cadeiras g uardanapos. saleiro. tubos. tigelas.
.para brocas, pistões, pinhões, rblamen- vi dro comum,
* g iratórias, cadeiras de balanço.. caixas tubos para ampolas. tubos p ara seriatos e silenciosos, colantes, de ^ ccmando em todas as fôrmas ,e preparos v, c1()
cristal Para todo , os fins, .vidro indus- le rádios, celchões, colchões de molas gas, travessas; tipos de material
e; velas 'de ignição • para. mOtorea
plástriai, com telas 'de • metal- ou . com posi- dispensas. divisões. diversa discoteca: tico sacolas. sacos. saqu:nhos. vasilhaClasse 11 .
ções
especiais':
ampolas,
aquários,
as- te madeira., espreginçadeiras, escrivani- ;nes tiara acondiciinamento, vasos, d.
Ferragens, ferramentas .de'tôda eápécie
cutelaria .ena geral e outris • artgos • de sadeiras. almofarizes, bandejas, cube- nhas. estantes. guarda-roupas, mesas. caras.' colas - a trio e colas são 'incluídas.
metal a ' saber: Alicates. alavancas, 'ar- tas,cadinhos. cântaros, cálices'. centro mezinhas, mésinbas para rádio e teieVi- em outras claSses. para borracha pare
magias de. metal.: • abridores' de latas de • mesa, 'cápSulas, copos .. espelhos. as-. ão.. - rnesinhas .nara televisão, moiduras corrume& para . marceneiros, para sapacarradeifas.' frascos, tõrrbas
araria- liso °ti farpado. ,assadeiras.- açu tairrnas para firnos, tios de• para do és. libra quadros 'porte ratastes, ri:arramas .eiros, para vidros pasta adesiva para
vidro, garmater:al p lástico e onerai
careiros: brocas. • bigornas. baixelas.... rafas, garrafões. graus, .globos, haste. poltronas-camas prateleiras'. porta-cha.
Classe 40 •
bandadas, bacias. baldet.• bimbcnieres; 'jarros. jardineiras, licoreiros mamadei. .éus. sofás, sofasacamas: travesseiros _e
vitrines
Móveis ;em • geral, de metal, vidro. de .
bules; cadinho. cadeados. castic is. co- ras, mantegueiras, pratos. pires. portaaço, madeira. esti:dados ou não. inclua
Têrmos na. 744.864 a 744.866. de
lheres para pedreiros correntes. abidès jóias, =,alireiros, opre:, pendentes
Peatle móveis para escritórios:- Armários,
13-4-66
Chaves; cremones, chaves de .pa atusos destais. saladeira' 'serviços para re_
arn.árioi para banheiro e' para roupas
(Prorrogação)
conexões. para encanamento, dpItanas. frescos.: saleiros, tubos, tigelas, travesasadas, almofadas, acolchoados para
Aristide Reguitti
caixas de metal para .pôrtóes, canos is sas. vascis:' yasilltainés. vidro Para Cl
móveis. , bancos, balcões.. banquetas.,
Itália
.
mear'. chaves de .tenda chaves isgiêsa draças, vidro para relógios, varetas,
aandejas - domiciliares. berços. biombos.
São
Paulo
cabeções. canecaS. cibos. cachepots. vidros para' á:mia-gotas, vidro para
arleireis. carrinhos para chá e café,
centros -de mesa, coqueteleiras caixas
automóveis e para bara-brisas e
c onjuntos para dormitórios, conjuntos
\ para acondicionaMento . • de ai:mentos:
para sala de jantai e sala de • visitas
xícarasPRORROGAÇÃO' caldeirões. caçarolas. chaleiras. faltarei.
roniuntos para terraços. Jardim e. péata,
Classe
35
rasa conchas Coadores:. distintivbs,
- :oniuntoss de armários e gabinetes Dera
Couros
e
piles
preparadas
.
ou
não.
ca',radicas: enxadas, enxadões. !.steras
cop a. e cosinha. camas. cabides; cadeiras
engates. esqtr:chos. eri feite• Para "arreios murças. couros. vaquttas, pelicas. e ar.:.
g iratórias, -cadeiras de- . balanço. caixas
tetato
dos
mesmos:
Almofadas
de
cou.stribos, esferas para arreids. aSputna. ros, arreios,
de
rádios. 'colchões, colchões de molas.
bolsas. carteiras. caixas
deiras: . fortnõas 'vices • ferro pare cortai
iispenaas divisões, dl va ns discotecas
chicotes de courb..carneiras. capas para
capim ferrolhis, facas, facões. fecha. álbuns e para livros. embalagens de
ie madeira es preguicarleiras. escrivani.
• duras ferro .''nu .1
:lhas estantes, guarda-roupas, mesas.
, couro. estojos. quarniçõeS 'de couro pai-a:
funi:s Na-mas oara doreaz
nesindias rresinhaa p ara rádio a e te:evi•
antortióveis, ailarniçõea para' Potra-No'
estradas de ferro, frig:deiraast,ganahos
são: 'mesinhas par, televisão, molduras
malas. maletas.- 'porta-notas porta-,
grelhas uarços. ganchos para cuadros abavas. Porta- fiqueis. pastàs,.. mulséiraa
oaracPia, c."os Porta-retratos, tio:fama%
n oltronas-camas. prateleiras: . porta-chas
goniis para darriiagens: insign as; 11- de couro. rédeas. selins: sacos para • via.,
a sma . sofás, sofás-camas, travesseiros e
mas, lâminas liroreiros latas de liso qem sacolas •sajroa, ;sofá e, solado
Classe 18••
vitimo
jarras: tnachatInhas. Molas; ,bara pc,rtetirantes"' para
la
ara
distinguir:
Artefatos
ue
material
e valises
• molas para venezianas. rnartelo
. .
plástico e de nylon:. Remp:entes fabri
'Classe 19,
Classe 26
retas, marrizes; navalha% puas; ti s. pra Para distinguir: Aves, ovos e adimais j ca dos de material Plástico. revestimen- Artefatos' de madeira em gerais Argos
gosji p aratii,toS, pirões porta gélo: ao vivos, galináceos, caprinos, sumos e j to s coriteccionadOS de substâncias an1. las, alguidares, armações para balcões
seiras. porta-pão, porta-jóias. pa !tetras
ia ais e vegeta s
rontas. açucareirÁs
bovinos
nara • vitrines; artefatos de madeira
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ARCAS DEFOSITAD
Publicação feita de aeôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
a, correr o prazo de 60 clialà para a deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao DeparLainento
Nacional da Propriedade Industriz.1 aguêles que se julgarem prejudicados COM a Mn cessão da registro rerawrido

9aía caixas, bandejas, barris bal.:les.
2clores de carne, caixas. caixões, cr,Nwes, cavaletes, cunhas, cruzetas, uud,

Emçmbas, colheres, cactos para pães.
gapcz para cozinha, cabos para ferramentas, cantoneiras, engradados, estrados, esteirinhas, estojos, espremedeiras,
gmbalagens de madeira, escada, formas, guarnições para porta-blocos,
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios domésticos,
malas de madeira, palitos, pratos, p1as, pinos, puxadores prendedores de
urapas, pásinhas, garfinhos e colheres
para sorvetes, palitos para dentes, táPas de passar roupas, ãboas de carne,
tonéis torneiras, tambores, tampas,
suportes de madeira
Termo n.° 744.867, de 13-4-66
(Prorrogação)
Indústria Esteárica Santa Therezinha
S. A.
São Paulo

gusa em bruto ou parcialmente traba
Ihr. • ' , gusa temperado, gusa maleavei
unn.m.,s de metal, tata em tólra, latão
em fôlha, latão em chapas. tatao. em
vergalhães, ligas metálicas, limalhas
magnésio, manganês, metais não rraba!liados ou parcialmente trabalhados, me.
tala em massa. metais .stampalon,
metais para solta, migue) e zinco
Têrmo n.° 744.870, de 13-4-1966
(Prorrogação)
Circulo Escoteiro da Comunhão do
Pensamento
São Paulo
PDIP,ROGAÇÃO

Classe 32
Uma revista com fins educativos e
religiosos
Termo n.° 744.871, de 13-4-19,0"
Guanabara

'

ÇsAo lanem
INDÚSTRIA -BRASILEIRA.

Classe 38
O timbre de todos os seus impressos
comerciais, tais como: papéis de carta,
memorando, envelopes, cartões de
tas ou 'comerciais, faturas, avisos, recibos, chegues, carnais de propaganda,
promissórias, ações, bilhetes e passagens
aéreas, terrestres e marítimas

r

t D O PUS
E SOUVEMRS

outiLeaun

Classe 2
Para distinguir: Desinfetantes
Termo n.o 744.869, de 13-4-1966
(Prorrogação)
A Comp anhia •Itaguere Industrial e
Agrícola
São Paulo
PRORROGAÇÀO

REDIC
CAMPANARIO

PRORROGAÇÃO

E3OULEVARD
INDUSTRIA ISIRA 1LE IRA

INDÚSTRIA BRASILEDIA
Classe 32
Artigos da classe
Têrmo ri.° 744.880, de 13-4-1966
Livraria e Editõra Norma S.A.
Guanabara

NORMA

INDÚSTRIA BRASILEIRA"
Classe 38
Artigos da classe
Termos ns. 744.881 e 744.882, in
13-4-1966
O. M. Administradora e exirretm'a
•
Limitada
Guanabara

Classe 13
Título de Estabelecimento
Termo n.o 744.876, de 13-4-1966
Cerâmica Rei Ltda.
Rio de Janeiro

INDÚSTRIA BRASILÉIIIA

CERÂMICA
Classe 44
Tabaco manufaturado ou não,
cigarros e charutos
Têrmo 11,9 744.873, de 13-4-1966
Azambuja & Cia. Ltda.

Termo u.'' 744.879, de 13-4-1%6
Livraria e Editõra Norma S.A,
Guanabara
v\„f

Termo n.° 744.875, de 12-4-1966
A. S. Panza
Guanabara

, PRORRQGAÇÂO

.40051111A

Termo n.5 744.872; de 13-4-1966
Companhia Brasileira de Crédito e
Administração
Brasilia

REI LTDA,
Nome Comercial
Tôrsno n.o 744.877, de 13-4-1964
Camillo Kali°

Classe 33
Título
Termo n.0 744.868, de 13-4-1966
(Prorrogação)
Aços Villares S.A.
São Paulo

Classe 25
Artigos da classe

Classe 38
Artigos da classe
Termo n.° 744.883, de 13-4-1
Metalúrgicas Bitus DitIã.
Guanabara

INDúSTR IAS

METALúRGICAS
BIMEs LTDA.

PRORROGAÇÃO
INCOSTRIA BRASILE:RA

ITATIAIA

Nome Comercial
nrasos as. 744.884 a 744.884,-13-4-1966
Indústrias Metaliárscns BinWS fA00,,
Guanabara

ontASTRIA SitASILISRA

(.1asse 5
ço em bruto, aço pceparado, Laço
doce, aço para tipos, açe fundido 6193
Nrcialinente trabalhado, aço pálio, aço
ado, brome, bronze em bruto ou
rcialmente trabalhadas bronze de
Maganas, browe em pó, bronze
berma CM fio, chumbo ela bruto cin
pasvialmente preparado emento =Mim cobalto, bruto ma parcialmente
@arcialatenue trabalsada, ferro em bruta
ed,alhado, couraças, estanho bruto os
rra, ferro manganês, ferro ç7e2:0,

Classes: 8 e 32
Ir~umentçe de precisão, instrumento
científicos, aparelhos de uso comum;
Instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de tekla a espécie; acessórios dej
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,,
lampadas, fios, soquetes); aparelhos fom
tografieos, radiofônicos; cinematbgráficos, maquinas falantes, discos gravados
e filmes revelados. Jornais, revistas e
publicações em geral. Álbuns. Progre-i
mas radiofônicos. Peças teatrais e
cinematográficas

Classe 50
Artigos da classe
Irêrmo n.9 744.878, de 13-4-1966
Livraria e Edit8ra Norma S.A.
Guanabara

LIVRARIA E
EDITÔRA
NORMA S. A.
Nome Comercial

INDÚSTRIA
BRASILEIRA
Artigos clt, classe

Classe 10
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe

-guinta-feira

-
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MA,RCAS DEFOS/ITADAS
Publicação feiÁ de ao:1rd° com c, art.

130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de sq dias para o deferimento do
pedido. Durante esse prazo poderão

apresentar suas oposições ao De partamento
Naeional da l Propriedade Industrial aclarai% que se julgarem
p rajudicados coro a concessão, do reg
istro requerido

Tétano n.° 744.887, de 13-4-66
Erva Empresa de Reflorestamento e
Valorização Agrária S.A.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 45
Sementes e mudas para a agricultut .a,
horticultura e a floricultura e flores
naturais .
Termo n.° 744.888, de 13-449616
Erva; Empresa de ReflorestamentO
Valorização Agrária S.A.
São, Paulo

a

cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal- de senhoras e de crianças, zalções. cal,
;as.. camisas, camisolas, camisetas,
ças. camisas, camisolas, cnansetas, cuecas, ceroulas, colarinhos,, cueiros,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. saias, casacos, chinelos,
acharsalas, casacos, chineleis, dominós, achar- )es. fantasias, fardas paradominós,
militares,
[ias. fantasias, fardas para militares, cofraldas, galochas, gravatas, gorlegiais, fraldas. galochas, .gravatas; gor. ros. jogos de ItrwOne.
taquês.
ros, jogos de !ingeria. laquetas, (aquês, Luvas. liga. lenços. :
melas,
¡uvas, ligas, lenços, mantõs, meias, ,nalõs, mantas, mandrião, nautõs.
mantilhas, pa:.
maiôs, mantas, mandrião, manálhas, pa- letée, pelas,
penhoar, pulover, palermas,
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas, peugas. poUches. ' polainas pijamas, pup eugas, pouches, polainas,. pijamas, pu- nhos,• p
erneiras, quimonos, regalos,
nhos, perneira& quimonos, regalos, robe de chambre, roupão, sobretudos,
robe de chatnbre, rolpão, sobretudos, susp ensórios, saldas de banho. sandálias,
suspensórios, saldas debanho, sandálias sueteres. shorts, sungas. orlai ou stacks;
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
e vestido:
Têrmos os. 744.896 e 744.897, de
Têrmo n,° 744.890, de 13-4-1966
13-4-1966
Piasto Cainhai Ltda.
S.A . Cotonifício Gávea
São Paulo
São Paulo

CAMBUÍ
INDÚSTRIA BRASILEIRA

ERVA EMPRÉSA DE
REFLORESTAMENTO E
VALORIZAÇÃO AGRÁRIA S.A,.
Nome Comercial
Têm, n. 0 744 -.4889, de 13 -1 - 1966
entanclauto S.Â. Comércio d
Automóveis
_ São Paulo
•

CATANDAUTO S/A.

COMÉRCIO DE AUTOMÓVE/
'Nome Comercial
Tênaos na. 744.892 e 744.893,

13-41966
S.A. Gotbniflcio Gávea
São Paulo.

Classe 23
Tecidos em geral
Classe 36
ra distingtdr: Artigos de yes uarios
Boupas feitas em geral: Agasalhos
ventals. olpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas. baba
doures; bonés, capacetes, cartolas, cara•
ouças, casacão, coletes, capas, chatas,
,.achecbls, calçados, chapéus, ci tos,

• Classe 47
Combusriveis lubrificantes, álcool motor. carvão, gás hidrocarburetos, gás
metano, graxas, lubrificantes, óleos tubrificantes, óleos destinados à ilumina.
ção e o aquecimento. petróleos, gasolina, querosene, 'gás lime/eitos, gás
' buratto e propano
Termo n.s 744,.891, de 13-4-1966
Carvalho, Rodrigues
Fernandes
Limitada
São Paulo

inaiistria Brasitelra

Classe 23
Tecidos em geral

Termos as. 7+4.898.e 744.899, de
13-4-1966
•
SÃ, Cotonificio Gávea
São Paulo

Classe .23
Tecidos em geral •
Classe 36
Pará di rtinguir: Artigos de
e roupas 'feitas em gerai: v estuários
Ag asalhos,
aventais olpargatas, anáguas blusas,
boroa b otinas.. blusões,
boinas babadouros. bonés.
capacetes cartolas cara..
atiça& casacã0. coletes, capas chales,
cachecols, calçados, chapéus,
cintas, combinaçõea corpinhos cintos.
mios
de senhoras e de crianças,
c
ças. camisas ramisolasalções. calcuecas, ceroa as c inlarinh camisetas,
OS. cueiros.
saias,. casacos ch inelo5 .
dominós acharpes.
fantasias, tardas para militares coa
Ieg iats.
fralda :o, g alochas gravatas gorros, jogos de Iingerie.
f aq
uetas. iaquês,

luvas, ligas, lenços,
maiôs, mantas, rmndrião,mantôs mela&
mantilhas. painéis, p alas, penboar
p enas. 'nouches p p ulover. p elerinas.
pilarnas, punhos, p erna ira s.olainas.
luimonos, reg
alos.
robe da- chamares roipão. sobretudos,
suspenSórios saldas debanho sandálias
sue feres
shorts sungas, stolas ou slacka
rOucas, turbantes ternos.
uniformes
e vestidos

Classe 36
Para distinguir: Artigos dl "vestuários
e roupas Seitas era geral: Agasaihos
aventais, alpargatas,. anáguas, blusas
RORROC-AÇÃO
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
douros, bonés. capacetes cartolas, cana.
puças, casacão, coletes. capas, chales.
cachecols, calçados, chap4us, cintos.
Carvalho, Rodrígues
cintas, combinações, corpinhos, calças
Tê-mo n.° 744.901. de .13-4-1966
os. camisas, camisolas, camisetas,
R. A. Faustini
lorúandes limitada
de senhoras e de crianças, calções. calGuanabara
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Nome Comercial
saias, casacos, criados, dominós, echarpes. fantasias, fardas para militares, coTermos as. 744.894 e 744.895, de
regials. fraldas, galochas, gravatas, gor.
13-4-1966
La••
ros, jogos de [ingeria, jaquetas, laquês
S.A. Cotonificio Gávea
Juvas, ligas, lenços, mant6a, melas.
São Paulo
UndústriaB rasileira
3
maiõr, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar, pulover, palatinas.
Classe
p eugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, p erneiras, quimonos, regalos, Um preparado tartnaceutico de aças
a
ntitóxica e lipotrópica
robe de chambre, roupão, sobretudos
Ter—mo n.° 744.902, de 13-4-1966
suspensórios saldas de banho, sandálias
huhlatria r•rasiieina
meteres, shorts, sungas. stola'
".ICPAR" Comércio e Indústria
s ou alacks
do
touca, turbantes, ternos uniforme
'Parafusos e Afins Ltda.
Classe 23
e
vestidos
São
Paulo
Tecidos- em geral
Termo n. 0 744.903, de 13-4-1966
• Classe 36
Para astinguir: Artigos dr vestuários
Condomínio do Edifício Guarail
Guanabara
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. a [pana atas, anáguas. blusas.,
botas, botinas, blusões. boinas, Ista -aaEDIF I C 10 GUA.R.An
douro& bonés, capacetes. carolas caraauçaa. casacão, coletes, rapas. chatas,
Brasileira,.
cachecoaa calçados, sh a péos, cintos,
Classe 33
cintas, combinações, corpinhos, calças
Título
Classe 11
Parafusos

gw.„,,..„„,
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Publicação feita de acbrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
:a o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartamPntn
a correr O prazo dA 60 dirr pa-,
julg arem prejudicados- com a concessão do registro requerido
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que. se
Classe 12
Alfinetes agulhas, presilhas, argolas, botões, colchetes, ganchos, dedais ivelas
Fechos Jorred:ços, garras. grilas de metal para enfeites de vestidos, missangas
lantejoulas e Ilhoses
Classe 13
Adereços de metais preciosos semipreciosos e scas imitações adereços de
pedras preciõsas e suas imitações. adornos de metais preciosos. semi-prec,iosos
ndlistria Brasileira
e suas imitações, alianças. anéis. artigos de ‘antasia de metais preciosos.
Classe 3
balagandans de metais preciosos ou
Um produto farmacêutico indicado nos
semi-preciosos bandejas de metais prereumatismo sem geral
ciosos. berloques de metal preciosos,.
INDÚSTRIA
BRAS1LRIRA
brincos de metal precioso ou semiTermo ti.° 744.904, de 134-1966
Orbitur S.A. — 'Organização Brasipreciosos. bules de metais preciosos.
Classe 6
carteiras de metais preciosos. colares
leira da Indústria de Hotéis e
Máquinas e suas partes integrantes não
TurIsino
de . metais preciosos ou semi-Preciosos
incluídas
nas
classes
7,
1
Oe
17
contas de metais preciosos. copos. de
Guanabara
Termo n.° 744.907, de 13-4-1966
CIOSOS, diamantes lapidados. tio de ouro
Kaneaafuchi Spirhind C., Ltd.
fio , de prata, fivelas de metais .preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
Japão
jóias falsas. ;antejolas de . metais ,preciosos. medWhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
Classe 32
de ' ouro pedras preciosas para jóias. pePara distinguir: Albuns, alm,anaqueN,
dras semi-preciosas para jóia pérolas
snuários. boletins, catálogos, jornais.
e imitações de pérolas, pratos de melivros, peças teatrais e cinematográfi.
tais preciosos, serviços de chá e de café
Classe 48
cas, programas de rádio e televisão Para distinguir: Pertumes, essências, ex- de metais preciosos. serviços de licor
publicações. revistas, folhinhas impres- tratos, água de colônia, água de touca. de metal precioso,- serviços de refrescos
sas e programa s circenses
canos, água de beleza. água de quina. de metal precioso, serviços de saladas
Termo a.' 744.905, de 13-4-1966
água de rosas, água de alfazema, água de frutas de metal precioso. serviços de
para barba, loções e tônicos para Os sorvete de metal precioso. talheres de
Mercearia Braso-Lisboa Ltda
cabelos e para a pele. brilhantitta. ban- metais preciosos. turíbulos de metal.
Guanabars
turmalinas lapidadas e vasus de
dolina. "batons". cosméticos. fixadores
de penteadoi, petróleos: óleos para os
Classe 14
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gors
Vidro, cristal e seus artefato
durosos e pomadas para limpeza da
Classe 16
pele e "maquilage". depilatórios. desoMaterial *exclusivamente para construINDOSTIWI BRASILEIRA
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
ções e adôrho de prédios
talco perfumado ou não, lápis para
e
Classe 17
Classe 41
pestana e sobranceiras, preparados para
Alcachotras. aletria: . alho. espargos embelezar cílios e olhos, carmim para Apetrechos, máquinas e instalações para
escritório e desenho
açúcar. alimentos para animais, amido
rosto e para os lábios, sabão e creme
Classe 21
amendoas. ameixas. amendoim. araruta opara barbear, sabão liquido perfumado
arroz, atum, aveia avelas aze:te azel- ou não, sabonetes. dentifrícios em pó, Veículos em geral e suas partes integrante3
tonas banha. bacalhau. batatas, balas pasta ou liquido. sais perfumados para
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha. banhos. pentes. vaporizadores de perfuClasse 31
Café em pó e eth grão: camarão. canela me. esc6vas para dentes, cabelos, unhas Adesivos para vedação, anéis para' veem pau e em 06. cacau: carnes, chã e cilios. • saquinhos perfumado, prepara- dação, argolas para vedação. arruelas
cararnelis chocolates, confeitos. crave dos em pó. pasta. líquidos e tijolos para vedação: barbantes, barracas de
cereais, cominho. creme de te:ta.. cremes para o tratamento das unhas, dissol- campanha. betume para vedação, bualimenticios, croauetes. compotas. can- ventes e . vernizes. removedores da cutí- chas para vedação, bujão (rôlha para
gloa coalhada, castanha, cebola, condi. cula, glicerina perfumada para os cabe- tarraxa): cabos, canaletisa. cordas, cormentos para alimentos. colorantes los e preparados para descolorir unhas, déis cordoalhas, cordões, correias de
chouriços. dendê, doces, doces de fru- cibos e pintas ou sinais artificials.• óleos transtnissão de tõda espécie: enxárras espinafre essenclas alimentares, empara e pele . .
cias. esferas para vedação: • fitilhos para
padas, ervilhas. enxovas. extraí-- de toó
amarradias, forros para vedação, tuge;
744.922, de
Têrmos
na,
744.908
a
mate, farinhas alimentícias. favas félaça: gachetas: juntas para vedação:
13-4-66
culas. flocos, tareio, fermentos. feijão Naufal S. A. "Importação e Comércio tonas, lonas para freios de velculos:
Nos frios. 'Trutas secas naturais e criamangueiras, massas para vedação, moSão Paulo
talizadas."glIcose. goma de mascar. sorlas para vedação: rôlhasi . taimões- para
vedação (fins não medicinais), tendas
duras. grânulos, grão de bid. gelatina
goiabada.. geléias, .herva- doce herVa
tiras para vedação, tubos para vedação,
tubulações para vedação; válvulas para
mate, hortaliças lagostas. linguas, leite
•
vedação
condensado. le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas•.
Classe 32
sas alimentícias. mariscos, manteiga,
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuárips, álbuns impressos. boletins camargarina.: marmelada macacal. masClasse 8
edições impressas. revistas. Orsa de tomate. mel e melados mate. ma s Aparelhos elétricos em geral, instrumen- táloaos,
-timpar:ngus.olh,mc
nãOs
le
publicidades:
programas . radiodê
precisão
e
cientifico's
tos
mostarda. mortad. sl a, útis , moscada, no' ç&niCn33., rádio-televisionadas, pE*as'tea.:
CaelI
trais e "cinernatográf'ca" .>. PrOgrninaS
zes. óleos comeativels,* óstras oVO: PeriagenS;' ferraMénta's em "getal e pe,:
pães, paios, pralines`Pinienta, p'óá T'pafa''
-•
- circenses
quenOs
artigos
de
metal
pa911dins1 picidei, peixeá, presuntos,
Termo n.° 744.900, de 13-4-1966
R. A. Faustini
Guanabara

tês. petit-pois pastilhas. pizzas pudirm.
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal. sagu sardinhas
sanduiches. sorvetes, suei de tomate ç de
trutas, torradas tap.oca. tâmaras, talharim, tremoços. tortas. tortas para alimento de : animais e aves, torrões
moldo e torrado
Termo n.° 744.906, de 13-4-1966—
Oficina Mecânica Frei Fabiano Ltda.
Guanabara

FREI FABIANO

BERRO DAGUA

May Young

BRASO-LISMA

SIPLEX
,

Classe 33
Planejamento de construções, decorações e instalações
Classe 38
Papei e seus artefatos
Classe 39
Artefatos de borracha e guta-percha
Classe 40
Móveis em geral
Classe 50
Impressos e cartazes de . propaganda
n.° 744.923, de 13-4-196&
(Prorrogação)
Perfumes Coty S.A.S.
Guanabara

,PRORROGAÇÃO;
CUIA DE CORDOUE. Classe 48
'ara distinguir: Perfumes, essências, ex.
ratos. água de colônia, água de toucaador. água de beleza. água de quina,
latia de rosas, água de alfazema, água
'ara barba, loções e tônicos para os
ab&os e para a pele, brilhantina. baniolina. "batons" cosméticos. fixadores
ie penteados. petróleos, óleos para os
abelo, creve reluvenescente, cremes gor:uroPos • pomadas para limpeza da
,ele e "tnaquilage" depilatórios. Usotorantes. vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
:iestana e sobranceiras, preparados para
.mhelezar Mios i olhos, carmim para
( rosto e para os lábios, sabão e creme
.-'ira barbear, sabão liquido perfumado
não, sabonetes. dentifricios em pó,
sasta ou liquido: sais perfumados para
asnhos. pentes. vaporizadores de pertaie. escóvas para dentes, cabelos, unhas
cibos. saquinhos p erfumado, prepara'
'ris em p ó. oa sta. liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da ciai.,
:ufa. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas,
:lhos e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
• .."‘rmo n,0 744.924, de 13-4-1966
(Prorrogação)
"-itzner-Kayser GMBH.
Alemanha

PRQRROGAÇÃO

•KAYSER
Classe 6
Máquinas de costura e suas partes, a
saber: •alavancas . marcadoras, acolchoadores, arrnelaC, alavancas protetoras,
alavancas de ahste, barras de agulha,
barras de 'calcador, bases, bielas. bobinas, -braç'cii,..bbráadores à soutache, cabeças, chapas de agulha, chapas Frontais, chapas de frizar, chapas frizantes,
caléadores, cilindros, caixas de bob:nas,
cabeças de máquinas, debruaclores, en.
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(menores de bobinas, enibainbadores, embainhadores ajustáveis, embainhadores
de ponto-a-jour, franzidores k fõlhas
fránzidoras, tôlhas separadoras, ganchos
oscilantes, guias, gilias de ourelas, irapelentes, isoladores de volan e, lingueas e isoladores de pedal, medidores de
viezes, pregueadores, pés embainhadoris, pedais, pés serzidores, reguladores
dó ponto, rodas e isoladores de correia,
tampas de carril e volantes
Têrmo n.° 744.925, de 13A-1966
(Prorrogação)
I
' Vlta-Zahnfabrik H. Rauter' K.G.
)\leniaiiha
•

Termo n.° 744.929, de 13-4-1966
Haerissgen ô Cia .. Ltda.
Rio 'Grande do Sul

PONZEL"
Indústria Brasileira
Classe 41
Balas, biscoitos, bombons, bolachas,
caramelos e chocolates
Têrrno 9 744.930, de 14-3-1966
Haenssgen
Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul
11.

PRORROGALeA0

DEIS!
Vitanorm

Indústria Brasileira—'

Classe 10
Dentes artificiais, .massas cerâmicas
para fins dentários, massas pára obturar, massas para moldes dentários, próteses dentárias, cimento para dentistas
• Termo n. o 744.926, de 13-4-1966
(Prorrogação)
Johnson '& Johnson
Estados Unidos da América

Classe 41Balas, biscoitos, bombons, bolachas,
caramelos e chocolates
Termo n. o 744.931, de 14-3-1966
Háenssgen & Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul

para enxertos: cianamide de cálcio tos, tintas em pó, liquidas sólidas
oei
como adubo para o sola deturnadores, pastosas para madeira, ferro. paredea.
desinfetantes usados na agricultura e
decorações, couros, tecido&
na horticultura, esarias básicas para construções,
Fibras, celulose, barcos e veículos, ta/c0
adubos, essências para exterminar aniindustrial, thiner, vernizes, zarcão
mais e plantas daninhas, extratos de
• Classe lb
quassia para - fins hortícolas, fertilizandistinguir: Amido, anil, azul da
tes para o solo, formicida, guano. mas. Para
Prüssia, alvaiade de zinco, abrasivo&
tifugos. massas para enxertos, pastilhas
preparado para limpar metais,
Para destruir insetos. preparações para algodão
detergentes, es p remestes, extrato
preservar o solo, preparações para desde
truir Insetos, hervas e plantas dani- anil, fécula para tecidos, Jóstoros de
cera e de macieira, goma pare lavans
nhas, sais para fins. agrícolas, sais para derla,
limpadores de luvas, liquidos do
fins horticolas, substáncias quioncas branquear
tecidos, líquidos mata-gorda•
para destruir Insetos, hervas e plantas
ras para roupas e mata .óleos para roa+
daninhas venenos contra a %rumina, pas,
Oleina. óleos p ara limpeza de car.
venenos para insetos e visgo&
ros,
pós de branquear roupa, ialicato
contra lagartas
de sódio, soda cáustica, sabão em pes,
T76;11105 as, 744.934 e 744.935, de
sabão comum, sabão de esfregar e sa•
p onáceos, tijolos de polir e
13-4-1966
verniz.
Diamond Alkali Company
para calçados
Termo n. r 744.936, de 13-4-66
Estados Unidos da América
• Companria Cervejaria Brahma
Guanabara
PRORROGAÇÃO

DIamo
amo nd
Chemicals

11

13 R 4111 Ai A 1#

Indústria Brasileira

PELICANO

Classe 41
Cevada, malte e seuá sub-produtos
Classe 1
Pa ri distinguir: Absorventes, acetona
Têm° n.° 744.937, de 13-4-66
tcidos. acetatos, agentes químicos para
. tratamento e coloraçâo de fibras, te- Companhia Anfarctica Paulista Más*
MRORROGAÇÃO
‘INDÚSTRIA BRASILEIRA
tria de Bebidas e Conexos
Idos, couros- e celulose; água-raz. alSão Paulo
sunina. • anilinas; alumen, alvaiade.'
Classe 41
industriais. alumínio em pó.
Balas, biscoitos, bombons, bolachas,
p ra c> Ia Fa o c."47sZo
amolgam anti-incrustantes, anti-oxidancaramelos e chocolates
te& allti-corrosivos, anti-detonantes azoTêrmo n. 9 744.932, de 14-3-1966
'PALU/574
•jjA MIYARCT
tatos, água' acidulada para acumulado-,
ar-UMIA"taixon
Classe 10
Knoll A. G. Chernische Fabriken
-3110 PAULO
411,41LIVI/S014
MEM^
res.
água
oxigenada
para
fins
•industri-1
•
Toalhetes catamenicoS
ala amônia: banhos para galvanização,'
• Alemanha
• Termo n. o 744.927, de 13-4-1966
benzinas. benzo!, betumes. bicarbonatc
,s de
Haenssgen i Cia. Ltda.
sódio, de potássio; cal virgem. car•
Rio Grande do Sull
vões, carbonatos, catalizadores. caluda
:151
se, chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos: corantes, creosotos: descoraa.
tes, desincrustantes, dissolventes.; emul‘0`)
•
siles fotográficas, enxofre, ater. esmaltes, eestearatos; fénol, filmes sensibiliClasse 42
zados para fotografias,' fixadores. Ruí.
dos para freios, formol fosfatos indus-Termo n.° 744.938, de 13-4-66
•Indústria Brasileira
triais. fósforos Industriais, fluoreto& •
Cervejaria Colúmbia S. A.
• fuacienteá na-a, solda: galvanizadores,
•
• São Paulo
gelatinas para fotografias e pintura&
Classe 41
sl icerina: hidrato& hidrosulfitos; imper.
PRÓ
Ri:COCA C4.7,0
Balas, biscoitos, bombons, bolachas.
meabilizantes, ioduretos lacas: massas
caramelos e chocolate
para pintura, magnésio, mercúrio, nitraClasse 3•
Termo n. 9 744928, de 13A-1966
tos, néutralizadores. nitroce/ulose; pro'Um cardiotonico.
oxidai. oxidante. • óleo para pintura óleo
Haenságen
Cia. Ltda.
Terme: n. o 744.933, de 13-4-1966
de linhaça, produtos químicas para ImRio Grande do :Sull
Diamond Alkali Company
pressão. potassa industrial. papéis tia.
Hográfioos e p rellocopista películas sen.
Estados Unidos da América
siveis, papéis para fotografias e anta
see ,de laboratório, pigmentos. potassa.
pós metálicos Para a composição de tias
tas. nrenaraçõee para fotografias, produtos para niquelar, p ratear e cromar,
Indústria 13;-asi1eira
'Classe
p rodutos - para diluir tintas. Prussiatoa.
iishnlris Ires
Substâncias e preparações químicas reatiyos, removedores. sabão neutro,
Classe 4
,
Quase
42 .
asadas
na
agricultura,
it
saber:
adubos.
sais. salicilatos 'secantes, sensibilizantea Pare:
Balas, biscoitos, bombons, bolachas,
dbalinguir: Aguardente, aparai.
adubos artificiais Para o solo, álcalis siiiietos, soda cáustica, soluções
caramelos e chocolate
voe, etaZtE, bittea brandy, conhaque, cela
• para fina agrícolas, bactericidas, ceras cas Cif
uso industrial, No/ventes. , adia•

,

1

/Aso R,

CALHAMBEQUE

Diaimond

fernet, genebra, giz!, truniel,,licro
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o
earianbos, cerunbadures, cola para papel.'
Têrmo n.° 744.942, de 13-4-66.
!2s. ize.etar, guinde pipermint. dum, Companhia
coiadores. compassos. cestos para cor- I
Antarctica
Paulista
Indúsde
frutas
sem
álcool,
vinhos.
verffl2SC3

Tèrrno n. 9 744.948, de 11-4-66
Gabriel Asfar
Guanabara

respondência desenhadores. duplicado-,
res. datadores. estok» para desenhos.
estojos para canetas estolos com minas..
esquadros estoios para lápis. espetos,
estiletes 'para papeis furadores latas
p ara máquinas de escrever grafites
ANDÜSTRIA BRASILEIRA
para lapiseiras goma arábica. grampeia
.4
dores. lápis em gelai, lapiseiras. ma
quinas para aporrar lápis. minas para
Classe 2
grafites. minas para penas, máquinas de
Defumadores
escrever máquinas de calcular. maquiTêrrno n.° 744.949, de 13-4-66
nas de sornar máquinas de multiplicas
Ary de Freitas Oliveira
mata-gatos. porta-tinteiros porta-carita
Guanabara
hos, aorta-lá ms. aorta-canetas. - porta.
cartas, prensas, orendedoreo de papéis
Percevejos para papéis. perfuradores
réguas, raspadeiras de borrões. stencib
para mimeógrafos tintas e tinteirc0
Térmo n.° 744.946, de 13-4-66
INDÚSIRIA • BRASILEIRA,
Classe 38
ENSA — Engenharia e Saneamento
Papel e seus artefatos e livros não
Classe 42
Ltda.
impressos
"Cognac"
Guanabara
Termo ne, 744 . 950, de 13-4-1966
Têrmo n.° 744.943, de 13-4-66
Farinácia Dropalândia Ltda.
Fundação Antônio e Helena Zerrenner
Classe 43
Guanabara
distinguir: águas gasosas, bebi- Instituição Nacional de Beneficência
' Para
São Paulo
das sem álcool e os demais produtos
compreendidos na classe
R
indústria Brasileira
Téi1113 n.° 744.940, de 13-446
(Companhia Antarctiva Paulista Indústa Brasileira de Bebidas e Conexos
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construClasse:: 3 e 48
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes. balaustres. bloArtigos da classe
os de cimento, blocos para pavimentaTêrmo n.° 744 . 951, de 13-4-1966
;ão calhas, cimento, cal. cré, chapas
Lino Pinto Teixeira
solantes,
caibros.
caixilhos.
colunas,
Classe 33
Guanabara
ehepas
para
coberturas,
caixas
amua,
Insígnia
caixas de descarga para etixos, edificaTermo n.° 7.44.944, de 13-4-66
ções precnoldadas, estuque, semuLeão
Companhia Antarctica Paulista Indús- base asfaltico, estacas, esquadrias, estrutria Brasileira de Bebidas e Conexos turas metálicas para construções, mine'as de metal, ladrilhos. lambris. }uvas
São Paulo
de junção, 'ages, lageotae, material
lante.contra frio e calor. manilhas, masPRoRROGARÃO
sas pare revestimentos de paridas, maClasse
42
•
deiras para construções, mosaicos, proClasse 41
Vermouth
dutos de base asfáltico, produtos para
Substâncias
alimentícias
e seus prep..
BRASILEIRA
tornar
impermeabilizantes
as
arganasINDÚSTRIA
". ;rano n, 744.941, de 13-4-66
rados, ingredientes e alimentos
sias de cimento e 'dl. hidráulica. pedreCouip:Mhia Antarctica Paulista 'Indúsgulho, produtos betuminosos, impermeaTermo n.° 744.952, de 13-4-1966
tria Brasileira de Bebidas e Conexos
Classe 43
liquidas ou sob outras formas
Centrifugadores Brasilienses Ltda.
São Paulo
Águas artificiais e de mesa, bebidas bilizantes
para revestimento e outros como na pasem álcool, gasosas, refrescos
Guanabara
vimentação. peças ornamentais de Cimento ou gesso para tetos e paredes,
Termo n.° 744.945, de 13-4-66
conth vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh.slrY
Termo n.° 744.939, de 13-4-66
(Companhi aAntarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
São Paulo

tria Brasileira de Bebidas e Conexos
Sãd Paulo

REI

Eis nEJS

NAMORACY

FÁRMACIA

c:aresoicaApÃo

DROGALANDIA

ALHEIRAS

PORTUGUÊSAS

CACULINHA
(Prorrogação)

papel pare forrar emas, massas anti-

•RASILIENSES

para portas. tijolos. tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vtntllação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitras
Termo n.° 744.947, de 13-446
SISPEN — Sistemas Planejamento EuResponsabilidade Limitada
ganharia Sociedade Civil por Quotas de

ICNIXTSTRIA BRA.SILETRA

Companhia Américo Bastos de Papéis ácidos para uso nas construções. par'Guanabara
queies. portas, portões, pisos, coleiras

•

PRORROGAÇÃO,

ritASTRIA BRASILEIRO,

ret.00.0a

---1771
*Ètk
30sTR$A

5RPSILE9fik;'"

Classe 17
Ciasse
para escritório. almofadas para
Pura distinguir2 Aguardentes, aaeriti Artigos
. -komkaque, cot- carimbos. almofadas para tintas. abriateln, atter. brandy
-Ws. &ores de cartas. arauivos. borrachas
5%ias farnel genebra. .;O:si.
berços para matabarao. borrachas pare
plpermInt.
?hum
as uectar. puncb
ver. colas. brochas para desenha& cofres
c.xs de frutas sem álcool vinhos.
canetas. canetas tinteiro, canetas nora
s, vInallse
~VA . V121105 espumante
deseidiu, cortadares de 'sapal. carbonos.

Classe 10

Artigos da classe
Termo n.° 744.953, de 13-4-1966
Oficina Mecânica Maevar Ltda.
Guanabara

Guanabara
"

imb

-r a•11 j sistemas pione¡amenio engenhado

II CM:IDADE CIVIL V741.

MIIEVAR
tNDOSTRIA BRASILEIRA

..
2

Sociedade civil

Classe .21
Artigos da classe
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ÁRCAÈ, •DEF)OSITA--D----4_s
IR

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da '
publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do g adido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições
ao Departament0
Nacional da Propriedade Industrial' aquêles que se julgarem prejudicados com
a coz,cessito do registro requerido

Termo n.° 744.954, de 13- -1966

conjuntos para terraços, jardim e prai a

Reglen — Importadora e Ex ortadora xinjuntos de armários e gabinetes par res de som interruptores, sendo todos desenho, cortadores de papel, carbonos,
a aparelhos elétricos e ou acessórios d

e carimbos, carialbadores. cola para papei,
:opa e cosina, camas, cabides, cadeira
aparelhos elétricos
culadores, compassos, cestos para corgiratórias, cadeiras de balanço, caixa 5
resp ondência, desenhadores. duplicado1ermo n.0 744.961, de 13-4-1966
de rádios colchões, colchões de mola
res.
datadores, estojos para desenhos,
Robapharm
A.
G.
a`,1spensas, divisões, clivaria. discoteca
estojos para canetas, estojos com aúnas,
Suíça
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani
esquadros, estojos para lápis. espetos,
abas. • estantes, .guarda'-roupas, mesas
INJX7STRIA BRASI
estiletes para p apéis, furadores, fitas
liesinhas, mesinhas para rádio e televi.
oura máquinas de escrever. grafites
são. cnesinhas para televisão, molduras
Para lapiseiras, goma arábica. g rampeaClasse 8
p oltronas-camas. prateleiras, porta-chadores, lápis em geral, lapiseiras, maArtigos da classe
péus, sofás, sofá-camas. travesseiros e
quinas para -apontar lápis, minas para
Classe 3
Termos ns. '744.955 a 744. 59, de
vitrines- Substâncias químicas, produtos- e pre- g rafites. minas para penas, máquinas de
Classe 14
13-4-1966
parados para serem usados na medicina escrever. máquinas de caléular. maquiVidro Comum, laminado, trabalhada
(Prorrogação)
ou na farmácia
las de somar, máquinas de multiplicar,
em
tôdas
as
formas e preparos, vidro
Indústria e Comércio Antônio
neta gatos, porta-tinteiros. porta-carianTermo
n.9
744.962,
de
13
- 4 - 1966
cristal para todos 'os fins, vidro indus
Nogueira S. A .
.bbs. Oorta-láols, porta-canetas, porta(Prorrogação)
Iria!, com telas de 'metal ou .composicartas, prensas, p rendedores de papéis,
São Paulo
Veeder-Root, Incorporated
Oes ' esp eciais: amPolaa, aquários, aioercevelos para p apéis. perfuradores,
Estados Unidos da América
guieiras, almofarizes. bandejas, cuberéguas. raspadeiras de borrões, stencila
tas, cadinhos. cântaros, .cálices, centro
nata mimeógrafos, tintas e tinteiros
de mesa, cápsulás, copos, espelhos, aso
Termo n.9 744.965 de 13-4-1966
carradeiras, frascos, fôrmas para do es
(Prorrogação)
fornias para fornos; tios de vidro, garS.A. Moinho Inglês
rafas, garrafões, grcus, globos, haste,
Classe 11
Guanabara
jarros, jardineiras, licoreiros mamadeiParafusos
ras, mantegaeires, pratos: pires, portaTermo ti.9 744.963, de..13-4-1966
jóias, paliteiros, Potes, pendentes pe..
(Prorrogação)
destais,* saladeiras, serviços para retflICERADOS AYMORÉ:,
The Singer Company..
frescos; saleiros, tubos, tigelas, travesEstados Unidos da América
sas, vasas, vasilhames, vidro para vipm-ilidam o suo de sua can)
draças, vidro para relógios, varetas.
.
Classe 34 •
Classe 16'
vidros para conta-gotas, vidro para
Encerados de lona
Para 'distinguir: Materia:a parai construo . automóveis e' para bara-brisas e
ções e decorações: Argamassa . argila.
xícaras
• •
termos as. 744.966 a 744.967, de
areia. azuleios, batentes, balaus res. blo'Classe 46
13-4-1966
Classe 6
cos de cimento, blocos para pa imanta- Para distinguir: Amido, anil, aiul
(Prorrogação)
Máquinas de costura de familia e máção. calhas. cimento, cal. cré chaPas Prússia, alvaiade de zinca, abrasivos quinas industriais de costura, parteS inUnited — Greenfield Corporation
iso antes. caihrc, caiiilhos, Colunas. algodão preparado para limpar metais
Estados Unidos da América tegrantes
das
'mesma
se
os
seguintes
chapas para coberturas. ca1xa dágua. detergentes. es p remacetes, extrato d.
acessórios;
acessórios
franzidos
e
'
p
re' caixas de descarga para" afixas, edifica- anil, fécula para tecidos, fósforos de
ções prernoldadas estuque. emiilsão de cera e de -madeira, goma para lavan- gueador, acolchoadores, bobinas e enchedores de bobinas bordadores à soubase asfáltico, estacas, esquadrias, estru- deria. limpadores de luvas: liquidas de tache
e' acordoadores, caixas de agulhas
,
turas metálicas para construções, lame- branquear tecidos, liquidos mata-gordu-,
imbainhadores,
guias, guia de ourelas,
la:, de metal. ladrilhos."lambri . luvas ras para roup is e mata óleos para rou
de junção. lages, lageotas, mat rial iso-- pas, oleina, ticos para limpeza de car- marcadores de pregas, motores elétricos
Classe 11
/ante contra frio e calor, manilh s, mas- ros, pós de branquear roupa. salicatc, para máquinas de costida, controladores Ferragens, ferramentas de tôda esnécia.
sas para revc stimentos de pari es, ma- de, sódio,. soda cáustica: sabão em pó dos .resmos e suas partes integrantes,
cutelaria em geral e outris artigos de
,
pés calçadores
deiras pára construções. mosai Os, pro- sabão comum, sabão de esfregar e .sa,
metal a saber: Alicates., alavancas, gdutos de base asfáltico, produ os para .ponáceos, tijolos de polir e verniz
Termo n.9 744.964, de 13-4-1966
mações de metal, abridores de latas,
tomar impermeabilizantes as magnas• , .para calçados
(Prorrogação)
arame liso ou farpado, assadeiras. acia.:
' eas de cimento e cel. fildráulic
Diebold, Incorporated
Termo n.9 744.960, de 13-4-1966
careiros: brocas, bigornas, baixelas,
Pulha produtos betuniinOSos. 1 pernieaUltra:
oandeilas, bacias, baldes. bimbonieres:
Rádio
And
Television
Limited
'Estados
Unidos
da
América
bilizantes liquidos ou sob; outra formas
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, copara reytstimento e outros com na, paInglaterra
'heras para pedreiros correntes. cabides:
vimentação. peças ornamentais de cichaves: cremones, chaves de parafusos,
mento ou gesso para tetos e ,paredes.
conexões para encanamento, colunas,
papel pare forrar casas, massas anticaixas de metal para portões, canos de
ácidos para uso nas construções. Parmead, chaves de tenda chaves isgiesa,
quetes. portas.. portões. pisos, soleiras
Classe 8
cabeções, canecas. chios. cachepoto,
para portas, tijolos. tubas de Oncreto.
centros de mesa, coqueteleiras., caixas
telhas, tacos, tubos de ytntilaegtátano Refrigeradores, instalaçes, aparelhos e
para acondicionamento de ai:mentos,
ques de cimento, vigas, vigartoz e equipamento para refrigeraç:ão, ,condicioriamento de ar, resfriamento de ar,
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catarei.;
vitrõs
aquecimento, iluminação, ventilação e
ras. conchas coadores: distintivos, . doClasse 4
bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
Crina animal e vegetal bucha, pedra e cozimento e partes e pertences par atõ?
dos os artigos acima mencionados. Apaengates, esgu:chos. enfeites para arreios
argila cosidarelhos para emissão, transmissão, reestribos, esferas para arreios, espuma.
Classe 40 - '
cepção, e amplificação de telegrafia sem
deitas; formões, foices. ferro para cortar
Móveis em geral; de mete!. si'driF‘apitn, ferrolhis, facas, facões, fechaaço, madeira. estofados Ma nec,. inclu- fio 'e telefonia e teleivsão aparelhos de
duras ferro comum a carvão, feruteiras,
sive móveis para escritórios: Armários. cOntrôle eletrônicos e elétricos; aparefunis. fenrmas p ara dcces, freios para
armários para banheiro ;iir para roupas lhos de radar; aparelhos elétricos caliClasse ,17
estradas de ferro, frig'deiras; ganchos,
usadas, almofadas, ac§klioad s para bradores e verificadores ou testadores;
Móveis. bancos, balcões, ' ba quetas aparelhos indicadores, registradores e Artiaas para es&P-Orio. almofadas para grelhas garços, ganchos para quadre:a
bandeias domiciliares. beftos. , rombos governadores ou 'reguladores de v.eloci- carimbos 'almofadas para tinias. abri. gorros -Pára darruagans; insignias;
Cadeiras. carrinhos para chá e „Me dade, atuadores, condensadores, resis- dores de cartas. arquivos. borrachas Mas. iâniinas, liroreiros. latas de lixo?
Conjuntos para dormitórios. cinjunPos tências, raagnetos, braços magnéticos, ,berços para mataborrão: bOrrachaS tiara Panelas., roldanas, ralos para p:as. rabi»
Pará sala de iantar e :aala de visitas pick-ups) para fonógrafos, amp1ificado- colas. broChai ' : para de'sePhos. coffe.S. seiráS. porta l)ião: porte-jóias. paliteiro.
canetas, carrétas
'Cane"i-as
iÁrras;. • en-a-c. háWthas, molas . para morto,
Limitada
Guanabara

EKREN

R• VAFARM

suwG)i-actmc-xocz,

HUHU

T
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NAARCS DEPOSITA.DAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação comNara
correr o Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. /Dur-nte esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
a
com a concessão do registro requeridr
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados
moias para venezianas, martelos Aur
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; potes, regadores; serviços de chã e caf&
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres atihadeiras, torqueze
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr. taças.
travessas, turibulos; vasos. vasilhames
e 'verruma
Classe 6
Cabo sde máquinas; máquinas de brocar; tornos de bancada; braçadeiras de
maquinistas; porta-ferramentas de tbrno,
à base de carboneto; porta-ferramentas
de tórno, de cabeço descendente; portaferramentas normal para tõrno; portaferramentas de cabeço de mola, para
ferramentas de abrir rosca; porta-ferramentas para cortadores de abrir rosca;
porta-ferramentas paa brocas pequenas;
porta-ferramentas para brocas; broca
barra perfurante de manga; poste ajustjvel para ferramentas de perfurar porta-ferramentas de mola para ferramentas
de corte; porta-ferramentas paar ferramentas de corte lateral; porta-ferramentas para freza; porta-ferramenta de cabeço de centrageru automática para ferramentas de fazer serrilhas; porta-ferramenta de cabeço revólver para ferramentas de serrilhar
Termo n.° 744.968, de 13-4-1966
A. Farmaceutici
Itália

FARLUTALE
•
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo n.° 744.969, de 13-4-1966
(Prorrogação)
Endo Laboratoires, Inc.
Estados Unidos da América

ENDOTROPINE
Classe 3
Um analgésico
Termo n.o 744.970, de 13-4-1966
(Prorrogação)
Tamen Asbestos Gement Company
Limited
Inglaterra

POILITE,
Classe 1 6
Ardósias fôlhas, telhas, azulejos, ladrilhos, lages, telhas abertas (louvres) e
paiéis para banheiros todos feitos de cimento de amianto; fôlhas de amianto e
ladrilhos e azulejos de borracha dura
para assoalhos e lages de borracha dura

Trrno n. 9 744.971, de 13-4-1966
Unilever Limite('
Inuglaterra

BETWEEN
Classe 48.
Para dibtinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colówa. água de toucacador. 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, creve rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "cnaquilage". depilatórios, dem>
dorantes. 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
hanhos, pentes, va porizadores de perfume. eso5vn fara dentes, cabelos, unhas
cílios. -saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta. líquidos e tifolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e ve:nizes, removedores da cutlcuia, glicerina pei fumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou s:nais artificiais. óleos
• para a pele
Termo ri.* 744.972, de 13-4-66
Merck
Co., Inc.
Estados Unidos da América

Classe 36
Artigos de vestuário, de tôda sorte, inclusive de esporte, e para crianças
(fraldas, cueiros, etc.)
Classe 35
Couros e peles•preparados ou não. Artefatos de couros e peles não incluídos
em outras classes

parcialmente real/alhada. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra. em tio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento me.
fálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabaisado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente Cabatilado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em loira, latão
em tolha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas,
magnésio, manganês. metais não Trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampaloa,
metais para solla. niquel e zinco
Têm on.° 744.985, de 14-4-605
A..ord — Assessora de Registros e
Despachos Ltda
São Paulo

Para da tng irs' iascs oe rt4;411,aoos, cortinas,
capachos .!acciedos, estrados, linóleos,
oleados, parraucaas, panos (vara soalhos. pari paredes e tapetes
Classe 30
Guarda-chuvas, bengalas e suas partes
integrantes
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilho'
e calçados, ataduras de algodão para
iiversos fins, exceto para fins mediei-Ui", bandeiras, bordados. braçadeiras.
aortas, cadeados caas ara móveis e
' noa carapuças para cavalos. coriões, debruns, lá. fitas forros franjar
Festão, feltra para órgão, fotos galar
leres, lamparinas. mochilas, mosquitei"ASSERD—ASSES$0
-os. nesgas. ombreiras e enchimentos
RA DE REGISTRO'
mire roupas de homens e senhoras
E DESPACHOS VIT,
panos para enfeites de móveis, niia
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
Nome comercial
crassamaries, pavios. rédeas, rendas reles, sacas, sinhaninhas para vestido'
Térmo n.° 744.986, de 14-4-66
telas, tampos para almofadas, não 'a- Credifi S. A. — Crédito, Financiatendo parte de móveis, artigos êstes
mento e Investimentos
feitos de algodão, cânhamu. linho, juta,
São Paulo
seda, raion lã pelo e fibras alo
:lasses
•rf,
nçl,trim
•
Classe 23
CuRESEIF?MtN :::- •
Tecidos em geral
Aninu E .IN
Tèrmo n.9 744.974, de 13-4-66
(Prorrogação)
French Laboratories
Smith Kline
Estados Unidos da América
Nome comercial
Termo n.° 744.987, de 14-445-6 —
PROLONT AB
Credifi S. A. — Crédito, FinanciamenClasse 1
to e Investimentos
Substância química para conservar e
Classe 3
São Paulo
preservar produtos alimentícios
Remédios para uso oral, capazes de libertar
gradativarnente
um
medicamento
Térmo n.° 744.973, de 13-4-66
no trato gastro-intestinal, durante um
'CRLDIFT"
Richard Hudnut
extenso período de tempo
Ind. Brasileira
Estados Unidos da América
Têrmo n.° 744.983, de 14-4-66
Classe 38
Sob"' — S. A. Crédito Investimento e
Impressos
SUPERBE
Vinanciamento
São Paulo
Ténno n.9 744.988, de 14 -4 -66
Casa de Carnes J. N. Ltda,
Classe 48
São Paulo
Perfumaria, preparados de toucador e
SOBEJO
cosméticos
Ind. Brasileira
•
"
Têrmos ns. 744.975 a 744.982, de
Classe 38
13-4-66
Ind. Brnsileira
correspondência, blocos
Blocos para
Marlçs And Spencer Limited
para cálculos, cadernetas, cartões de viClasse 41
Inglaterra
sitas ou comerciais, cartões índices, en- Carne de cabrito, carne de carneiro,
velopes, etiquetas, faturas, folhas índi- carne de porco, carne seca e carne de
ces, papéis em branco para impressão,
vaca
papel almaço com ou sem pauta, papel
Termo
n.°
744.992,
de 14-4-66
para escrever
Io.14atria Mirassolense de Café Lida,
Têm on.° 744.984, de 14-4-66
São Paulo
Metalúrgica Guararapes
Classe 41
São
Paulo
Substâncias alimentícias e seus prepajAFE BRASILIa
rados. Ingredientes de alimentos. EsJaARARAPES
Brzsileira
sendas alimentícias
Ind. Brasileira 4
Classe 37
Classe 41
Classe 5
Roupa de cama e mesa, inclusive cobertores, toalhas de uso pessoal, panos Aço em bruto, aço preparado, aço Para distinguir: Café em grão, torrado
e moído
doce, aço para tipos, aço fundido atoo
de prato e análogos

MERTECT'

J.N.

ST. M I CHAEL

ind.
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Publicação feita de acbrdo •com o art. 120 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 suas opoaições ao Departaaaeata
,
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Têrrrio el.° 744.989, de 14-4-66
Gráfica Guaiaúna Limitada
São' Paulo

bilizNites ligaida, Pu sob 'outras formas
Termo n.° 744.998,- de 14-4-66
:abeções, canecas , aipos. ..a..tr . n as,
nara revestimentos e outros como nas
Entregadora Sansão Ltda.
mies; cadinhos, cadeados casfe,as
viinentaçâo, pegas ornamentais 'de ciSão Paulo
-antros de mesa. coqueteleiras -u is
rnento ot. gesso pare tetos e paredes,
Iara acondicionamento_ de ai nu ..",(#8
"(11J'AIAU NA "
papel para turrar casas, massas antiSA•NSÃO
euldeirões, caçarolas. chaleiras, .a tett . DBranil eis
acidoi para uso nas construções, parr a5. conchas coadores: distintivos toq uetas. portas, portões; pisos, soleiras
Tacheas: enxadas, enxadões, esteres,
P ara portas. tijolos tubos de concreto
Classe 38
.ngates. eig iechos. enfeites para arreios.
Classe
'50
Pára
distinguir:
álbuns
em
branco,.
blo'mpreSsas. revistas, órgãos de publicif
Impressos
.stribos, esferas para arreios, sspurnacos, cadernos, livros em branco, livros iornais, livros impressos, publicaçõe.
leiras; l ortaões. `oice.s. ferro, para corem'
Têrmos as. 744.999 a 745.002, de
fiscais e impressos comerciais e contá- - telhas. •tacos, tubos de ventilação. tate
apim •ferrolhis. facas, facões, tenhalues. de cimento vigas, vigamentos e
beis
14-4-66
-os ferre 'mimai a carvão. ,ere•e,--as
%MOS
•
Colarnarino
S.
A.
—
Metais
e
Ligas
Termo n.° . 744.990, de 14-4-66
aa ra sia ra s lseios Para
São
Paulo
.Termo n.° 744.995, de 14-4-66
Datilocálculo Máquinas' Par. aEscritóstradas de Ferro, frig:deirasi ganchos,
Panificadora Flor de Vila Aurora Ltda.
rio Limitada
Umlu ilos' para quadros
.
......São
Paulo
São Paulo
insignias:
nas .1:5ilinas, liroreiros. latas de itRO;
arras mai-hal:ribas . molas Para corta,
.')DATILOCALCULO", "FLOR , BS-- VILA
notas jau/ venezianas, martelos iscInd. Brpnilei
aras matrizes: navalhas: n las: Pás. Dra.
BEnítgra
Classe 6
Classe
Para distinguir máquinas para indús- :os, p arafusos, dicões: porta-gelo: po.
Máquinas de calcular, Máquinas de estrias texteis, máquinas para fins inhis- eiras porta-pão, porta- jóias, paliteiros.'
Classe 41
cravar e' máquinas de somar
triais, máquinas de precisão,. máquin?s , anelas r oalanas. raios para pias, rabi,
Para distinguir: Substâncias alimentícias Operatrizes,
motores e peças para moto_ es regadores: serviços de chã e café.
panificadas, notadamente: pães, biscoiTêrmo n.° 744.991', de 14-4-66
çararrniha • terés: Máquinas fiadoras, máquinas hatos, bolachas, bolos, broas, doces"e
Terraplanagem Brasília Étda.
neficiadoras de cereais, bombas, má-- soir'as talheres adhadeires, torqueze,
confeitos
São. Paulo
travadeiras. telas dt arame. torquInas para cortar, rnequinaa para coasTermo n.° 744.996, de 14-4-66
truçoes, de estradas, máquálas ' de cen- 'eiras. trincos, tubos Para encanamento.
Estacionamento e Mecânica em Geral trar:. dínamos, máquinas de fabricar te- .ri !hos p ara eirtas de correr, taças.
• "BUS' LI
ind. iiraslleir a
•
Domínio Ltda.
cidos, engrenagens para mauteinas tr. jravessas, turíbulos: vasos vasilhames
São Paulo
2 verruma
sas, fornalhas,' máquinas coara 'fabricar
Papel, geradores, máquinas para galvaClasse 33
Classe 5
" DO1UNIO "
A ço em bruto. aço p reparado, aço
Serviços de táraplenag
noplastia.
máquinas
de
impre4são,
máInd.. Brasileira
quinas para fabeicação de bebidas má- foce, aço para tipos. aço fundido, aço
Tfrmo na 744.993, de 14-4-66
quinas de lavar roupa, motores. serias 'areia Iment, trabalhado. "azo Dá lia aço
I
Bar b Restaurante Multi Ce tenãrios
•r •• Classe_ 21
mecânicas e máquinas transportadoras afinado, bronze, bronze án bruto ou
,Ltda.
i-irclalmente trabalhado. bronze de
Para; distinguir:" Veicules e ' suas partes
Classe. 5
São Paula', .
integrantes: .A ros aá . a . bicialetas, auto- Para distinguir- os seguires artigos . ele- aanganês. bronze em pó, bronze em
móveis, -. anto-caminisões.... aviões .artior- tricos: . Rádio.. aparelhos de relevaão -arra, era fio, CMallic .
bruto ou
tecedtires alavancas de cainhai bareos alck-ups, geladeerás, eorveteiras apare. eire ialmente nreparado . cimento meWItTLTI CEIMNARIOS
breques:. braços para vali:aros bicicie lhos . de refrigeraçãp, enceradeiras.. ás,]:na. Brasileir
cobalto. bruta ou parcialmente
tas, carrinhos de euke e carrarar, 'cano- taradore& de pó. 1-ogaes. tornos e , Fooa. rahalhado. couraças.. estanho bruto ou
nhonetes. carros arnanlantes ,caminaões reiroa • elétricos, alstiveiros. aquecedores. .a rciálmente trabalhado Ferro efrl bruto,
Classe ‘111*
Pára distinguir: Pratos rápid s varia- carros, •tratores, carros-berços Ca"u& balanças, ferros elétricos de engomar e 'ris Narra, ferro manganês Ferro velho,
dris, lanches de tôdas as. espec eá, petis- .tanques, tarros .-irrigadores, .carros car Passar. batedeiras.. co gueteleiras. canse. alga em bruto • ou pajcialmente trahaco e petisqueiras. refeições em geral roças..:carrocerias. chassis. chapas cir eiedores licuddlicadores elétricos_ md, hado. ousa' temperado . . gusa maleável.
aderes pára veiados, cubos de veículos guinas para recai' 'e moer le g umes e âminas le -netal lata em tôlha latão
' Termo n.° 744.994, de 14-4-66
carrinhas ,para maquinas . de escrever carne. resistências eléaricas, fervedorea.
fiõ/ha, lane em cha pas. lates. em
Cgermal Comercia te Industrial Fernan- dorrediçoa., para veículos • direeão, desh- estillaS, ventiladores, paenlas e bules ,ergalhões
liga metálica
limar'," •
dopolense de Materiais Para
Oadalraa, estribos. escadas rolantes ele elétricos. refletores, relógiOs de ar re- narineStõ. mannanês, matais nâc traheo •
Conatrucões Ltda.
vadoras , pára passageiros 'e para -carga frigerado . formas eiátricas máquinas 'bacios ou parcialmente traba lha stos me.
engates para ..creOS, 'eixos- de direção F otográficas e cinernatográficas, cam- .ais em massa metais estampados.
freio& ' .tronteirs pá ia' veiculós, guidãO oaauhas elétricas garrafas terrnicas re natais Para solda. Mquel. ouro. zinco
"CIISIUNAD".
Ind. brasireira
locomotivas latichns. Motociclos, molas ciado-i. es automáticos. lâmpadas aparecominaria e sincr, llr, 'ris
motocicletas, motocargas. moto' furgões fios de luz Fluorescente a p arelhos de
,
Termo n.° 745.005, de 14-4-66
manivelas. navios. ónibus, para-choques omunicação interna esterilizarlores .con.
Classe rt-,
-• `
Auwineto Auto Peças Ltda.
uara-lamas.
Pata-brisis
pedais.
pantões
ansadores.•
bobinas.
'chaves
elétricas
Para distinguir: Materiájs'paar constru
,
São Paulo
se5ei e decorações- Argamassas. argila 0o 51.15 Para bicicletaS, raios para bicicle- omutadores, interru p tores, tomadas de
areia, azulejos, batentes"' , balautes blo tas reboques: radiadores Para; veículos. assente. fusivel . aparelhos .fotográficos
rodas pára veitulos, selins triciclos ti
cinemetográgicos e filmes reveeldos,
cós t4'rai
bleccis
‘.: reT
re. pare,
elreeata
. cOo, calhas cimento cal Cri. •"Cliapa , antes: bara. veiculos.evagões.. veloclpe- inoculos orados,. a parelhos de aproas
ação, ahat-lours e lustres máquinas
Isolantes eaibros, caixa-lhos: colunas: ries, • varejas de contrõle do, afogador: e
para lavar saupas . para aso
chapas para robe , turaS '' alxa.'Itlátma acelerador , eróieis aroleibirs, varães de
•carros, toletes• oara carros ..
cloreestieo
{
caixas de desicarga para etiimSf edifica' Classe li
ceies premoldadas estugue, emt.Miz c.l.
n 744.997, de 14L4-66
'Prin t) '.°
arragens. ferramentas Jia - tôda esnécie
IND. BRASILEIRA base asfáltico, estacas, -eScrtiadrias,-,estru "Pa'ai ticadoia
Pérola A Ltda." tutelaria
tlântica
em geral e Maris art:gos de
hiras metálicas p ara rojar:lições, !ame
—
São
Paulo
etal a saber: Alicates, alavancas ar
la's de metal ladrilhos .lambris . luvas
ações de metal, abridores de latas
le iunçãci lages., lageotás: material iso
Classe 21
rame liso ou farpado assadeiras açu
Jante contra frio e ealo'r. taanders Mas.
Para distinguir: Veiculos e suas nartes
s 'TIROLA ATLANTICA .
areirosa
:
brocas,
bi
g
ornas baixelas
Sal gara iievestirru s ntos d'ii ciar des maInd. Brasileira—
heras para pedreiros' c r entes, cabides integrantes: Aros para bleieletas, aato.
deiras paro Zonstruções'i mosait Os. aro-Marie abto-caminleões, aviões, amora
andadas. bacias. ealdes, birnhonieres tecedores.
l'aae á sfáltico. prOd icdutoe, rá' s para
alavanras de câmbio baecos.
haves:
cre.
m
onas,
chaves
de
paratusos
;-,racmea
Manas i nirermeatelizantej RS rirCIRMaS
, braços para veiculo& bicicleClasse 41
onexões
-Para
encanamento.'
ceilunas
S
le cirn . ritn e cal lild r ãilliC ' tv-edre Pãe, , aoio,. doces
em conservas, enlata- aixas ele••metaS para portões. canos IP tas, carrinhos cie mão e carretas.- camiinibo, produts betuminosos,
nhonetes. carros ambulantes, camln1i8ea,
permea,
dos em gera
ead, chaves .de tenda, chaves isglesa. carros, tratores, carros-berços, 'carros.
•

Ind. Brasil eira

as

'COLAMARINO
í.

AINVINETO
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DEPOSITA r-j)AS

Publicação celta de acõrdo 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 suas oposições ao bepartamento
Nacional da Propriedade Indifs!rial aqueles que • se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

N1CIUC.S, carros-irrigadoes, carros, ensinas. carrocerias, chassis, chapas cirestilares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevedores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
feeiva. fronteiras para veículos. gu:rião,
incomotivas, lanchas, motociclos, molas,
tavitocicletas, motocargas, moto furgões.
tianivelas, navios, ônibus para-choques
para-lamas. para-brisas, pedais, pantetes,
radas para bicicletas,, raios para bicicletas. reboque, radiadores para veículos,
radas para veículos, selins, triciclos, tiç-nates para veículos, vagões. ve, bacipeI/2s. varetas de contrôle do afogador e
'Icrador. tróleis. troleibrie varaes de
carros, toletes para earros
Termo 11.9 745.003, de 14-3-66
Nilton Ruiz
São Paulo

..rmários para hanlyr•iro e para roupas
'sacias, almofadas. acolchoados para
l(Svp :s ba,m_os balcões. banquetas
andejas domiciliares. berços biombos,
cadeiras. carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios. conjuntos
para sala de jantar e sala de v.sitas.
:onjuntos para terraços. jardim e praia.
:onjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, cantas
de rádios, colchões, colchões de molas,
disdensas. divisões, di vens discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. escrivani•
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e et,vi
são, mesinhas para televisão. mo,zwres
para lna:• . os. porta-retratos. poltremas
poltronas-ca mas. prateleiras, porta-Cha.
péus, sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines •
Tênue, n.9745.Ó06, de 14-4-66
Moenda Comércio de Produtos AlimnGelos Ltda
São Pardo

MOENDA
IND. BRASILEIRA

Termo n. 9 745.012, de 13-4-66
trutas, torradas tap.oea tâmaras, talharim, tremoços. tortas, tortas para ah- Comércio e Importação .1 g,o.'ncnien
Ltda.
mento de animais e aves, torrões
j
São Paulo
toucinho e . vinagre
Té .nu on.9 745.007, de 14-4-66
Fábrica de Doces Colibri Ltdi,
"AG RQ--TEÇ2 IÇA"
tirasii eira
Classe 2
Adubos e

GOL!
1ND CRASILEIRA:

Termo n.9 745.013, de 14-4-66
Balneário Havaí Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

Cláse 41
Classe 33
Para • distinguir: Balas, bombons cara Banhos e duchas
meios, chocolates e doc.:s
Termo n.9 745 .014, de 14 -1. 66
Ténno n. 9 745.008,. de 14-4-66
Indústria de Tintas c Vernizes R. ii.
Importadora e Experfaciora de Tecidos
Ltda.
'Poiais Royal" Ltda.
São
Paulo
São Paulo

RALAIS ROYAL
IND. BRASILEIRA

Cesse 23
. Para distinguir, tecidos em ãeral tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para art:gos de cama e
mesa: Algodâo, alpaca, cânhmo cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tec idos de
lã em peças, juta, jersey; linho; aa
paco-paco; percalina; rami; rayoa seda
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos
Tèrmo n.° 745.009, de 14-4-66
Engeniatic — Engenharia de Automa('ão 11d,...4ria1 Ltda.
São Paulo

'..lasse 41
Alcachofras aletria, alho, espargos
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixaá, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
‘Aasses: 36, 3 8e 49
café em p6 e em grão, camarão, canela.
Titulo de estabelecimento
em pau e em . pó, cacau. carnes, chá,
caramelis. chocolates, confeitos, crava
Termo n.9 745.004, de 14-4-66
cereais, cominho, creme de leite. cremes
Marcenaria Lauferman Ltda.
alimentleios, croquetes, compotas. can.
São Paulo
ENGEMATIC
gica. coalhada. castanha, cebola, condiInd. 'Brasileira
mentos para • alimentos, colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fruClasse 25
tas, espinafre. essências alimentares, em. Plantas, projetos e desenhos em equipadas, ervilhas, enxovas, extrato de toêpamentos de medição e contrôle
mate. farinhas alimenticias, fava& fé.
Térmo n.° 74'5.010, de 14-4-66
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijac
figos. frios, utas skas naturais e cri& Engematic — Engenharia de Automação Industrial Ltda.
talizadas. glicose, goma de mascar, .gorduras. grânulos, grão de bica gelatina
São Paulo
goiabada. geléias. herva doce herva
mate, hortaliças lagostas, Unam, leite
condensado, le:te em p6. legumes mi
SITGEBLATIC
conserva, lentilhas. linguiça. louro masms alimentícias, mariscos, manteiga.
Classe 33
matwrina, marmelada, macarriii, masInsígnia
sa de tomate, mel e melado, mata, massas para mingaus, molhos, moluscos
Termo n.° 745.011, de 14-4-66
mostarda, mortadela, nós moscada. DoComercial Campinas Ieda,
ma óleos comestíveis, ostras, ovas,
São Paulo
•
pães, paios, pralinês pimenta, pós para
"CAPEPINAS"
pudins, pickles, Realças, presunava paBrasileira
tês. petit-pola pastilhas, pizzas pudins;
Classe
Classe 33
tkláxieis em geral, de metal, vidro, de queijos, rações balanceadas para aniásça madeira, estofados ou cio, inclu- mais, requeijões, sal, sagú, sardinhas, Importação e exportação de produtos
em geral
ative móveis para escritórios: Armários, sanduiches, sorvetes, suei de tomate e de

Ind.

"REYSPAR"
RrnAilrirA

T nd.

Classe 1
Tintas e vernizes
Termo n.o 745.015, de 14-4-1966 -s
511)61as — Indústria e Comércio de
Jóias Ltda.
São Paulo
"UVAS "

Ind. :Brasil ei
Classe 13
Adereços de metais ,
:UM,
preciosos e scas imitaõe
s adereços de
pedras preciosas e suas imitações, aduacoa de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de çantasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais ligeciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de metal pr - closo ou semipreciosos, bules de . Letais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colasses
de metais preciosos ou semi-precioso-e.
Contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ougo
fio de prata, fivelas de metais pudesos cafeteiras de metais preciosos jóias
jóias falsas. lantejolas de metale preciosos, medalhas de metais Preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias. pedras semi-preciosas para jóia, perolde
e imitações de pérolas,. pratos ele metais preciosos, serviços de chá e ê algê
de metais preciosos, serviços de Beere
de ' metal precioso, serviços de refreara
de metal precioso, serviços de saladus,
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talhem da
metais preciosos, turibulos ' de metal
turenalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
•

▪
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MARCAS DEPOSITADAS

Publicação i feita de acôrdo com o art. 130 do Código da
Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo do 60 dias para o deferimento do p edido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições
ao Departamento
Nacional ;da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com
a concessão do registro requerido
Termo n.° 745.016, de 14-4-066
Benjamin Beiderman
São Paulo
"C ORFECCOÊS

OS ...,RIFS!'

1)1111.- Brasitei r

'ferino n. 9 745.023, de 14-4-1966
Florsen IndúStria e Comércio de 1YMa/eis l
' Limitada
. São Paulo

FIOR
S5"
Brasile¡ra

Classe 36
Confecções

Classe 40
Termo 0 .0 745.017, de 14-4--T966 - vlóveis em geral, de. metal, :vidro, de
Bar e Lanche sMatela Ltd,a•
iço, madeira, estofados ou não, incluSão Paulo
sive móveis para escritórios: . Armários.
armários para banheiro e para , roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
"hl:VELA!,
móveis, bancos, balcões. banquetas,
Brasileir4
bandejas domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café:,
•
Classe 41
Lanches . de: Aliche, mortadela, presun- conjuntos para dormitórios, conjuntos/
to, roz-bife, queijo, salame, salsichas e para sala de jantar e sala de. visites,
coniuntos para terraços. jardim e praia,
churrasços
• conjuntos de armários e gabinetes para,
Termo n.° 745.018, de 14-4-1966
copa e coSinha, camas. cabides, cadeiras
Panificadora Mar Azul Ltda.
giratórias, cadeiras balanço, caixas
São Paulo
de rádios, colchões, colchões de .molas,
dispensas, divisões. divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeira escrivaninhas. estantes. . guarda-roupas, mesas
mesinhas mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, tnoiiiwas
ClaSse 41
para quadros, porta-retratos,
z Pãoz
poltronas-camas, •Orateleiras. porta-che=
péus. sofás. sofás-camas, -travesseiros e
Termo 11. 9 745.019, de 14-4-166
vitrines
lIndústria de Tintas e Vernizes
Termo
n,
0
745.024,
de-14-4-1966
Limitada
Impala
Ind. Mineirr e Paulista de
São Paulo
- Laticínios S.A.
•
.. São Paulo

"REYBRIL"
Brasileira

in(3..

Classe 1
Tintas e Vernizes
° n.° 745.020, de 14-4-1 66
Tê-m
Casa de Carnes Cardeal Ltd
São Paulo

"CARDEAL"
;Ind. Brasileirb

'%;11.NE1RA

-PAULISTANI
Ind. Brasileira
Classe 41
Queijo, doces de leite, requeijão, manteiga, qualhada e yogurth
Terra() n.°. 745.025, de 14-4-1966
Refrigeração Guidotti Ltda..
São Paulo

Termo n.° 745.028, de 14-4-1966
Lepam Máquinas Operatrizes Ltda.
São Paulo

café em pó e em grão, camarão, calials,,
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramells, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, creme
alirnenticios, cro q uetes, com potas, can.
.LEPAM"
gim. coalhada, castanha, cebola, condiInd.. Brasileira
mentos para alimentos, colorantea,
Classe 6
chouriços, dendê, doces, doces de fru\
Alavancas de freios, amassadeiras de ras, espinafre, essências alimentares, emconcreto e barro, máquinas para abrir padas, ervilhas, eaxovas, extrato de ta.
chaves, máquinas ,elétricas, máquinas mate, farinhas alimenticlas, favas, fê..
compressoras, máquinas adaptadas na cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
construção e conservação de estradas e Figos, frios, 4ruras secas naturais e crià'.
talizadas, glicose. goma de mascar,.
tõrnos mecânicos
grânulos, grão de bici, gelatina,
Termo it. 745.029, de 14-4-1966
goiabada. geléias, herva doce hervg
Ind. e Com. de Condimentos Pif-Pai mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
Limitada
condensado, leite em p6, legumes em
São Paulo
conserva, lentilhas, linguiça louro, massas 0.I q mentIcias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, ma&.
914\73
sa de tomate. mel e melado, mate, maa.
sas para mingaus. molhos, moluscoD,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos -comestíveis, ostras, ovas.
41,
Pães, paios, pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, 'peixes, presuntos, paórirno p otaag
a"varai
tês, petit-pois pastilhas, pizzas pudim;
In} 1,, 0.
queijos, rações balanceadas pare ani4A4RAQUARA
e os e P4,11.0
mais, requeijões, sal, sagu]. sardinhas,
sanduiches, sorvetes, suei de tomate e de
frutas, torradas tapioca, tâmaras, talha. .
rim, tremoços, tortas, tortas para ali1,14, Brun leira,.
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Classe 4 1
Têrmo n.° 745.032, de 14-4-1966
Molho
Cenzi
Tramonte Ltda.
Termo n.o 745;030, de 14-4-1966
São Paulo
Piscolex Auditoria e Assis. Esp. ao
Contribuinte S/C.
• São Paulo
.401.1.V NO,

RkST-Nai).

•

WISCOLEX“ AUDI
TORIA E ASSIS=

TENCIA ESPECIA--/
LIZADA AO C ON--

TRIBUINTE•

Classe 33
Auditoria e assistência ao contribuinte
VLUIEJ.GUIDOTTP
Classe 41
Ina.
brasileira
Carnes verdes
Têrmo n.° 745.031, de 14-4-1966
Térmo n.° 745.021, de 14-4-1966
Esmeralda Ind. e Comércio de Óleos
Classe 8
Indústria de Tintas e Vernizes R. R. Aparelhos de ar refrigerado, aquecedoComestíveis S.A.
• Limitada
São Paulo
res, geladeiras, aparelhos de refrigeração, ventiladores e sorveteiras
São Paulo
Térmo n.° 745.026. de 14-4-1966
"0 4g0 RUI"
- Ind. b rasileira. •
Impala — Indústria Mineira e Paulista
de Laticinios S.A.
"REYLIT"
Classe 41
São Paulo
•
Óleos
'Ind. Brasfleira
"ULULA"
Termo
n.
9
745.033, de 14 -4- 1966
Classe 1
Ind. Brasileira
Cerealista Rancho Ltda.
Tintas e vernizes
Classe 41
São Paulo
Té'rmo n.o 745.022, de 14-4-1966
Queijo, doce de leite, requeijão, manBar e Lanches Braga Lida
teiga, qualhadí e yogurth
São Paulo
"RANCHO"
Termo it.° 745.027, de 14-4-1966
Ind.. Brasil p i r
Indústria de Tintas e Vernizes
"BIUGA"
R.R. Ltda.
.
Classe 41
brasileirE
São Paulo
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
SOL"
Classe
Ind. ..Brasileira
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
Lancbes de: Aliches, mortadela, presunarroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitos, queijo, roz-bife, salame, salsichas e
Classe I
tonas, !metia, bacalhau, batatas, balas,
churrascos
Tintas e s,ernizes
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,

Class'e 42
Aguardentes
Térmo n.° 745.034, de 14-4-198
Corehrás — Comércio e Representações
Brasília Ltda.
,
São Paálo

In.

iiraslLelra)

Classe 33
Representações
Têm° n.° 745.035, cf0 14-4-1966
Farmácia Droga — Lux Ltda.
São Paulo

"DROGA —LUX"
Ind. Branileiral
Classe 3
, Produtos farmacêuticas
Têmo n.o 745.036, de 14-4-1966
Indústria de Tintas e Vernizes
R. R. Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileirtu
Classe 1
Tintas e vernizes
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 139 do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dapartamento
Nacional da Propriedade Lndustrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido

•

' Termo n.° 745 .037, de '14-4.6o
..ões arecnoldadas, estuque, emulsão de
Tarai on.° 745.047, de 14-4-6ó
indústria de Tintas e Vernizes R. R. base astáltica, estacas. esquadrias. estria
Caai o eixeira e jacks
lorge
Ltda.
aras meta - as p ara cola t ru .,ões. lame
Zitronernblatt
São Paulo •
.as de metal. ladrilhos, lambris, luvas
Parana
Iages. lageotas. material iso,
"iallwAlante contra trio e calor, man:lhas, mas
Ind._Bradsleira
sas para revestimentos de paredes, ma•
citaras para construções, mosaicos. aro
FRASES CELEBRES
dutos de base asialtico. produtos para
Ind. Brasileira
aasse
tornar impermeabilizantes as argamas
Tintas e vernizes
sas cie Limento e cai. hidráulica, pedreCasse 36.
-ê, Têrmo n.a 745.03h, de 14-4-60
gulho. produtos aiturratiosos. imperineaLenços
Mercadinho Háraoka Ltda.
bilizantes liquide. ou sob outras torcnas
São Paulo
Tétano
n.a
745.04h,
de 14-4-65
para revestimentc e outros como na na.
Cora tratara Triangiaa Ltda.
~inação, peças ornamentais de ci.
Olan
São Paulo
mento ou gesso para tetos e paredes
IndFg asileira
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, par
atletas, portas, portões. pisos. tolerar
Classe 41
TRIINGTILO
a.
Alcachofras. aletria, alho, aspargos p ara portas. tijolos, tubos de concreto
In d. Brasileir
açúcar alimentos paar animais. amido ralhas, tacos, tubos de vtntilação: tan
amêndoas ameixas, amendoim araruta :lues de cimento. vigas, vigamentos e
Classe 36
vitrais
arroz atum. aveia avelãs, azeite azei
kreia, cal, cimento, latas e a oass para
tonai banha bazalhau. batatas. bale
Têrmo n.9 745.039, de 14-4-66
construções
bisa oitos bombons bolachas natinil!
Indústria e Comércio de Condimentos
cates em pó e em grão. camarão cariai
T
ê:inia n. 4 745 049, 144
rae
-66
Pif-Paf Ltda .
Cm oau e em rai cacau carnes cta
roraes Cia Ltda
São Paulo
carameios. chocolates conteitos cravo
São Paulo
cereais cominho. creme de leite creme
can
aiwenticios croquetes com potas
"PlE—PAF"
SAEINCO iNirSpica coalhada castanha, cebola. comi
Ind. brasileira
PRIA E COMERCIO
e xatos p are alimentos rolorantes
chouriços dendê doces. doces de teu
Classe 41
tas espinafre essências alimentares, em Colorantes, canela, cravo, colorai, pirlasses . 8 e 4.3
padas ervilhas atuavas extratc de co menta moída, pimanta do reino, mOlca,
raio de estabelea mente
Cure farinhas alimenticias tavas fé
noz mascada, orégano e herva doce
-1 (tino ti.° 745 050. ae 14 4-td:
Cuias. flocos tareio fermentos. fatia(
Ia Inseria e ::omarcio da Artefatos de
Têrmo ri.° 745.042, de 14-4-66
fita, a trios trutas sêcas . naturais e cria
Cie-antr. "flopeSa • Lívia
Editora Mali Ltda .
tarzadas. gricose gurna de mascar, gor
São Paulo
duras gramas grãc de bico gelatina
São Paulo

.

l

.

pc,abada ameias nerva doce hervf
cate bortaliças lagostas. linguas • leite
condensado leite en a legumes eu

MALI
Ind. Brasileira
"

cLonsA .

Ind. Brasileira

Têrmo n.° 745 .053, de 14-4-66
Bar e Lanches Cotovia Ltda.
São Paulo

CTOOVIA_.
Ind. BrasireiCa
Classe 41
Lanches de: Aliches, mortadela, presuta
to, queijo, roz-bife, salames, salsichas e
churrascos
•Têrmo n.° 745 .054, de 14-4-66
Confecções Furar Ltda.
São Paulo

Classe 36
Pira distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
suspensórios saldas debanho, sandálias
svantais. alpargatas. anáguas. blusas.
botas botinas. • blusões. boinas, baba-louros, bonés. capacetes. cartolas, cara.
ouças casa-ao. coletes. capas, chatas.
:achacais. calçados, chapéus. cintos.
cintas combinações, corpinhos. calças
de senhoras r. de crianças. calções. calças. camisas. camisolas, camisetas,
r-uecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias. casacos, chinelos. dominós, acharries tantaams, tardas gera 'militares ca.
eg lats. fraldas. galochas gravatas. gor-os 10g05 de aingerie. jaquetas, laquês.
uvas. ligas, lenços manais. meias.
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas. penhoar pulover peieanas.
pa nelas. pourlies, polainas pijamas. punhas, perneiras, quimanos regalos.
robe de chambre. rolpão. sobretudos
'sueteres shorts. sungas, stolas ou slacka

conserva lentilhas linguiça. louro mas
•
ta:e alimentarias. mariscos nanteiga
Classe 16
aoucas. turbantes ternos. uniformes
Classe 32
ma r garina marmelada macarrão. mas
Postes de cimento
e vestidos
Para distinguir: Albuns. almanaques.
de tomate mel e melado nate. mas
sas p ara mingaus molhos rabiscos anuários, boletins, catalogas. jornais
Têrm on.° 745 .051, de 14-4.66
Têrmo ri, 745 .056, de 14-4-66
me.setirda mortadela nós moscada ao livros, peças teatrais e cinematografa- Vimp — Empreendimentos Imobiliarioa
Antonio Diadire
:asa
proa-amas.
de
rádio
•
e
televisão.
Tais óleos cortiestivels. ostras. o y
Ltda.
São Paulo
publicações
çavistas,
folhinhas
imprespars maus manés pimenta oós Pare
São Paulo
sas e programas circenses
•
curkles, p eixes. p resuntos. aa
fel • V .1.1)1L •
tês p eta-pois astilhas, p izzas. pudim,
Ind. Brasileira
21Têrmo n.° 745.045, de 14-1-65
1
anelos rações oalanceadas oara ani Poliplan — Planejamentos e Projetos
nrr Os fditul.
ma:, reutietiõeS sai sagu . sardinhas
RIOS. DA.
Industriais S. C. Ltda,
saa e luiches salsichas, salames sopas co
Classe 46 •
São
Paulo
latPdas sorvetes sucos de tomates e 4F
Anil: amido: azul da prüssia e ultramar
4511

d-

trutas: torradas tapioca, tâmaras, talha
run tremoços tortas tortas oara
mente lealnimais e aves, torrões,
folie-1rib/, e vinagre

.

para lavanderia: barrilhas. bcchas para
limpar., e polir; cèra para assolhos: cêra
para lavanderia: detergentes: flanelas
preparadas para limpar metais e móveis

POLIPLAN
SSo Paulo
CAPITAL

Empreendimentos imobiliários
Têrmo n.° 745.052. de 14-4-66
Têrmo n•9 745.040. de 4-4-66
Padaria e Confeitaria Eduardo Sprenger Fósforos: goma pare lavanderia e lava•
Depomac Materiais Para Construções,
Ltda.
deira: graxas para calçados: liquidon
Ltda.
São Paulo
pra tira rtnanchas e branquear roupa;
Classe 33
óleo par limpez de crros: Pomadas Para
São Paulo
Planejamentos e projetos industriais em
calçados; pasta para polir: preparados
geral e outras atividades conforme os
ara [atear: sabão em pó: sabão comum
" DEPOMAC
objetivos sociais
Ind.-brasileira
e saponácecia
fèrmu n.° 745.046, de 14-4.(56
Têrmo
n.a
745 .058, de. 14-4-66
Poliplan — Planejamentos e Prol-1,18
C1,-.,se 16
Hotel Xik Ltda.
Industriais
Leala.
Pare distinguir . Materiais para conserta
São Paulo
aSes e decorações: Argamassas. argila
São Paulo
areia. azulejos, batentes, balaustres. bla
IND.
BRASILEIRA
POLIPLAN PLANEJA
XIX
coa de cimento. .1. !os3s p ara p reimenta-

412122X lier

ção cadhas. cimento. cal. cré. chapas
isolarvi , s caibras. caixilhos. colunas
chapas para coberturas, caixas clágua.1

caixas de descarga para etixos,

TOS E PR= =
TOS INDUSTRIAIS

S.C. DPDA.

Ind. Brasi.lAtrot.

Classe 41
' Bolos, biscoitos, bolachas, doces, massas alimentícias, pães a tortas

Chssc 33
Serviços de hospedagens

a
abainta-fera 13
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MA'RCAS DEPQSITADAS
Publicação feita de acordo 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 suas oposições ao Departamento
laacionai•dt Propriedade Industriai aquêles que se julgarem prejudludoe com
concessão do registro requerido
ssa_
Termo n." 715,057, de 14-4-66
Alfredo Castro
,São Paulo

IndorinileiCS

•

.

aoniaco, anti-incrustantes. and-ou:dan- , tás. palas. penhoar, pulover, pelerinas, de senhoras e de crianças, calções, cela
tes, anti-corrosivos, anti-detonantee, azo- peuga s. pouches. polainas. pijamas, pts ças. - camisas, camisolas, camisetas,
tatos, água acidulada para acumulado- nhos, perneiras. quirnonos, regalos cuecas, ceroulas, colarinhos, cuetrce,
res, água oxigenada para fins inelustril robe de chambre, roupão, sobretudos, saias, casacos, crinelos, dominó& achar.
-aismôn;bhoprgalvizçã. uspensórios. saídas de banho, sandálias. pes, fantasias, tardas para militares, com
oenzinas, benzol, betumes, bicarbonato meteres, shorts. sungas, stolas ou slacks, tegiais. fraldas, ,galochas, gravatas. gol.
de sódio, de potássio; cal virgem. car- toucas, turbantts, ternos, uniformes
ros, jogos de !ingeria, jaquetas, laqués
ões, , carbonatos, catalizadores. celuloe vestidos
luvas, ligas, lenços, mantós, malas,
se, chapas fotográficas, composições, exTérmo n.9 745.062, de 14-4-66
maitie, mantas, mandrião, mantilhas, asa
tintores de incêndio, clOro. corrosivos. Depósito de Materiais Para Construção letós, palas. penhoar, pulover, pelariam&
sromatos, corantes, creosotos; descorais.
peugas, pouches, polainas, pijamas, pts•
• "KM. 18" Ltda,
tes desincruStantes, dissolventes; emulSão
Paulo
_
nhos, perneiras, quimonos regalos,
sões fotográficas, erudita, ater, esmalrobe de chambre, roupão, sobretudos,
tes, eestearatos; fenol. *filmes sensibilisuspensórios, saídas de banho, sandália
take It5
zados para fotografias, fixadores: fluisueteres, shorts. sungas, atolas ou slacks
Ind. orasileira,
dos para freios, formol fosfatos industouca, turbantes, ternos, uniforma
triais. ' fósforos industriais, fluoretoss
e vestidos
haadentes para solda; galvanizadores,
Classe M•
•
gelatinas para. fotografias e pinturára
"runo n.9 745.066, de 14-4-6&
glicerina; hidratos, bidrosnifitos; Imper. Para distinguir: Materiais para construfecções
Souza'
Ltda.
meabilizantes, ioduretos. lacas: massas ções e decorações: Argamassas. argila,
São Paulo
areia, azuleja* batentes, balaustres, blo)ara pintura, magnésio. mereário, nitra. coa
de
cimento.
'alocos
para
pavimentatos, neutralizadores, nitrocelulose; pra'
-!Criíva
rasii
axidos, oxidante, óleo para pintura óleo ção. calhas, cimento. cal, cré. chapas!
Ind
isolantes.
caibros,
ca'xilhos.
c
olunas,
•
de linhaça, produtos- químicos para im1
pressão, potassa industrial. papéis ha- shapas para coberturas, caixas dágua,
Classe 36
lográficos e prellocopista • pelicula .s sen caixas de lescarga pare etixos, edificae análi--sívei.paérfotgs ções pretnoldadas, estuque, emulsão de Para distinguir: Artigos de veatuárioa
ses de laboratório. pigmentos, potassa, base asfáItico, estacas, esquadrias, estru- e' roupas feitas ern geral: Agasalhos,
aóts metálicos para a composição de tin- turas metálicas para construções. lame- aventais, alpargatas, anáguas, blusas, a
tas, preparações', para fotografias, produ- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas botas, botinas, blusões, boinas, baba.
junção. lages, lageotas. material iso- douros, bonés. capacetes, cartolas. cara.
1
tos para niquelar, pratear e cromar. de
lante contra frio e calor.. manilhas, mas. pinas, casacão, coletes, capas, c.hales,
arodutos para diluir tintas, Prussiatos.
seativos, retnovedores, sabão neutra ias' para revestimentos de partdes, ma- cachecols, calçados, chapéus, cintos
• -Gari
I'
•atis, salicilatos. secantes. seneibilizantes. deiras para construções, mosaicos, pra cintas, combinações, corpinhos. calças
dutoa
de
base
asfáltico,
produtos
para
de senhoras e de crianças, calções, cal;diletos, soda cáustica. seduções Murai:as de uso industrial. colventes, sulta- tornar impermeabilizantes as argamas- ças, eamisas, camisolas, camisetas,
-os. tintas em nó. li q uidas, sólidas ou sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- cuecas, aeroulas. colarinhos, cueiros.
I
pastosas para madeira, ferro, paredes, gulho, produtos betuminosos, impermea- saias, casacos, chinelos, dominós. echar•
1
construções decorações, couros, tecidos; bilizantes líquidos ou sob ,outras formas pes, fantasias, fardas para militares. co.
fibras, celulose, barcoè e veiculos, ta/to para revtstimento e outros como na pa- agitais, fraldas, galochas, gravatas. 9014
i
vimentação, peças ornamentais de ci- os, jogos dt lingerie, jaquetas, laquês,
industrial thiner. vernizes. zarcão
mento ou gesso para tetos e 'paredes, uvas, ligas, lenços. mant8s, meias,
• Termo n."). 745.059 ,de 14-4-66
papel para forrar casas, massas anti- naia,a, mantas, mandribo, mastilnas.
Delimar Melhoramentos Ltda.
ácidos para uso nas construções, par- etés. pelas, penhoar. pulover. pelerinas,
quetes, portas, portões, pisos, soleiras peugas, pouches, polainas, pijamas, pu•
São Paulo
para portas, tijolos, tubos de concreto, nhos, perneiras,
•
quimonos, regalos,
!
telhas, tacos,' tubos de vtntilação, tan- robe de chambre, roupão. sobretudos,
ques de cimento, vigas, vigamentos e suspentarlos, saldas de banho, sandálias,
DELIU
vitros
sueteres. aborta sungas, atolas ou alada%
a
, Ind. Brasileira
toucas, turbantts, ternos uniformes
Termo
n.°
745.063,
de
14
4
66
Classe 33
e vestidos
Padaria e Confeitaria Flôr de Nova
Melhoramentos !
York Ltda.
Termo n.° 745.067, de 14-4-66
l'irmo n.9 745.061, de 14-4-66
São Paulo
• Churrascaria Rancho L Ltda.
Confecções Platense Ltda,
-São Paulo
São Paulo
PIAR DE NONrja

Classe, 28
Para 'distinguir: Artefatos de • mataria
plástieo ! e de nyloa: Recip:entes fabri
cadosi de material •plástico, revestimen
tos. cánfeccionados de substâncias sul
mais• 'e vegetas,: '.Argolas. açucarais°
armações para ócc/c:s, bules, bandejas
!bases para , eletones, baldes. bacias, boi
sas, caixas. carteiras, . chapas. Cabo
para ferramentas e utensilios, cruzetas
caixas para acondicionamento de, ali
mentos. caixa de material plástico ; par
baterias, coadores, copos, canecas, con
das, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para yelas
caixas para guarda da ibjetos, cartuchos, coadores para •chá. descanso ;para
pratos', copos . e copinhos de plásticoos
para soraetes, caixinhas de plástic
para ! sorvetes, colherinnas. pasinhas
garfinhos de plástica' para sorvetes; for.
•ndnhas dt plástica para sorvetes, clScoti,
embreagen de material plástico, embalagens de material plástico para servetas, estojos para objetos, espumas de
nylon esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadol+ de
pratos, funis, fôrmas para doces. fitás
para bolsas, çacas, guarnições quartilnições para porta-blocos. guarnições
para l:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. gcarnições de; ma.'
teria] plástico para atensillos e eibjetos.
guarnições para bo2saa gasfos, galerias
para cortinas. ! ferro ! laminados, • 'plásticos, , lancheiras. Mantegueiras, Malas
orinóis, Prendedores de roupas, ; Notadoreks dt- móveis, pires, pratos paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes !ai-tigos protetores para documentos. ; puxadores de água para uso doméitico,
porta-copos, porta-nIque:s, porta-nOtaa,
porta-documentos placas, rebites !rodi.
abas, recipientes, suportes, suportes para
ra
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
tubos !para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico sacolas, sacos. saqu:nhos. aasilhantes para acondiciinamento, vasos. xicaras, colas a frio e colas são incltidas
Indrgasheira
em outras classes, para 'borracha, para
corrumes, para marceneiros, para Sapateiros. , para vidros: pasta adesiva para
Classe 3.
! mater:al plástito e mgeral
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Termo n. 9 745.060, de 14-4-66
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Ai-vil Químicae Comercia! Ltda.
botas, botinas, blusõee, boinas, baba.
São Paulo
douras, bonéa,capacetes, cartolas, cara-

puças. casacão, coletes, capas, abales
, • ARVIL.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
Brasilelra.
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
• Classe 1
cuecas, ceroulas, , colarinhos, cueiros
Paat dastingalr: Absorventes, acetona, saias, casacos, chinelos, domin&s, acharical
'os.' acatito& agentes químicos ,para pes, fantasias, fardas para militares, aoo tratamento e coloração de fibras, te- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorddos, couros e celulose: água-raz, al- ros, logos dt lingerie, jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços. mantôs, meias
lamina, aaiIlnas alumen. alvaiade,
*tanto industriais, alumínio em; p15 maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, ma-

Ind.Maistifeire
Classe 41
Pão e bolos
Termo n.9 745.064, de 14-4-66
fiputique Flamboyant Ltda.
São Paulo
PLAMB (Dygit
4na5 Brasileira

Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas Seitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapaças. casacão, coletes, capas. chatas.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, aambinações, corpinhos, calças

dANCECO L
. Ind. Brasilei ra

Classe 41
Churrascos
Termo n.9 745.068, de 14-4-66
Confecções Ogata Ltda.
São Paulo

GATA
Brasileira•
Classe 36
Para distingtir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas. botinas, blusões, boinas, babam
douras, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales:
cache cols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
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Jenhora:.; e da crianças calções, cala:as. camisas, camisola, camisetas
cucas, ceroulaa. colarinhos. cueiros
2.1FIS. casacos, chinelos. dominós. achar
teeB fantasia& fardas para militares. ! co.
1.) aaials, fraldas, galochas, gravatas. gor
GuJ. ogos de !bagada. jaquetas. isques
ligao, lenços, manteos. meias.
mantas, mandrião. mantilhds. patós. palas. penhoar. pulover. pelerinas
*;"21.4438, pouches. polainas. pilama& pu
abata.
perneiras. qui M01203. regalos
de chambre. roupão. sobretudos
E'asPerls5rio s, saldas de banho, sandálias
nteres), shorts. sungas. stolaa ou siada:
:amasia turbantes ternos, uniformes
e vestidos

Termo n.° 745.669, de 14-4-66
Pascoal de Genaro
São Paulo

FaMaNfp
nd. Bra,sileira

1100"

Oasse 17
a'aaià disflaguir: Artigos. instalações e
').quinas para escritório e desenho. asalia discriminados: abridores para carata:. almofadas para carimbos, apontado?eSS paa lápis, berço para mata-borrões..
borracha para apagar, caixas para coraesponderscia, canetas-tinteiro, clips pa
zswa papéis, cola, -colchetes, _..ipassos
cestas para papeis, cra voas. datadores,
,.,pguadros para desenhos. estojos ascocstojcs para desenho, fitas para
., 13chrs . giz, goma-arábica, grafite par..•.'L; lapiseira, instrumentos de desenho
d2 eLcrever, lacre, lápis. lapiseiras. máqiiirr. de ealeular, máquinas de asares/e?, maquinas de grampeas, máquina,.
rua r, malhadores, painéis. penas
92r..as pc.ra papeis, percevejos. porta
w:retas porta-carimbos, porta-papel
airctetorea para rápis, raspadeiras. ráaaaa cara desenho telas e tintairas !
Termo n.° 745.070, de 14-4-66
r, antro Mundial de Cultura Ltda.
São Paulo

2inEN,M elres
Classe 32
aea distinguir: álbuns. Ws:tanques
i:nuelios,, boletins. catálogia lornaia,
peças teatrais e taaemafográa
'eme, programas de rádio it televisão
L,aublicaçõe.s. revistas, folhinhas impressas e programas circenses]
Tarmo n.o 745.071, de 14-4-66
Confecções Saneder Ltda.
São Paulo
r•ird"02"

•

ansse 35
.ca'aaa a-istinguir: Artigos' de vestuários
arraaas feitas em geral: Agasalhos
av;:zis. alpargatas, anáguas. blusas.
"as, blusõzs, beina& baba;
:Jia'aaa. onaa c:Ir.:acates, cartolas, carpa

puças casacão, coletes, capas, chales:
cachecols, calçados, chapéus. Cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
salas, casacos, chinelos, dominó& echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas gravatas, gorros. ocos de lingerie, jaquetas. leques
luvas, ligas, lenços. manits. meias:
maiôs, mantas, mandrião. mantilhas, paietós, palas. menhoar. puldver. pelerinas:
peugas, •pouahes, p*inas, pijamas. punhos. perneiras, quimonoz, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saidas de banho. sandálias.
sueteres, shorts, sungas. stolaa ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
'Farm° n.° 745.072, de 14-4-66
Edgar Meneezs e Odilon Torres
São Paulo

ESTAÇÃO RODOVIA
RIA DE VEICULOS
DE GARGA--ESTROITEGA.
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 745.073, de 14-4-66
Edgar Meneezs e Odilon Torres
São Paulo

ESTROVEGA
Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.o 745.074, de 14-4-66
Indústria e Comércio de Madeiras
"Pinheiro" Ltda.
São Paulo

prituno

Enda

BrasiléiWC

Termo n, ç 745.076, de 14-4-1966
IPOV — Indústria de Óleos Vegetais
Limitada
São Paulo

Classe 41
Óleos vegetais e rações balanceadas
Termo n.° 745.077, de 14-4-1966
Chão 'de Estrelas — Bar Ltda.
São Paulo

:1.,0
ST~
Bre,sileire
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 745.078, de 14-4-1966
Panificadora Mansa Ltda.
São Paulo

PURISSi.
Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 745.079, de 14-4-1966
Hotel Coração de Jesus Ltda,
São Paulo

GORAÇ:JO D

J.SSUB

Ind. rasi.1-ra
Classe 41
Artigos da classe

Termo n.° 745.080, de 1-44-1966
Brindes Promocionals Ltda.
São Paulo

Classe 26
Madeiras trabalhadas ou não, artefatos de madeiras em geral
Termo n. o 745.075, de '14-4-1956
Lanches O. S. Ltda.

PROLICCIWAI$

Ind, Brasileira

Classe 23
Para distinguir: Artefatos da material
plástico e de nylon: Recip:entes fabriSão Paulo
cados de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias animais a vegetas: Argolas' aracareirca.
armações para Etnias. bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
Para ferramentas eutensilios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos caixa de ma.ter:al plasa,co para
baterias, coadores, copos, canecas. conchas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos. castiçais Para velas.
Classe 41
caixas para • guarda de ibjetos. carroLanches, pães, bolos, biscoitos, roscas, chos coadores para chá, descanso para
sanduiches, empadas, pasteis, pizzas, pratos, copos e copinhcs de plásticcos
churrascos, croquetes, eochinhas
pare sors_astes, caaatraaas :12 plastic4
tortas e café
para sorvetes, coll-eriLn a s,

garfinhos de plástico para sorvetes- Rirminhas dt plástico para sorvetes, cli&-..os,
embreagen de material plástico. embalagens de mater:al plástico para sorvetes, estojos para objetos, espatnas de
nylon esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces: fitas
para bolsas. !=acas guarnições guarnia
[lições para porta-blocos. guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensilios e eibjetca,
guarnições para bolsas garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos. lancheiras. mantegueiras, malas
urinóis, prendedores de roupas. puxado-.
res de móveis, pires, pratos, palite:Iras, pás de casinha, pedras pomes artigos protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos. porta-niquels, corra-notas.
p orta-documentos placas, rebites çad.!.
nhas. recipientes, suportes, suportes pa,"a
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
tubos para ampolas.. tubos p-Ira. seringas, travessas, tipos de mater ailE-r%
tico. sacolas, sacos. saqu:nhos.
mes para econdiciicarnento, vasos. ;il..
raras, colas a trio e colas são in slui&
em outras classes, para borracha, para
corrumes, para mancneiros, para sapateiros, para val.-os, pasta adesiva paro
mater:al plástico e mgera3
Termos os, 745.087 e 745.088, de
14-4-1966
Câmera. Publicidade e Promoções Ltda
São Paulo

JOTRU
End. -DZ''aS2,SiW.2
Clas3e 50
Promoção, or'..entação, elaboração e supervisão de trabalhos publicitários 'e
artísticos
Classe 32
Para distinguir: Muna, almanaquaa.
anuários, boletins. catálogis. jornais,
livros, peças teatrais e cineissatográf1aas, programas de radio t 1.'e1evisão
p ublicações. revistas, ;tainhas arares
Seis e programas circansea
Termo n. o 745.081, de 14-4-1965
Eletrônica "SCR" Ltda.
São Paulo
SCR
Tal

BrasileirEs

Classe 8
Para distintj uir os seguintes artigos eiGtricas: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-upa geladeiras, sorveteiras. apare..
!hos 'de refrigeração. encerad'efrase
airadores de pô. 'opões. :arniaa e- fog
reli
elétricos. chuveiros, aquecedores.
1 a lanças, ferros elétricos de engomar e
Passar. • .batedelras. curoactelÉfrfts.,
tnedcres
eleliètn.. • •
ZIliEL: '2:11'24 "y".'iC:.:1" ai":102f',rt4iliin2S-;DP
carne; Tresistié.r..:iz...s
s., V 2r.
r.sà.
reP:101 n3, fLIOC':CS
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Publicação teta
1 de acõrdo com o art. 130 do Código' da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Termo it. ü 745.089, de 14-4-1966
botas, botinas. blusões. boinas- baba
Termo Il.° 745.099, de 14-4-1966
Câmera Publicidade e Promoções Ltda, dounds, bonés. capacetes, cartolas, cara.
Agência Francesa e Brasileira de,
São Paulo
puças, casacão, coletes, capas. charca,
Turismo Ltda. "Franstur"
cachecols, calçados. chapéus.. cintos.
. São Paulo
cintas, • combinações. corpinhos. calças
JOVIII GUARDA
de senhoras e de crianças, calções- cal.
FRANSTUR
ças. camisas, •• camisolas, camisetas.
CARTE BLANCHE
cuecas, ceroulas, colarinhos, •cueiros.
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, , agendas. saias, casacos, crinelos, domine:s, echar,
Classe 38
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- pes, fantasias, tardas para urilitares, ao. Aros- para guardanapos de papel
talogOs, edições impressas, revistas, ór. legiais. • traldas. • galochas, gravatas. gor. aglutinados. ãlbuns (em branco); álbunk
gãos de publicidades. programas radio- ros, logos de lingene laqueias, aquês. para retratos e autógrafos, balões (exé
fônicos. rádio-televisionadas, peças tea- maiôr. mantas. niandriào matilhas pa- ceto para brinquedos) blocos para
trais e cinematográficas, programas letós. palas DE'nfa,.1, fItilOVCr velerrla.s cOrrespondência, blocos para cálculos
ocupas, pouche.. -1;utainas. piam.
circenses ••
blocos para anotações, bobinos, brochuahos. , perneiras quimonos, rega.'oe ras não impressas, cadernos de escreTermo n.° 745.090, de 14-4-1966
robe de chambre, roupão. sobretudos • var, capas para documentos. carteiras,
Transário Indústria e Comércio Ltda.
suspensórios, saídas de banho. sawiállas caixas de papelão. cadernetas. 'cader•
São Paulo
sueteres, short.S. sungas. «rolas ou Macas nos, caixas de cartão, csaraa Para patouca, • turbantes. ternos, uniformes
00-00.
.
pelaria, cartões de visitas. cartões OTRANSRAIO s
Ind. orasileira
e vestidos
inerciols, cartões índices, confeti, carInd. Brasileira
Classe 23
tolina, -cadernos de papel mehmetrado
• • Tecidos em geral
Classe 34
e em branco para desenho. cadernos
Classe
8
Capachos, cortinas, encerados. lincleos
esclares, carrões em branco. cartucho*
Termo a.° 745.095, de 14-4-1966
mosqueteiros, oleados, pano para assoa- Aparelhos elétricos em geral: Bobinas, Praia Grande de São Sebastião S.A. de cartolina, copas adanograticas, calho e paredes, passadeiras, sanefas ta- resistências, rotores, pisca-pisca, busidernos de lembrança. carreté:s de pa111101)MM: ia e Administradora
nas, terminais e condensadores
petes de peles, de madeixa, de esteira.
pelão. envelopes. env6lucros para chaSão Paulo
corda e cortiça
rutos de papel, encadernação de pape/
• Termo n.° 745.091, de 14-4-1966
Classe 23
Paulifer — Paulista Fornecedora de
ou papelão, etiquetas. Rilhas índices.
Para distinguir tecidoa em geral teciAço é 'Ferro Ltda.
-fe•lhas de celulose, guardanapos. livros
dos para contecçôes mit gerai, para
São Paulo.
não impressos, livros tiscais, livros de
. tapeçarias e. Para artigos de cama e
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
PAULIFER
Praia Grandç;
mesa:, Algodão. alpaca. canino c rim,
de papel transparente, protos. papelicama., casimiras, fazendas e tecido • de
nhos, papéis de estanho e de •alumin:o,
Industrie. Br.esileire
de
is em peças. luta. jersey: linho; atos
papéis sem Impressão. papéis em branco
paco-a;aco: percalina: rad: rayan; seda
para torrar paredes, papel olraaço cora
CWww 5
São Sebastião
natural: tecidos plasticos. tecidos im- Aço em bruto, aço preparado, aço
ou sem pauta, papel -crepon. papel de
permeáveis, tecidos de pano ,cour e loc., aço para tipos. aço fundido, aço
seda. papel impermeável, pape) encerado
veludos
papei hig. ianico, popel imperineável
tsarcialmente trabalhado, aço pálio, aço
para copiar, papel para desenhos, paClasse .'36
aefinado. bronze. bronz.: em bruto ou
Para .distinguir: Artigoa de vestuários oarcialmente trabalhado. bronze de
pel para • embrulho Impermeabil:zado
e roupas feitas em geral: Agasalhos. manganês. bronze em Dó, bronze era
papel paro encadernar, pape) para esClasse 50
aventais, alpargatas. anáguas. bi sas. barra. em fio, •oilumbo em bruto ov
crever. papel para imprimir, pape) pa.
•
Expressão
trotas. boticas. biusões„ boinas baba- aarcialmente preparado. cimento merafina para embrulhos, papel celofane.
douros): bonés. capacetes, cartolas. cara- aalico, cobalto. bruto ou parcialmente
papei celulose, pope) de linho papel
Termo n.° 745.096, de 14-4-1966
puças :casacão, coletes, capas. abales: aabalhado. couraças,' estanho bruto ou Farmácia Fromeopática Liberdade Ltda absoivente, papel para embruhar tacac hecOls. calçados, chapéus. cintos. aarcialmente trabalhado, ferro em bruto
São Paulo
baco, papelão. recipientes de Pape) to'
• cintas. ! combinaçôes. corpinhos, calças
setas de papel, rótulos de Panel..roloa
la barra. ferro manganês. ferro velho
LIBERDADE
de senhoras e de crianças calçam, calde papel transparente, sacos de papei
. Ind.. Brasileira
çamisas, camisolas. camisetas, lhado, gusa temperado- masa maleávei
çaS.
serpentinas, tubos, postais de cartão
• cuecas. ceroilas, colarinhos. •cueiros gasa em bruto ou aarciaknente traba
Classe 3
e tubetes de papel
salas, Casacos, chinelos. dominós. achar, aminas de metal, lata em folha, lata:: Substâncias, produtos e preparações
Terinds
ns . 745.100 e 745.101, de
%lha,
latão
em
chapas,
latão
em
na
químicas para serena usadas na medicina
pes fantasias, fardas para militares.
14-4-1966
ou na farmácia
leglais,, fraldai galochas, gravatas, gor- aergalhões. liga metálica, limarias
Agência Francesa e Brasileira de
magnésio,
manganês,
metais
não
trabaros. ogos de !Ingeria, jaquetas. toqueis
Terno n.° 745.097, de 14-4-1966
Turismo Ltda. "Franstitr"
d h vas, ligas, lenços. manhas, mias; lhados ou parcialmente trabalhado*. me
•Plarnalicia Droga-ltapira Ltda,
São Paulo
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa- cais em massa. metais estampados
São Paulo
Mós, palas. penhoar. pulover. pelerinas; metais para solda. niqueL ouro. zince
Inúmenna
muges. pouches. polainas, agansas
Têrmos ns. 745.092 e 745.093, de
DROCAi-ITAPIRA
nhos. (p erneiras. , quimonoa. regalos,
Carta-Mancho
14-4-1966
Ind.. Brasileira
3.Paulo-Capital
robe de chambre, roupão, sobretudos,
P. Trombetta & Cia. Ltda.
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
São
Paulo
susteres. shorts. sungas. stolae ou -stecks
Classe 3Claàses: 33, 38 e 21
•toucas, turbantes ternos. uniformes
Substâncias, produtos e preparaçô,es
Titulo
e vestidos
quiniicas para serem usadas na mediClasses: 33 e 21
•
Classe 50
. cina ou na farniácia
Titulo
Promoção prientação, elaboração -e ,SuTeimo n.o 745.098; de 14-4-1966
pervisão de • trabalhos publicitários e
Termo n.° 745.102, de 14-4-196$
Brindes Santo Amaro Ltda.
artistIcOs
Aviada Santa Lídia Ltda.
-Classe 32
São Paulo
•
Para dist,npuir: Almanaques, agencas.•
São Paulo
anuários. álbuns impreSsos, boletins ca::
INDUSTRIA BRASILEIRA
Santo Amaro
tálogos, edições impressas, -revistas, órSANTA DIXA
Ind. Brasileira
Classe at
gãos de publicidades, programas racho
Ind.
73raal&elra
fônicos. rádio-televisionadas peças feri- Para distinguir: Artigos de .res,axios
Classe 25
traii e cinematográficas prognaraas e roupas "%lias em geral' Agasalhos
Classe 41
Brindes
circenses
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
Aves abatidia
.frigenaoo. fornias elétricas. máqLiMas
fotográficas e cinematográficas. caia
pauhas elétricas, garrafas tern:uca 'regadores automáticos, lâmpadas. a are.
lhos de luz fluorescente. aparelho de
comunicação interna, est?rilizadores emdensadores, bobinas, chaves elét icas,
comutadorgs, interruptores. tomad s de
corrente. fusível. aparelhos fotográficos
e cinematogragicps. tilmes revelados.
binóctilos, óculos, aparelhos de aProxiInação; abat-iours e lustre> máquinas
para lavar roupas Içara uso
domestico
Termos ns. 745.082 a 745.086, de
14-4-1966
Câmera Publicidade e Promoções Ltda.
São Paulo
•

&

•

•

doscf
;

•

A 'TIA
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11.2••

Termo n.9 745.103, de 14-4-1966
peugas, ponches, polainas. pijamas. puTermo n,9 745.109, de 14-4-1966
Termo n. Q i45.113, de 14-4-1966
Qistribuidora Brasileira de Álcool Ltda. nhos. perneiras, qutmonos, regalos,
S.A. Farmacêutica Brasileira
( Prorrogação)
São Paulo
robe de chambre, roupão, sobretudos,
1-armabraz
Móveis de Aço Fiel S . A.
uspensórios. saldas de . bannu. sandálias,
Guanabara
São Paulo
.D I B A
sueteres. shorts. sungas. ;tolas ou siados,
toucas, turbantes, ternos. uniformes
Ind. Brasileira
PRORROGAÇÃO
e vestidos
PRORROGACÃO.,
Classe 49
Terino n.o 145.107, de 14-4-1966
Para distinguir: Jogos, brinquedos,
Gráfica Guaciara Ltda.
ASMOCAP
N 1E V IÉ
satempos e artigos desportivos:
INDÚSTRIA DRASA.TTRA
tomóveis e veículos de brinquedos araSão Paulo
INDUSTRIA BRASILEIRA
mas de brinquedo, baralhos, bolas para
Classe 10
toda; os esportes, bonecas, árvores de
Móveis asséticos para hospitais e con
Classe 3
natal chocalhos, discos de arremesso
GUACIARA
sultório médicos, de sua indústria e
Um produto farmacêutico indicado no
desportivo. figuras de aves e animais,
índ. Brasileira'
comércio
tratamento da asma e suas
Jogos de armar, jogos de mesa, luvas
manifestações
para esporte, miniaturas de utensílios
Têrmos ris. 745.114 a 745.128, de
domeaticos, máscaras paar esporte, naClasse 38
14-4-1966
Termo n.° 745.110, de 14-4-1966
dadeiras, redes para pesca, tamboretes Aros para guardanapos de papei
(Prorrogação)
S.A, Farmacêutica Brasileira
e varas para pesca
Móveis de Aço Fiel S.A,
aglutinados álbuns (em branco). álbuns
Farmabraz
tos balões ( ex.
Termo n..9 745.104. de 14-4-1966
São Paulo
Guanabara
ceto para brinquedos) blocos para
Agência Francesa e Brasileira de
co
rrespondência, blocos para cálculos
Turismo Ltda. "Franstur"
blocos para anotações, bobinas. brochuSão Paulo
ras não impressas, cadernos de escrePRORROGAGAn
ver. capas para documentos. carteiras
caixos de papelão, cadernetas. cader
CARTÃO DE
CORICAP
nos, caixas de cartão. ca:xas para paGARANTIA PESSOAL
pelaria, cartões de visitas, carteei co
INDUSTRIA BRASILEIRA
merciois. cartões índices conferi. car
tolina cadernos de papel melimetradc
Classes: 33. 38, 32 e 21
'Classe 3
e em branco para desenho cadernos
Expressão de propaganda
Um produto farmacêutico indiãdo
esclares. cartei ns em branco. cartuchos
como tônico do coração
de cartolina, copas planográficas, caTermo n.9 745.106, de 14-4-1966
Têrmo
n,9 745.111, de 14-4-1966
Reflorestadora Cia. Nacional de Melho- dernOs de lembrança. carreté:s de paINDUSTRIA BRASILEIRA
Lati S.A. Produtos Quiznicos e
ramentos Florestais
pelão. envelopes. envéducros para chaFarmacêuticos
São Paulo
rutos de papel. encadernação de papei
ou papelão. etiquetos, lôlhas índices
São Paulo
Classe 45
RIMORESTADORA
fõlhas de celulose. guardanapos. livros
Piamas, sementes e mudas para agrinão
impressos,
livros
fiscais,
livros
de
cultura, a horticultura e a floricultura.
s Ind.. Brasileira 4
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
Fieiras naturais
de
papel
transparente,
protos,
papeliPRORROGACIA.0
Classe 50
Classe 44
Impressos para uso em: cheques, dupli- nhos. papéis de estanho e de aiumin:o
Acendedores de cigarros e charutos,
catas, envelopes, faturas, notas promis- papéis sem impressão. papéis em branco
aromanzadores para fumantes, bolsas
sórias, papel de correspondência e reci- para forrar paredes, papei oimaço com
para turno, tabàco e rapé, boquelhas.
ou.
sem
pauta.
papel
crepon.
papel
de
bos, impressos em cartazes, placas, tabucachimbos, cigarrilhas, cinzeiros, foltros
Indústria Brasileira
seda. papel impermeável, papel encerado
letas e veiculos, bilhetes impressos
para piteiras, fosforeiras, fumo manufapapel higiênico. papel Impermeável
turado ou não, isqueiros, palha para cipara
copiar.
papel
para
desenhos.
paTermo n.9 745.105, de 14-4-1966
Classe 3
garros, piteiras, ponteiras de cachimbos
pel
para
embrulho
impermeabil:zadc
Indústria e Comércio de Roupas
e porta-cigarros
papel paro encadernar, pape) para es. Um produto farmacêutico anti-biótico
Big Style Ltda,
Claise 35
crever.
papel
para
imprimir,
papel
pa.
Termo
n.°
745.112,
de
14-4-1966
São Paulo
Couros e piles preparadas ou não. carafina para embrulhos, papel celofane
(Prorrogação)
murças. couros, vaquttas. pelicas, e arpapel celulose, popel de linhc papel
Rafaele Antônio Tucci
retato. dos mesmos: Almofadas de couabsorvente, papel para embr-shar taBI
São Paulo
ros, arreios, bolsas, carteiras. caixas,
baco. papelão. recipientes de paoei roInd. Brasileira
chicotes de couro, carneiras, capas para
setas de papel, rótulos de papel. rolos
álbuns e para livros, embalagens de
de papel transparente. sacos de papel
couro, estojos, guarnições de couro para
.PRORROGAÇA-0
serpentinas,
tubos,
postais
de
cartão
Classe 36
automóveis, guarnições para porta-bioe tubetes de papel
Para distinguir: Artigos de Vestuários
cos. malas, maletas. porta-nota& portaroupas
feitas
em
gera::
Agasalhos
chaves. porta-níqueis, pastas. Pulseiras
•
Termo mo 745.108, de 14-4-1966
aventais, alpargatas. anáguas, blusa&
de couro, rédeas. selins, sacos para viaDionisio Scotini e Gil Vasconcelos
botas. botinas. blusões, boinas, baba'
qem. sacolas, saltos, sola* e solados.
Pereira
tirantes para arreios e valises
apuros. bonés. capacetes. cartolas. caraSão Paulo
puças. casacão. coletes. rapas, chatas
Classe 43
cachecol& calçados, chapéu& cintos
itguas minerais, águas gasosas artificiaia, bebidas espumantes sem álcool,
datas. combinações. corpinhos. calçu
CARTA BROMA
guaraná, gasosa. essências para refri- •
de senhoras e de crianças. calções. cal
(na.
Brasileira
gerentes. refrescos. refrigerantes. sodas
cas. camisas. camisolas, camisetas
sucos deflraustsates ;) xaropes
tures. ceroulas. colarinhos. cueiros
Classe
baias, casacos, ctlinelos. dolain6s. achar.
Classe 50
Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas- e
Des. fantasia& fardas para militarei ao Impresos para uso em: cheques, uuplisuas partes integrantes
eglais. fraldas, galochas. gravatas. gor, catas, envelopes, faturas, notas promisClasse
classe 28
!ingeria.
Istretas.
laguês
; toa fogos de
sórias, papel de correspondência e reci- Águas gazosas artificiais, soda, refres- Para distinguir: Artefatos de material
1 luvas, ligas, lenços. manto& meias. bos, impressos em cartazes, placas, tacos, xaropes, suco de frutas, gazosas e plástico e de nylon: Recip:entes fabriinaleis. mantas. mandrião. mantilha& pabebidas espuninuta.s sern
cados de material plástico. revestiramtetós, palas, penlioar. pulover. Deteriam. buletas e viculose, bilhetes e impressos
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Publicaçâo Seita 'de acôrdo com *o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicações
começará
a wrrer , o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durai 'e esse prazo poderão apresentar s
ems opasiçõeS. ao Depar tamentO
Na.aional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem p rejudicados
COM 4 concessão do registro requerido

11;

n••nn••n••nnnnMil

tos corneccionanos de substâncias ani- sas de cimento e cal. hidráulica, pedr e- tunis, sarra s
as, globos. jard:neiras lar- de penteados, petróleos. óleos para
mais e ' vegetas: Argolas açucareitos gulho, produtos betuminosos, imperme
09
a- ros, jarrões, lavadedos, lavatórios lei- sabei°. crave rejuvenescente, cremes gore
armasões Para ócclos. bules. bandeps, p ilizantes liquidos ou sob outras forma s temas. makanttas de
• earcelana, man sa- durosos e pomadas para limpeza
bases p ara telefones, baldes. bacias bol- aara revtstimento e outros como na p
da
s- queiras, molheiras, moringas, palite:ros pele e - tnaquilage - , depilatórios, desosas, caixas, carteiras, chapas cabos v imentação. p eças ornamentais de c pedestaiL pias,
pirem • polvilhadires: dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
para ferramentas • e anenslios, cruzetas, mento ou gesso para tetos e parede
s. posta-facas, potes, puxadores, recepta- s, talco perfumado ou não, lápis para
caixas 'pare a condicionemento de ali- p apel pare forrar casas, massas ant
i- calos, sale:ros: serviço de chá; taças pestana e sobranceiras, p reparados para,
mentos ! caixa de • nater:al plástico pára acidos para uso nas construções. pa r .
para café, travessas, terrinas, orinóis embelezar cibos e olhos, carmim parae,
baterias', coat'ores: copos'. canecas, coa. queres. portas, portões,. pisos. soleis as
vasilhas, vasos sanitários e xícaras
o rosto e para os l ábios; sabão e creme:,
chas. chpas para alisais e para livros Para p ortas, tijolos, tubos de concret
Classe 13
•
para barbear. sabão liquido perfuma"
telhas.
'tacos,
tubos
.
de . vtntilação. ta
cálices, . -.estos, castiçais para vejas,.
Adereços de meta.s preciosos -semi- au não, sabonetes, dentifricios em pós.,
caixas Para guarda de ibjetos, carku. ques de cimento vigas.. vigamentos e
preciosos e scas imitações adereços de pasta ou liquido, sais perfumados" para,
vitrõs
chos coadores para chá. descanso para
pedras preciosas e suas imitações, ad..r, banhos, pentes. vaporizadores de pertus,•
• Classe 18
pratos, ,copos e copinhos de plasticOos
me, escôva,s para dentes, cabelos. unhaa,
Armas e munições de guerra e caç a nos de metais preciosos, semi-preciosos •
para Soraetes, ca.Xinhas de plá tici
sli
cílios. saquinhos p erfumado. preparai.
e suas imitações, alianças, anéis, artiAlfanges,
arpões,
balas,
baionetas,
c
para Sorvetes, colherinnas, pasinl is
gos de 4antasia de metais preciosso, dos em pó. pasta, aluirias e tijolosi garfinhess de plástico para sorvetes tos - nhões, carabinas, • cleambo para caça,
balagandans de • metais preciosos ou Para o tratamento das unhas, dissols',
minhas dr plástico para sorvétes, dis os cartuchos, dinamite espoletas, explosi- semi-preciosos bandejas
. Se Metais pre- sentes . e v ernizes, removedores da cutisi"
Vos,
espingardas,
fusis,
fogos
de
artifiembreagen de matarias plástico. emba.
ciosos,
berloques
de
metal
preciosos, cuia. g licerina p erfumada para os cabes
lagens de matermi plástico para sorve- '., cios, metralhadoras, .pistolas, pólvora,
ios e p reparados para descobrir unhas,
brincos
de
metal
•
'
p
recioso
ou semi.punhais e revólver
tes, estojos para objetos, e-s p umas de
cílios e p intas ou sinais artificiais, Óleo*
preciosos,
bules
de
Metais
preciosos,
Classe 19
nylon 'esteiras. enfeites para automóPara a pele
carteiras de metais p reciosos, colase.s
\
veis, massas anti-rmiSas. escosicloses de Aves-e ovos cai geral inclusive do bi- de metais preciosos 'ou
•
Tétano
n.
semi-preciosos
5
745.134,
'
de 14-4-66
pratos, 'Moi& fôrmas para doces. , E tas cho da seda, animais viv . oob,snvios
contas de metais p reciosos, copos de
(Prorz;ogação)
para bolsas. lacas guarnições guatni cho da seda, animais vivos, bovinos, caciosos,
diamantes
lapidados,
fio
de
ouro
Instituto Pinheiros, .Produtos, TerapSas
Vaiar, caprinos, galináceos, ovinos e
loções ' para porta s talocos, guarnições
fio de prata, fivelas de metais P r ecio.
ticos S. A.
sumos
para Ilquidificadores , e para bateriMras
sos cafeteiras de metais 'preciosos, jóias
Classe 9
de trutas e legumes, -gcarnições de ma•
jóias falsas. , iantejolas de metais ,pie.
P Ro R pocAçÁo
teria! plástico para, utenailios e eibjetos, Para distinguir instrumentos musicais: ciosos, medalhas de metais preciosos
Arpas,
bandolins,
birimbau,
banjos,
baguarniçOes para bolsas garfos, gale-ias
.semi-preciosos e suas imitações,' palitos
AD- VI- PEL
•para ciartinas, ferro laminados, p.as- terias. cavaquinhos, Clarinetes, contra..
de ouro pedras preciosas pata jóias peÁZIBT L U TO PI Niap100 PR O DU TOZ
tico& lanehe:rass mante ,gueiras. nulas baixo& cordas para instrumentos .muSsi-rErtA vir rir c os 51fl. '
dras semi-preciosas para jóias -pérolas
orinóis, prondedores de e roupas. puxado. cais,. cuicas, gaitas, guitarras, pandei, e
S.dd PAULO
imitações de pérolas, pratos de me.
ros,
•
pianos,
pistões;
rabecões,
tambores
res de : móveis. _pires. *pratos P alite i DID as irar. .,13a4 ar LR riu.
tais preciosos, serviços de chá e de café
violas, violinos e violões
. ros. pps. -de coSinha. pedrás porfies aras
de Metais preciosos, Strviçoa de aeor
. Classe 4
gos 'protetores para documentos pude metal'precioso. serviços de refressos
Classe 3
xadores; de água para uso doméstico, Substâncias e produtos de , origem mil
de metal Precioso, serviços de saladas Para distinguir um preparado farmacSue
mal.
vegetal
ou
mineral,
em
bruto
ou
aorta-tripas, porta-nicitieis, porra-nc:eass
lianas de metal precioso, serviços de tico de vitaminas contra raquitismo, ase
porta-docutentos placas, -.rebites rode parcialmente preparados: Abrasivos em de
sorvete . de metal precioso,- talheres de teomalacia, e s p asinofilia para a pressas
phas. reCiplentes, suportes, sitpostes ara bruto, .argila 'refratária, asfaltico eis 'metais p
vação -de infecções de aparelho se.spira.
reciosos, turibulos de mekal.
guardanapos. 'saleiro tubos. rigetas, aruto, algodão em bruto, borracha . em
tório e de formação defeituosa dos osscal
surmalinas
lapidadas
'
e
vasos
de
tubos para -ampolas. tuliO\s' ' para serin- sruto, bauxita, benjoim, breu. -cântara
e dos dentes
.metais preciosos
gas, tra,v.essas, : tipos . de materlat atas- molim. chifres.* ceras :c1f ;plantas ceras
Termo
.n.°
745.130, de 14-4-1966
Termo n. o 745.129, de 14-4-1966
tico, saeolas, saéos. s iai:jambos, .vissilha. - vegetais carnauba *e aricuri: dr`itit
MeS para acme:bali:sarnento.. va' Sos. XI. ' de cavalo crina em geral, cortiça em Bitu:nen -- Indústria e Comércio Ltda . Blumen — Indústria e Comércio Ltda:7
Santa Catarina
Santa Catarina
caras. colas -ii trio . e Colas são 1nNidas 'bruto cascas vegetais. • espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas
em outras
classes.
para
'borracha
pára
i
costumes, ,para marceneiros, •para sapa- enxofre, Rilhas, çibsas vegetais, Noves
teiros. 'Para vidros pasta 'adesiva pare -secas, grafites, goma em bruto, gtanito
'bruto. ideselghui, líquidos de' Plan
;Mater:ai p lástico .e mgeral
tas. •lates em bruto mu parcialmente
Classe :2'0
Para ,distinguir .p etrechos'saavaia ,e aero- preparados. minérios 'metálicos madeináutSc iaat :âncoras, bólas..cidta de nata- ras em bruto ou ,parcialmente tabação. !.ateixas, :flutuadores para sidra es ihadas. era toras, serradas e aplainadas
mica, mármores 'em 'bruto, óxido de
Srta. paras-quedas .e salvasvidas.
.nanganes óleos de cascas vegetais.
1
.
„Classe. 29
.
Espanadores, eaeSivas,SComuns ; lamba es 'Sisos em bruto ou parcialmente ,prepa^sidos, plumbagina em • .bruto. pó de
rodos,. vassouras ... e:Vasculheis. moldagem. para fundições, pedras btl.
'12asse 16- -• -- Para •distinguiseitylateriais..pata:constru: tadas, piche em -bruto. "pedra calcária
CaSse 4Is
ções e decorações. :- Asgama.ssas. ar g ia. Mantas medicinais. .pedras em bruto
Para. distinguir: Perf umes. ess
ências -eze
Mie/macho,
*raizes
*vegetais,
resinas,
re
tratos.,
areia, azulejos.sbfitentes.' balaustres, b o.
água de col ônia.- água de touCas
cos' de ' seimentos blaçospara spav,imenta- s- inas ,:naturais; residnos - textel&.: 'Mijei°
água . de rosas, água:desalfazema água
eivaa,' talco em . 'brutds • ifist-d,'s, - iiitó
çffo. calhas cimento - . soai. cré. .tha
cador. água -de -beleza:" água de quinas
-betiirriiiirÃO e' silitaW
i solstetes.
toju ias
para , barbas. loça.és • e tôniCos para': os
Classb ' i5 '' • 's.'
ch asp' asaaarAscobertura s. s:.caixas dág
cabelos_ e para a pele. i a rilhantina
... banPara sdiSEInguas Artefatos • des ceõinica.
cal.serAsdeeApecarma pare etixoas ediri
dolina ...batons- cosmétitos. ibradotes
sacircetana. faianea, ...1Ons •• agrada- Para
INDÚSTRIA, BRASILEIRA
S õe.4s9SOsess'4,4adap • astuqueseemutsão
'de pen teados p etrói
leos.' óleos para
USO caseiro , apaSelbóSi 'café,
base aat altiffeeist'aeas,sesquadries,: est
cabalo..creve re luv eoescente, cremes os
gortura.s metálicas para . .conátruções. la e- de, jafirsar.•'..iSessiiços• de i- eir'e'Sb
durosos
-porfiadas' , p
Classe 48
las,. dee iMatell. ias/rilhas, . lansbri&.-- lu as bebidas a saber: abajures •-da lampião
9eie ,, e ;;.maquilageTs dearas, limp ezas da
p ilatório& desos
de Junção*. Alai a, Ja g eolass.material iso- aducareiros, apanha-moscas, bacias de Para Sisstiagnir: .Perfumes essências, ex, l osantes. , vinagre a
rorhático, pó deiarsoa
lante contra frio snealossismanilhas mai- ladsna, bandeiias banheiras, biscoiteiras iratos. água de colônia água , de touca:taNts
b•er
.
funiado Qti _não. lá p is para• sas , pare, ressesternapt.paf de..paeidese: mas ifiess : botijas, bules es rateira s • sanesas. sador • água de' beleza', água de quina:. . ss
...
.
tariae sobrineetras •
. nre pare rina para
de alfazema. água
e ras , para, ,con s trusõese emosaicos „asse castiçais, chavenas seentros . de fileS., ' água 'de riSsaS
e. olhos, carmim atua
dutoi:„ de .,t.;.ra."&e •,,:isliáltiCO. i elarodietbs, so4rra • riernpí.,teira cubbse... descansos de norse ssra ' barba loções ' e t ônidoi para, os ;
'para• :os. láb i os...sabão e : creme
*abe l i,s "-para a nele brilhantina
tornar iniperineátillilantes- . tta 'ergue s- lana, escarradeiras, ' espremedores filie
bar), ara
'barbear; sabão líquido perÉuniado
"batons" cosméticos fixadores ,
,
i
u não, sabonetes, dentifriclos era pó,
'
•

•

'
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Seita cia acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
Onzze.? O prazo (10 60 dia0 Para 0 defer imento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departantients
— --assa Nanional n ropriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Publicaçãe

Têrtnos ns. 745.132 e 745.133, de
(Pro çagorão )
(r5do
penteo. vaporizadorea de perta14-4-66
aaa, astsavas para dentes, cabelos, unhas
(Prorrogação)
gricii. saquinhos perfumado, preparad'ao em pó. pasta, líquidos e tijolos Alves, Azevedo S. A. — Comércio e
Indústria
!r2re e tratamento das unhas. disso!.
S,,sa'a. a'saaa e vernizes, removedores da cut1São Paulo
4,2fr, gliceriaa perfumada para os cabepreparados para descolorir unhas,
PRORROGgrÃO
o pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
Têrmo n.° 745.131 de 14-4-1966
(Prorrogação)
Watteau Sociedad Anonima Industrial
Comercial Financeira e Imobiliária
Argentina
f4 ,22L. eu liquido; sais aerfumados para

aaisnel

iiMASILEORA

Gesse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. an:z. bitter. branda, conhaque, cer•
vejas farnel, genebra, gin, kumel, licores. nectar, punch pipermint, rhum
ascos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
sereth vinhos espumantes, vinhos
quinados e svh:slry
Classe 48
Classe° 41
Pwi, distinguir: Perfumes, essência s, as- Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
-eate3, água de colônia, água de touca. açúcar. alimentos para animais. amido.
:assaca 5,gua de beleza. água de quina amendoas, ameixas, amendoim, araruta.
de rosas, água de alfazema. água arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeipar,1 Varba.. loções, e tônicos para os tonas banha, bacalhau, batatas, balas
aalsalaa e para a pele. brilhantina. bua biscoitos, bombona. bolachas. baunilha.
fasIl-r.'2, 'batons" coamâticos, fizadorei café em pó e em grão. camarão., canela
o aeMeados. petróleos. óleos para os em pau e em pó. cacau. carnes, chá.
rejuveriescente. :remes go?•
caramells chocolates, confeitos, cravo
aastaaas e pomadaa para limpeza da cereais. cominho. creme de le:te. cremes
"snamailage" dapilatórios. deso'
ee. vinagre aromático, pó de amos alimenticios. croquetes, compotas. can&u
4ica coalhada castanha, cebola, condiI. fumado ou não. lápis para entoa para alimentos, colorantes.
a S. ¡lei;
o cobranceiras. preparadas Para
chouriços. dendê. doces, doces de fru;;;:ii'n iele, cílios e olhos. carmim pau tas. espinafre essêncsas alimentares, em(,)ac e para os lábios, sabão e creme
barLear, sabão liquido perfumada padas. ervilhas, enxovas, extrato de toêseionetea. esatifsia.osi em pó mate, farinhas alimentícias, favas, N'ssas
a tas, liquido. °ais e.rtuma&is para ulas. noa-s, farelo. fermentos. feijão
9,;»,atr,G, vaporizadores de perim- faacsa, frios. 'auras sêcas naturais acrisa:2, 2.:.,rd-y s para desasa cabelos. unhai talizadas. glicose, goma de mascar, gorspquinhos pertumaclo, prepara- duras, grânulos, grão de bici gelatina,
pó. pasta. 'i1uido.3 e Uh:dee goiabada. geléias, herva doce herva
e
mate, hortaliças, lagostas. linguas leite
e tratamento das aulas
VeAu e vernizes. rzcaoveaores da cai- condensado. le:te eia pó. legumes era
ulicerinn perfil:Anela para os cabe. conserva, lentilhas, linguiça louro, tuas.
-9reparadas para descolorir unhas sas. alimentícias. mariscos, manteiga.
e ,)intas ou sirmis artificiais. óleos margarina. marmelada macarrãi, maspara o sirle
- sa de tomate, mel e melado, mate, mas
.._
i MS para Maagaus. molhos, moluscos
mo n.° 745.135, de 14-4-66
: mostarda, mortadela, nós moscada, no(Prorroasição)
ans, . óleos comestíveis.. ostras, ovas
Miguel Th;rea Castello .
Ipaes paios pralinês pimenta, pós para
•J ' 1, -.1ilo
Sr
!'t pudins, pickles. peixes, presuntos. pa
¡te s. peta-Pois pastilhas pizzas pudins.
Mei.K. J .- .,....ç7..0 :c ,,,,
, ausapios, rações balanceadas para ani•
1 mais, requeijões. sal. sagú sardinhas
1,anduiches sorvetes, suei de tomate e de
C:.',.2•,:...'=1::..2
1 W.-!`, no"""' '-'3 C eg I ; ruas. maradas tap:oca. tâmaras. talha
i Via, taemoços, tortas. umas para 1.11
m?niin de animais e aves, torrões
2.1
LiiISS'..% C, ', l i e
toucinho e vinagre
j
Witulo c/s

Têrmos os. 745.136 e 745.137, de
14-4-66
Frohinut Sauer e Friedernann Sauer
- • São Paulo

I L_EABÉLA
Indústria Brasileira

'cuecas, cewu tas, colarinhos, cueirca.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
saias, casacos. chinelos, dominós. echarpes. fantasias, fardas para militares. colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. opus de lingeria, jaquetas, laquêg
luvas, ligas, lenços. mantêts, cuia%
maiôs mantas. mandrião, mantilhas, paletós. palas. pent.oar. pulover. pelerinao;
peugas. ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres. shorts, sungas. stolas ou siadas
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmos ns. 745.140 a 745.143. de
14-4-66
Sociedade "Céllar" de Vinhos Mim;
Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
botas, . botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão. coletes, capas. chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintes combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colars nhos, cueiros,
saias, casacds. chinelos, dominós. achar
LLAR `\
`i C
pes, fantasias, fardas para militares. coIndivitria
Brasileira,(
legiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogos dt lingerie. jaquetas. laquês.
luvas, ligas, lenços, planteis, meias.
Classe 41
maiôs, mantas, mandribo. mastilhas. ma- Para distinguir conservas, condimentos
letós, pelas. penhoar. pulover. pelerinas. e colorantes: Essências, pimenta, pipeugas, pouches. polainas, pijamas. pu- ckles, mostarda, molhos, tempero, vinanhos, perneiras, quimonos, regalos gre, sucos e sumos de frutas para fins
robe de chambre. roupão. -sobretudos alimentares, legumes e frutas em consuspensórios, saldas de banho. sandálias.
serva, azeitonas
sueteres. shorts, sungas, golas ou slacks.
Classe 1
toucas, turbantts. ternos, uniformes
Para distinguir: Absorventes, acetona,
e vestidos
ácidos, acetatos, agentes quimicoa para
Classe 39
Roupas brancas, para cama e mesa: o tratamento e coloração de fibras, bAcolchoados para camas, colchas, co' aldos, couros e celulose; água-rua
anilinas; alumen, alvaiade, ai.,
betares. esfregões, fronhas. guardana.
pos, logo: bordas'.aa, tomos de toalhas. vejantes industriais, alurninio eza
lençóis. aantas ta si 1 camas, Danos para moniaco, anti-incrustantes, anti-oxidananinho e panos de .sratea toalhas de es, anti-corrosivos, anti-detonanteo. azorosto e banho, toalhas de masa. toa- tatos, água acidulada para acumulai:alhas paia jantar toalhas oarsi chá e res, água oxigenada para fins industricate. toalhas para banquetes, guarni- ais amônia; banhos para galvanização,
ções para cama e mesa, toalhinhap benzinas, bfnzol, betumes, bicarbonato
de sódio, âe potássio; cai virgem, car(cobre pão)
vões, carbonatos, catalizaeares. CeltúlZTêrmos as. 745.138 e 745.139, de
se,
chapas fotográficas, composiçôeo. eu14-4-66
tintares
de incêndio. dom corrosivos:a
Frohmut Sauer e Friedemann Sauer
cromatos, corantes, cremsoSos; desamasSão Paulo tas, desincrustantes. dissolventea; enluis8es fotográficas, enxofre, aaer, mmalEL/ÊLA
tes. eestearatos; fanal, filmes sensibiliIndUntrin .orselieira
zados para fotografias, ilizadoreo, nusdos para freios, formok fos fatos tains,
triais. fósforos industriais. &ores=
fundentes cate solda: gaslvanizadoraa
Classe' 37
Roupas brancas para cama e mesa a gelatinas para fotografias e pintares
saber: acolchoados para cama, cober- glicerina: hidratas. hidrosulatos; inipeztneabilizantes, ioduretos, lacas: massas
tores para cama, cobertas para camas, pare
p intura, magnésio, mercúrio, nitzacolchas, fronhas, guardanapos, guarnitos, neutralizadores, nitrocclulose; proções para chá e jantar, lençóis, panos oxiclos,
oxidante, óleo para pintura 45/eo
para mesa, panos de prato, anos de de linhaça, produtos quimicaa para imcopa, toalhas ara rosto, banho, mãos é p ressão. potassa industrial papéis vaepara bebês, toalhas para altar e para liográficos e preliocoplsta peliculaa
aeo
mesa
sivels, papéis para fotografias e análiClasse 36
se, de laboratório. Pi gmentos.
Para distinguir: Artigos de vestuários pós metálicos para a COMWSIÇ€10 Pf-t"j52,
e• roupas feitas em geral: Agasalhos. tas p reparações para f:otograi'laq.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas. tos • oara niquelar, ora:--2E , e C-1r "1,7
botas, botinas, blusões. boinas baba- produtos para diluir tintas,
douros, bonés, capacetes. cartolas. cara- reativos, rernov2d,lores.aaW_,zo
puças casacão, coletes. capas, chales: sais, salieilatos secantes, sensibiliza..,:Zes.
cachreols. calçados, chapéus. cintos, sililatos. soda cáustica, <oluções qz-.::-2,'I cintas, combinações. corpinhos. calças ens de uso industrial, solventes. Insg::de senhoras e ir crianças calções, cal- tos, tintas em pó, liquidar, s6litisso ota
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pastosas para madeira ferro, paredes.
construções, decorações, caurcis, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veiculas, talco
industrial th,ner, vernizes.' zarcão
Classe 43
Aguas minerais, ágcas gazoSas, artificiais; bebidas espdmantes sem álcool;
-guaraná; gazosa; essências para -refrigerantes; .refrescos; refrigerantes; soda,
suco de frutas, 'sifões e xaropes
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an/z, binar, brandy, conlipoue, cervejas. ternet, genebra. gin, kumel, lico.
res, nectar, punch pipermint. Muni.
ancas de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth. vinhos espumantes, 1 vinhos
quinados e wh:stry
Térmo n.° 745.144 ,de hi4-4-66
Sociedade "CéIlar" de - Vin s 12" -‘
Ltda.
Rio Grande do Sul'

roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para velculat, cubos de veiculas,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculas, guidão.
!ocomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motoc,argas moto furgões,
manivelas, navioa ônibus, para-chagues,
para-lamas para-brisas. - pedais. pantões.
rodas •Jara bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores, para veiculas,
rodas para veiculas, seuins, triciclos, tirantes para eiculos, vagões, velocipedee, varetas 3e contrôle do afogador e
acelerador, roleis, troleibus, varaes de
car:os. toletes para carros
Térmo n.° 745.146, de 14-4-66
Editõra Profissões Ltda.
São Paulr

sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermea-

Térmo n. 9 745.155, de 14-4-66
loura/ — Representações c Conta

1)ilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pacdmentação. peças • ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiácidos para -uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vhatilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
c/ar& Térmo n.° 745.151, de 14-4-66
-r-?"--i-ca de Bolsas "Gali" Ltda.
Guanabara

Própria Ltda,
São Paulo

JOPERAL-REPRESENTAOES';
El E CONTA PROPRIA LTDA
Nome comercial
* Têm° a.° 745.156, de 14-4-66
Adubene Produtos Básicos Agro
Industriais Ltda.
São Paulo

"GALI"

ADUBENE

Classe 35
•
Bolsas de , senhoras
INDOSTRIA BRASILEIRA
1
lrãano
— n. 9 745'.152, de 14-4-66
OIONTOLOGIA DINAMICA
In'-'--"ia
de
Artefatos
de
Borracha
e
GRAND CELLI ER
`4.1
Calçados Juta Limitada •
(Indústria Brasireira
Classe 32
Classe 2
'Guanabara
Substâncias e preparações químicas
, Para distinguir: Revist„.
usadas na agricultura, à saber: 'adubos,
Tèrmo n.° 745.148, de 14-4-66
adubos artificiais para o solo, Meai
Classe 42
Pire ll i S. A. Cia. Industrial Brasileira
para fins agricolas, bactericidas, ceraii
Para d' istinguir: Aguardentes, aperitiSão Paulo
para enxertos, cianamide de Meia
vos, an.t, bitter, brandy, conhaque, cer.
ALTZNAX
como adubo para o solo, defumaclorei,
veias, fernet, genebra, gin. kumel.
desinfetantes usados na agricultura 0,4
rtndiiPt ria Braeileltai
res. nectar, puncb pipermint, dama.
Classe 36
na horticultura. escórias básicas para
s ,*cos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
Calçados para , homens, senhoras e
adubs, essências para exterminar tudo
mouth. vinhos espumantes, ,vinhos
crianças
mais e plantas daninhas, extratos dê
Classe 8
quinados e wh:skv
auassia para fins horticolas, fertiliza:to
Têrmo n.° 745.153, de .14-4-66
Para aistiuguir: cabos em alumínio com
Térino n.° 745.145, de 14-4-66
Olimar — Comércio de Máquinas, Fer- tes para o solo, formicida, guano, lago
revestimento de plástico
Sociedade "Céllar" de Vinhns Pinos
tifugds. massas para enxertos, pastilhas
ramenta se Plásticos Ltda.
Térmo a.° 745.149, de 144-66—
Ltda.
para destruir insetos, preparações pare
São
Paulo
Concretex São Paulo — Usina de
Rio Grande do Sul
preservar o solo, preparações para deag
Concreto Limitada
buir insetos, hervas e plantas danfoe
São Paulo
SOCIEDADE untLAR",
abas, leis para fins agrícolas, Sais para
fins hortícolas, substâncias gulosice
DE VINHOS PINOS
CONCRETEX slo PAULO.;
para destruir, Insetos, hervas e planta.
1°9
•
daninha,, venenos contra a vermin%
N-L
USINA DE CONCRETO
venenos par., insetos e visgo
• UNITA
Nome camercial
contra lagartas
Termo n.° 745.147 ,de 144-66
Tèrmo n. 745.157, de 144-6(
Nome comercia,
Imetras Indústria e Comércio ,de Attni
Adubene Produtos Básicos Ar' •
Térmo n. 9 745.150, de 14-4-66
Peças Ltda.
Industriais Ltda
emarretex São Paulo — Usina de
São Paulo
São PallTO
COncreto Limitada
São Paulo
,
•
Classe 28
1 CONCRETEX SIO reto I
Para distinguir: fiber-glass, poliestere; ADUBENE PRODUTOS EtÁSI-0O3,
Ç‘e'l
AGRO
INDUSTRIAIS
LTDA.
:
polietileno,
poleuretano
era
composição
•
com resinas epoxy
43. 425- Classe 16
•"'"
Térino n.° 745.154, de 14,4-66
Para distinguir: Materiais paraconstru•
tS, 1;0
Joperal — Representações e Conta
ções • decorações: Argamassas, argila,
Nome comercial
Própria Ltda.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento: blocos para pavimentaTermo n.° 745.158, de 14-4-W"
São Paulo
ção. calhas. cimento, cal, cré, chapas
Representações Iberê Ltda.
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Sito Paulo
chapas para coberturas, caixas &liana.
Caixas de descarga para etixos, edifica. Classe 21
ções pretnoldadas, estuque, emulsão de
Para distinguir: Veiculas e sues partes base asfáltico, estacas, esquadrias, estruINDÜSTR IA BRA SILEIRA
integrantes: Aros para bicicletas, auto- turas metálica: para con.struções, lamamóveis, auto-caminhões, aviõea, amor- les de metal, ladrilhos, lambris, luvas
tecedores, alavancas de câmbio, barcos, de junção, !ages. lageotas, material isoClasse e.
breques, braços para veiculos» bicicle- lante contra frio e calor, manilhas. mu- Para distinguir: Máquinas manuais ou
tas carrinhos de mão e carretas, cami- de Junção, lages. lageotas, material iso- a motor, portáteis ou não, usadas com
nhonetes, carros ambulantes, caminhões deiras pára construções, mosaicos, pro- ferramentas de cortar e tcknear, bem
Classe 33
carros, tratores, carros-berços, carros- dutos de base asfáltico, produtos para como as ferramentas adaptáveis a ditas
Para 4410-intuir: Representadiés em
tanques carros-irrigadores, carros, ta:- tomar impermeabilizantes as aromai- máquinas com oarets intearantes delas
geral

r•

4) OPERA L,

riBEF?É

MARIO OFICIAL

4346 Quinta-feira 13

(Seção III)

Outubro de

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo 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 razo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
-Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.9 745.159, de 14-4-66
(Jau Adelino Produtos Anaconda Ltda.
. São Paulo

OKLO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

toucinho, tremoços, trigo torrões, tor
radas. tâmaras, ta piocas. vinagre
Termo n.9 715.161, de 14-4-66
Eletro Radiobraz S. A.
São Paulo

CREDIOBRAZ-PLANO DE
VENDAS A PRAZO. MAIS

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia. alvaiade de zinco, abrasivos
illÉgodão preparado para limpar • metais.
detergentes, espremacetes, extrato ir
anil ticula para tecidos, fósforos de
cêra e de madira. g goma para I avan.
deria limpadores de liwas. liquidos de
branquear tecidos. liquidos mata .cordu.
ras para roupas e mata óleos rara rou
plIta okina, óleos para limpeza de car
ros, pós de bran q uear roupa. saltear('
de sódio. Soda cáustica sabão em pó.
sabá:: comum sabão de esfregar e saPonáceos tijolos de polir e verniz

-Têrmo n.° 745.163, de 14-4-66
Becton, DiCkinson And Company
Estados Unidos da América

Termo n.° 745.160, de 14-4-66
Mercearia São Pedro Ltda.

Classe 10
Estetoscópios

São Paulo

Termo n.° 745.162, de 14-4-66
Metalúrgica Vila Augusta Ltda.

SÃO PEDRO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

SUAVE DA CIDADE
Classe 8
Frase de propaganda

DUO-SONIC

São Paulo

-ske

•
Classe 41
Para distinguir: Atunentação para aves
e animais, arroz. amencloas. araruta
alpiste avelã amido, ameixas, azeites
açúcar ezeitonas. aveia aves 'abatidas
atam. amendoim alhos, baias baunilha
bombons.. biscoitos, bolachas, natatas
bananada bolos, bacalhau, banha canela chouriço, chocolate. caramelos
coalhada camarão canes. carne de bago. açucar. café cravo canela -cebola
alho. azeite banra massas alimenticia
leia. contertos cacau. cereais, cebolas
creme de leite creme de miro condi
mentos, crustáceos. chá, cravo,
canqica kb'argiie e. õens. castanhas, cominho cangiquinha. , conservas alimen
tícias. drees doce , de banana, doce de
leite. drops extrato para doces, de
tomatc. e de carne._ ervilhas enxova
erva-doce. essenncias • para balas. para
doces e . para alimentos Nada. trutas
frutas secas. em • caldas cristalizadas
compotas téculás. figos. flqcos termen
to, farinhas fava, farelo, fubá gomas
de mascar geléias. geléias de mocotó
goiabada gorduras: (Irão de bico ala
glicose gelatinas. grânulos. linguas
linguiças., leite lombo. leimbo, leite coo
densadc. leite' em pó . legumes lentilhas
laaostas, mel marnigáda eassrtadelas
mantei ga mostarda' . Mariscos. moluscos
'molhos. -margarina *massas alimentleias
e de tomate melado. 'milho, noz-mosca
da. óleos comestiveis °imas paios. , pes
segada. peixes, pescadoà, panetones
pasta de amendoim n;-,têa Das
filhas. pó para pudins ralinés. pães
pães de fôrma, pimenta, presuntos. polvilho. guanos, uirera de milho, rações
Cedas, sucos de frutas, salsichas.. sal
riam
balanceadas, requeilão

' ouras. talheres atlhadeiras, torqueze nas para roupas e mata óleos para tom
, tenazes, travadeiras, telas dt arame, tos" pas, &ema: óleos para limpeza de cat.negas. trincos, tubos para encanamento ros. pós de branquear roupa. saficata
trilhos para pintas de correr. taças. de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
, travessas, turibulos: vasos vasilhames sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
e verruma
para calçados
Termo n.° 745.164, de 14-4-66
Termo n.9 745.167, de 14-4-66
Companhia Swift do Brasil
Becton, Dickinson And Company
São Paulo
Estados Unidos da América

PITO
Indústria Brasileira

FIXISCHER

Classe 46
Classe 10
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos, Estetoscópio e manómetro& de pressão
raquidiana
alcip dão preparada para limpar metais,
detergentes. es prerriacetes. extrato de
Termo n.9 745.168, de 14-4-66.
anil. fécula para.-- tecidos. fósforos de
esCompanhia Swift da Brasil
cêra e de madeira. goma pare lavanSão Paulo
deria, limpadores de luvas. liquidos de
branquear tecidos. liquidos mata-gordm
ras para roupas e mata óleos para rou.
pas. oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, sal:cato
de sódio, soda cáustica, sabão em Pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saClasse 46
poriáceos. tijolos de polir e verniz
Para distinguir: Amido, anil, azul da
para calçados
f-ffissia. alva:ede de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
Têrmo o." 745.165, - de 14-4-66
detergeores. espremacetes. extrato de
Companhia Swift do Brasil
anil, fécula para tecidos, fósforos de
São Paulo
cêra e: de madeira. goma para lavaria
deria. limpadores de luvas. líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras paia roupas e mata óleos para roupas. oleina óleos para limpeza de carros, pós de br.....iquear roupa. salicato
ie sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum. 9abãe de estragar e saClasse 46 .
tionáceos. tijolos de polir e verniz
•
Para distinguir: Amido, and, azul da
- para calçados
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
Termo n.° 745.169, de 14-4-66
detergentes. . esnremacetes. extratc de Fáhriaa de Roupas Brancas Belmont
anil, fécula • para tecidos. 1'65ton:is de
Ltda.
cera e de madeira goma ,ara ,avan.
São Paulo
daria, limpadores de luvas. liquidos de
aranquear tecidos. líquidos mata-gorduras. para roupas e mata óleos para rou.
pas, aleina óleos 'para limpeza de carros. 'pós de branquear roupa. salicato
Ii
de sódio, soda cáustica, sabão em pó
sabão comum, sabão, de esfregar e saINDUSTRIA BRASILEIRA
ponáceos. Motos de polir e verniz
para calçados
Classe 36
Têrmo n, 9 745.166, dy 14-4-66
Para distinguir: Artigos de vestuários
Companhia Swift do Bras0
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
São Paulo
Aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros. bonés capacetes. ca-roms carapuças casacão. coletes, capas, chalea
cachècols. calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpjalios. calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. cam!s2s, camisolas. camisetas.
Classe 46
meras, s cerou:ns. colarnhO,, cueiros.
Para distinguir: Amido, anil, azul da ,nias. casacos, chinelos dorini0 achar1.-rússia, alvaiade de zinco abrasivos ries. tanta s ep fardas para militares, coalgodão preparado para limpar metais leg iais: fraldas galochas. gravaras. gordetergentes, aspremacetes. extrato de os. logos dt 'ingeria. taquarais: 'arrues.
anil, fécula para tecidos. Fósforos de -Aras. ligas, lenços, man •ós, meias.
err e de tuade‘ma goma nare lavan ria l õs, mantas, mandriho, mastlhas maderia, limpadores de luvas.' liquidas de etós. palas. penhoar, pulaver, pelerinas.
Isrannuear tecidos. liquIdos eiata-gordu- neugas. ponches. polainas, pijamas. pu-

BRISA

Indústria Brasileira

PATO

ND, BRASILEIRA
Qasse 11
Ferragens, ferramentas de temia espécie
:Alteraria em geral e outris art:gos de
-natal a saber: Alicates, alavancas. ar
nações de metal, abridores de latas
A r ame liso ou farpado. assadeiras açu
aulas: cadinhos. cadeados, castiçais. co
-aremos; brocas, bigornas. baixelas
Iam-lanas, bacias, baldes. birnbonieres.
heras para pedreiros correntes, cabides
cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
mearl, ehaves de tenda chaves isgiesa
zabethes. canecas. cipos. cachepofs
centros de mesa, coqueteleiras caixas
Pára acondicionamento de ai:menina.
caldeirões. caçarolas chaleiras. catem
ras. conchas . coadores: distintivos, do.
bradiças; enxadas. enxadões, esferas.
engates.' es. gu:chos, enfeites' tiara arreios
estribos, cataras para arreios, espumadeiras; formões. bicas, ferro pare eoetar
•l has uar cos : qancho' ,ara quadros
estradas. de terra 4dg:cidras: ganchas,
aonz's para darruagens: insignias;
tõrmas •par.. doces freios aara
cap im • ferrolhis, facas. facões. I echamas, lâminas. liroreiros. latas de -lixo:
duras farra COMUM i carvão kèruteiras.
molas para venezianas, martelos lar.
retas, matrizes: navalhas: . Puas: Os: uf-e
parafusos. Isicões, porta- gelo: cio-gos.
seiras. porta-pão. porta-jóias. paliteiros
panelas, , roldanas, ratos para p:as, reb..
tes, regadores; serviços de chá e café
serras serrares. ;achas sacarrolha:

•

Indústria Brasileira

PRORROGAÇÃO

BELMONT

TEMPO

Indústria Brasileira
,
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ARCAS DEFOS1TADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da

Industrial. Da data da publicação começara _
'a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. DurantePropriedade
esse prazo poderão . apresentar suas oposiçóes
ao _DePartanacnt0
Nacional da Propriedade Industrial aquélea que se julgarem p rejudicados com a ctdacessão
do registro requerido
nhoa, perneiras, quimonos. regalos,
irmo.
.745.174; de 14-4-66
robe de chambre, roupão, sobretudos. Refrigeração Frio Técnico Marcou Ltda.
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
Guanabara
sueteres. ,shorts. sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantts, ternos. unifclrtnes
e vestidos
raiano n. 9 745.170, de l4-3-6T
Rocky
Indústria e. Comércio Ltda .
São Paulo
Classe 8
Instrumentos de recisã'o, Instrumentos
científicos, arrulhos didáticos, moldes de
tôda esécie, aparelhos elétricos, refrige,
radores,
Tél.= n.° 745.175, . de 14-4-66
Laticínios Paquequer Ltda.
Rio de Janeiro
Classe 41 Queijo, manteiga, leite, leite condensa.)
IND. BRASILEIRA
do, leite em pó, cremes, doces de leite,
requeijão, coalhadas
Têrmo n.° 745.176, de 14-4-66
Classe 8
Vilarinho Fontes Benites
Para distinguir pilhas alaridas
Guanabara
Classe 32
Têrmo n. 9 745.171; de 14-4-66
Pare distliguir: Almanaques, agendas
Eclipse Fuel Engineering Company.
ai.uarioa álbuns impressos, boletin& ca.
Estados Unidos da América
tálogos. edições impressas, revistas, ór
nãos de publicidades, programas radio
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea
trais e cinematográficas. programas
circenses
Têrmo n. 9 745.177, de 14-4-66
Sumal
Indústria -e Comércio de.

STONE

Madeiras Ltda.

Guanabara
SUMAL- Indústria e Comércio
•

Classe 6
Caldeiras, radiadores, aquecedcires de
água, tanques de água quente, sistemas
de retórno .de vapor condensado e
canos de água
1"êrmo n.° 745.172, de 14-446".
Manufatura de Rouas Infantis
Sumartin Ltda.
Guanabara

SOM ARIN
Classe 36

,Artigos da classe
' êntno n.° 745.173, de 14-4-M
T
-' Gustav Raab 8 Cia. Ltd_a.
Pernambuco
•

de Madeiras Ltda.

Noifie comercial
rermo 'n.° 745.178. de 14-4-66
•Sumi — Indústria e Comércio de
Madeiras Ltda.
Guanabara

Classe. 8
Relógios

MOR GAR

Urino n.° 745 .181, de 14-4-66
- (Prorrogação)
Rio Gráfica e Editeira Ltda.
Guanabara

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
trabalhadas

Têrmo n.9 745.179, de 14-4-66
Consul Construções Solos e Urbanismo
Ltda.
Guanabara

NS Lt\-,
Classe 38
Cartas, cartões, faturas, notas, papéis
de correspondência e contabilidade e demais impressos de uso da firma (não
incluídos noutras classes)

sueteres, shorts; sungas. stolae ou slac.ks

toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 745.185, de 14-4-66

A. Azank
São Paulo

MIS(ELÂNEA
• Classe 32
cis
Revista e publicações em gera/
Têrmo n.° 745.182, de 14-4-66
Aganor Gases e Equipamentos Ltda.
Pernambuco

AGANOR GASES E
E QUIPAMENTOS LTDA.
Termo .n. 9 745..83, de .4-4-66
Aganár Gases e Equipamentos Ltda.
Pernambuco

15-E-Low]
Classes: 12. .3, .4, 15, 22, 23, 33, 36.
" 37,48 e,49
Titulo
Termo n. 9 745 . 188, de 14-4-1966
Dama-Mundo da Borracha L'b
São Paulo

DAms

AGANOR
INDÜSTRIA BRASILEIRA

ii

IND. BRASILEINA
Classe 8
Para assinalar: aparelhos e equipamentos para gás e acetileno, aparelhos e
Classe 10
equiamentos a gás ara uso na indústria, Preservativos e tampões preservativos
na medicina e uso doméstico
Têrmos as. 745.186 e 745..87 de
• /4-4-66
Teimo n.° 745.184, de 14-4-65
Irmãos Azank Ltda,
A. Azank
São Paulo
São Paulo

DELoN

SUMAL

Indústria Brasileir*
Indústria Brasileira,

Têm° n. 9 745.180, dé 14-4-66
saias, casacos, chinelos, dominós, edxats,
Morgar Mecânica e Marítima Ltda, pe& fantasias, fardas para militares,
cc.
Guanabara
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor.
vos, ogos de lingerie",' jaquetas, laquk
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas;
maiô& mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinasi
peugas, ponches. polainas, pijama& puClasse 8
Motores elétricos em geral, rnitc;vinas, nhos, • perneiras, quimonos, regalos,
compressores, motores a gasolina e a robe de chambre, roupão, sobretudoe,
suspensórios, saídas de banho, sandália*,
vapor e bombas centrifugas

DELON
IND. BRASILEIRA

IND. BRASILEIRA:

Classe 37
'?.oupas brancas, para cama a Mai
Classe 36
Aeolo 1 oados oara camas• culchas. co.
Para distinguir: Artigos de vestuários Cartones, esfregões, fronha& guardaneá
e roupas feitas em geral: Agasalhos. noa toem bord..141.4, logos de malhai,
aventais, alpargatas, anáguas.. /asam lençóis, e untai para camas, peues para
botas, botinas, blusões, boinas baba- cosinfaa
panos ele ratos, toslhas

douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- toste e banho, toalhas de mesa. toa.
puças casacão, coletes. capas, chales: lhas , pari' Jantas. toalhas pare . chã •
cachecols, calçados, chapéus, cintos. café. toalhas para banquetes. uarai'
cintas, combinações. corpinhos, calças ções para cama e mesa, toalhinhae

dolina, "batons" cosméticos, fixadorss
de penteados. petróleos, óleos para os
.abelo, crave reitivenescentc, cremes poria senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuocas, cercsilas, colarinhos, cueiros,

(cobre pão)
Classe 23

Para distinguir tecidos em geral, teci
dos para confecções em geral, part
tapeçarias e para artigos de Cama I
mesa: Algodão, alpaca, cinismo, cetins

DIÁRIO, OFICIAL (Seção W)
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ARCAS . DEFOStTADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 1a.0 do Código da Propriedade industriai. Da data da publicação começará
cuçrros, o prazo de 60' dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas opasiçees ao Departa:aanto
acionas da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concesaão da registro requerido

e tecidos de
$5,aarma, casimiras, fazendas linho;
elyloa•
asa en peças, luta, fersey;
calina:
saaco-paeo;
lavou; seiia
Uatusal; secidoa plásticos, aecidoa
-,aaameamels, tecidos de pano couro e
veludos
Termo n.° 745.189, de 14-4-1955
fratelll Modas Ltda.
Guanabara

`nATELLI
s!

e(SMI BRASIL=

Classe .36
Xç'ara distinguir: Artigos de vestuários
,a roupas feitas em geral: Agasalhos
laventais, alpargatas, anáguas, blusas.
Paz sas, ba2inas, blusCias. boinas babairr. honéz. capacetes, cz.rtoias, carn-'
ausar, casacão. coletes, capas. chalea.:
zh.- c a'sa. calçados, chatrz, cintossica 'as combinaçazs. corpinhos, calças,
d'a senhoras e de crianças. calçõee, calcamisas, camisolas, camisetas,1
gjc zws, ceroulaa, colarinhaa cueiros!
:iaisaa casacos. slinelos. dominós. achara
's.ritasias. fardas para militares. cos
2esaaas. fralc:as, galochas. gravatas. gorSsca. Jaza de litigaria, ;aquetas. [agua
Zrcc. hqa. lsnços, mantas, meias:
waiõt. mantara cnandria.S. mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, palatinas;
azuchca. polainas.
amas. puas h as. perna I ras, qui moaca.. regalos.
0! - s de chambre, roupão, sobretudos,.
nusaenaórios, sairias de banhe, sandálias„;
aststerea charts, sungas. stolaaa ou slacks
f.oucas, turbantes. ternos. uniformes •
vest,dos
Termo n.° 745.190, de 14-4-1966
Paulista de Alimentação
Sãe Paulo
.

PRORM3AÇÃO

'/M51hTW©

áf44'

Termo aao 745.192, de 14-4-1966
Comercial Som Sucesso Ltda.
Paraná

Termo na' 745.197, de 1.4-4-1%6
lensadores. bobinas. chaves elétricas,
Promel
Promoçõas e Melhorar, entoa comutadoré s. interruplares, tomadas de
corrente, fusível. aparelhos fotográficos
Limitada
e cinematográgicos. filmes revelados,
Goiás
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-iours e lustres. máquinas
para lavas roupas., para uso
dorna:aluo
Liasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
i'')1•3-.71.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Classes: 11, 16 e 41
botas, botinas, h'usões, boinas, baba»
Comércio com ferragens em geral; matedoures, bonés. capacetes, cartolas, carariais de construções; ceerais e produtos
puças. casacão. caletas, cepas. chales,
Nome Comercial
alimenticios
achecots, calçados, chapéus, cinto
Termo n.° 745.198, de 14-4-1966
Termo n.o 745.193, de 14-4-1966
sintas, combinações, corpinhos, calças
Artes
Metais
Ltda.
de senhoras e da crianças. cal(iões, oal»
Coroados Artefatos de Papel Ltda.
Rio Grande do Sul
ças, casmisa.a., camisol3a, camisetas,
"Carpel"
cuecas. cefouias, colarinhos, cuziroa,
Paraná
alas, casacos, chinelos. domiaSs. acharnes. fantasias, fardas para militares. coiegiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
I;
ros. logos dl Iingarie, laquetaa, laquês,
TN 'IN r
andústria Brasileir
luvas. ligas. Icnços. mantas, meias,
maiôs, mantas, c:nandribo, masallas. mabdúsfaia Saas$fleitsa3
!cós. palas. panhoar, puover. peleainas,
iesse5
peugas, pouchas, polainas, pi.-mas. pw,
Aço
em
bru.o,
aço
preparado,
açc
Classe 38
nhos, perneiras. quimonos, regalos,
doce.
aço
siara
tipos,
aço
kuncMo
açc
Saquinhos de papel
parcialmente trabalhado. aço pálio, oçc rabi de chambre, roupão, sobretudos,
Termo n.° 745.194, de 14-4-1966
refinado, bronze, bronze em bruto ca uspensórios. saidas de banho, sandálias.
Arrozeira • Santa Cruz Ltda.
aaacialmente trabalhado, bronze de sueteres. shorts. sungas. stolas ou siadas,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
manganês, bronze em pó. bronze eu
Paraná
e vestidos
barra. em, fio, chumbo em bruto ot,
Mircialnwate preaarado cimento meTermo n.o 745.199, de 14-4-1966
Lean Heimer & Cia. Ltda.
tálico. cobalto. bruto ou parcialmente
rprpn
r
trabalhado, couraças, estanho bruto oi
Pernambuco
J6
p arcialmente trabalsado. ferro em brut,
em barra, ferro manganês. ferro crelho
gusa em bruto ou parcialmente traba
R;r:14:Ç,'
/via-ORES
Q,Jr,
lhado. gusa tcmperado. g usa maleávai
lâminas de metal, lata era fõlra tatac
em Rilha . latão em chapas, latão era
Classes: 33 e 41
verg alhões. 1:gas metálicas, amalhas
Titulo
mannédo
manganês- metais não rraba
Termo n.° 745.195, de 14-4-1966
lhados ou parcialmente trabalhados, me1,11'
Termohidráulica do Brasil Ltda. (Intais em massa metais estampalos,
111
dústria e Comércio) "Thermidro"
metais para solla. niquEa e zinco
Pernambuco
Termos ns 745.200 e 745 .201. de
o re-10:23
14-4-1966
•
Antonio Durães de Castro
Indástria
.Brasileira
ou na farmácia
Gila na ba ra
.
Classe 6

o
.

L1 ÍL1ÏÜIL

-

51 T
e É.'14)

Classe 41
Biscoitos e bolachas
n.° 745.191, de 14-4-1966
Cia. Paulista de Alimentação
São Paulo

:111ma.

PRORROGAÇÃO

‘,N3AdiknejuaN

griur3:
Claaaa. 41
Masa.s alimenticiao
,
ç
C

I
• • "

. 1 1. .

r'17"r

E CE12-3C10)
"REi'.5".ZRO"

•

LEIA 6\1
tNiXTSTRIA BRASILEIRA

Classe
os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups. geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de p'á, fogões tornos e fogareiros elétricaz, chuveiros, aquecedores.
balança% ferros elétricos de engomar e
p assar, batedeiras.' coquetaleiras, espreF;" rd
t14
medoras li q.aidificadores elétricos, má•
yj,. .1>
quinas aara cscar e moer legumes e
j
saa
carne, resistências elétricas. fervedores
estufas, ventiladores. paenlas e bules
frigerado formas elatricas, máquinas
ciamhas alardeai:, garrafas térmicas. aeClasse 6
nadores automáticos. lâmpadas. apaae
Máq.:irais c sisas partes integrarias, não lhos de luz fluorescente, aparelhos ir
isscluidas nas classes 7, 10 e A.7.
comua:cação interna, esterilizadorea cola-

Nome Comercial
Termo n.° 745.196, de 14-4-1966
Termohidráulica do Brasil Ltda. (Indústria e Comércio) "Therrnidro"
Pernambuco
—

is 13

Pa, 'I pa tnguit

Motores

Termos os, 745.202 e 745.23, de
14-4-1966
Companhia Maacyr Pereira de Souza
de Papéis
Guanabara
•

.GENOP
92%Vise, Immoiloire

. Classe 25
Ampliações e reduções fotográficas, cat., n
tazes desenhos, estampas coloridas ou
não, fotografias, gravuras coloridas ou
;tão, impressos com desenhos ou gravuras, letreiros, painéis, revelações is
pias -„haliográficas e itaaatatizas
, Classe 32
Para dist rigana Almanaques: agendas.
anuários álhun ,, ir'r,?eSSOS, boletins. cetálegbs, edições imaaassas, revia:asas; ór
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 139 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
ao Departamento
Nac1ona1
riedade Industrial-aqueles que- se julgarem prejudicados com a concess6,o do registro requerido

gs correr o prazo de 60 ias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão • apresentar
suas

gãos de pubfficidades, programas rtidio;
fônicos. rádio-televisionadas, peças tea.,
trais le cinematográficas, programas
circenses
Térmo n.9 745.204, de 14-1-196
Maria Rosa Vez de Melo
'
Minas Gerais

FLOR

lendários, embalagens de papel e papeTermo n.9 745.213, de 14-4-1966
lão, envelopes, 'faturas, fichas, papeCafeeira Caiçara Ltda.
lão, papel em folhas, apólices, Cheques,
São Paulo
duplicatas, debêntures, letras de câmbio, notas fiscais, notas promissórias.
recibos, Passagens
Ind.C
.Algaillasi. eira
•Termo n.9745.208 de 14-4-1966
CITAA — Companhia Industrial de
Classe 41
Terraplanagem e Asfalto
. em grão, em pó torrado os. 124
Café
Bahia
solúvel
.•
'emito n.9 7.45.214 de 14-4-1966
c'afeeira Maracanã Ltda.
" O1TA"
São Paulo

COYIPANHIA MUS

TRIAL DE TERÉAPLANAGM E ASPAI,
TO..
, Salvador -Bailia

~UNA
trvi..BAasileira,

OPOSiÇÕPS

saias, Casacos, chinelos, donanós, achara
pes, 'fantasias, tardas para militares, acta
legiais, fraldas, galoshas, gravatas, gor*
ros. 'jogos, de lingerie. J aquetas laquêse
luvas, ligas, lenços, mantos, meias*
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas pad
letós, paias. penhoar, oulovet, palatinas,
peugas, pouches, polainas pijamas ptsà
alma perneiras, quirnonos, regalos,
robe de chambre. raip.lo, sobretudos,
suspensórios. saldas dela-m.11o, sandá1ia8
sueteres, sharts, sungas, stolas ou slacka
roucas, turbantes, ternas, uniformes'"
.e vestidos
•n••nn•n•ffin.

Telma n.9 743.222, de 14-4-66
---R.eal Engenharia, Comércio e
Indústria Ltda.
São. Pauilo

Classe 11
Cafê 'cai grão, em pá, torrado ou no.
tiONST ir-441;
solúvel
Ind: Brazileirrl
' Termos as. 745.1215 e 715.219, de
14-4-1966 .
Classe 41
Classe 33
Classe it
Feettlaria gacarei
Aguardente de cana, &mães e ampasta
Titulo de Estabelecimento
Para cilasunguirs. Mate.raaa para constou
Sac). Paulo
ções e decorações: Argamassas, argila
Termo n,9 745.205 de 1444966
Termos as. 745.209 e 745,210 ctle
arma, azulejos, batentes, balaustres, bk
Cooperativa Central dós Produtores
.
JACAREI
.144-1966"
cos de. Cimento, lalocw para paviinentp.
tais de Minas Gerais Ltda.
. Ind. Brasi leira
Companhia Intimaria] de
aã.o. calhas. cimento, cal, are, chaps'
Minas Gerais
Tearaplanageins e Asfalto
isolantes, caibras, amailhos, coluna
Bahia
Classe 38
'PRORROGAÇÃO
eimpw para coberturas, caixas cague,
Impressos de uso do requerente
caixas de descarga para .etaxas,
•Classes 6
.cÕes proinaidadas, estuque. emulsão 4t
T À_
Anéis de segmento, anéis de piv..ão, anó- base astáltléo. estacas, esquadrias,
catre
âsde óleos para facilitar o arranque aos Suras metálicas para (construções, iansgmotores,
bielas,
bombas
'lubrificantes,
Ia.
Ind.Brari,
de metal, ladrilhos» lambris, luvak
bronzinas, 'blocos ele motores, Cabeçotes, ne junção, lagos, lageotaa, material *lso.
f cilindros, ( carburadores, Câmbios, cami- Jante contra Iria a 'ralar. manilhas, mas.,
O>CS "
sas para cilindros, dínamos, dispositivo sas para revestimentos de p andas. ma.
Classe, 50
C
Serviços de 'Terraplanagem ,e Malta, .,e‘ e ignição elétrica para :Motores, angra _ deïras. para .construçõei mosaicos. proa
N
,oc impressos, 'timbres e propaganda dat _vagens pistões e vãlvulaa de tuchai Rintos de base astáltIca. aradutos para
Classe 38
firma em „geral
tornai moarmeabilizantes a$ erga/mas.
Classe '41.
lmpresos de uso da sequei:eme
sas ie mmento e cal, hidráulica, oedre.
Produtos de laticinàos .ea, geral •
Teimo n.o .745.211, de 14-4-1966
pulha. p rodutos beturninaaos.. finperznee.
'Classe 38
José Domingos Servo
Térnm ri ll5.207; de 14-4.-1%6
Impresos de uso' da ,seque:ren.te
biiizante,s
liquidas ou sob outras tonna
Bahia
R. tino Alves
Classe 38.
para revtstimento e outros como na
'Guanabara
v.irnentação. çPs •ornaineatais de
Impresos .de uso da requerente
manto ou gesso para tetos e paredes,
PA:Uni ca DE
Termo n.° 745.220, de 14-4-1966
C ALÇAD OS
para :forrar casas. massas .antiJade, — Beapachos Aduaneiros Ltda. =ápapei
cidos para uso nas construções, par.
São %III)
queres, portas, portões, oisos. soleira
para p o r tas. Iljálos, tubos de concreto,
'telhas, tacos. 'tubos de emtilação, tare
J ADE .
ques de . tirnento tdgas, vi gamentos
• Ind. Urasneira'
•

MAIO

I 'R

,

•'

e

101

•

A IOUSTRIA ,11111,ASILURA

1

Da•

Cfr

SAL

Classe 38
Impresos de uso da Á'equerente
Tenro n, 9 745.221, de 14-4-1966
-redil Broma Laia.
São tPxralo

&IN° lkt-V£s
zw .souctuy es mas .82(ra M90 `DO N
erna

O) FORIMEnt

!Num

t

Classe 35

Termo n. 9 745;224, de .4 -4-66
Reinaldo Tomasevia
. São Paulo •

311,C9X

Calçados para Irnrmys, im,Ine
anexas

Ind. Brasileira
Classe 41
_
'Illoinao
de
sal
Termo ai? 745 .2b, de 14,4-1966
'Ciasse
Termo n.o 745,212 de l4-4-1956
Intercar — Interestadual de Transporte
Para custm
Arrrtgas de vestuão:,
Caraadho
Livrara, ,Francisco Moafa "Palitõra Ltda.
,•
"caspas feiras em geral: Agasal hos n
;1 venta olpartratas anã qUftS blusas
Gannahar;
Sio Paulo
IrIPRffirc

geara

rlaaae 1'8
iLnyiii A gentlaN, açõ?s,
de Paprl para cartas, .cartões,

•

Glassa 32
,Lav,ros, revistas, J,:atiais e tollietos

:mus aornlas blusões hcfmas. baba
ri,ouros mcmes ,eapacetes . cartolas rara
'nucas casarão 'martes capas. chales'
a cheç-ol ra;caRos, chaneus g'into"g
r4Mas ,comb1-lcb4s corpinho calCru
oeh h oracie crianças ralctes. è,n1
camisas
camisolas- c )setap

c'uecas, -ceroulas, coiarmllos, cueiros,

.
Glasw .32
Histórias em quadrir'.

• elik',)
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo com o . art. 130 do Código. da Propriedade Industrial Da •os( da publicação começará
á correr o prazo de 60 dial para o deferimento do ;adido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão cio registro rectuerido

Temo n.• . 745.230; de 14-4-66
Termo n.° 745.223, de .4-4-66
Santista — Produtos Quimicos Ltda . Marco — Urbanização e Melhoramentos
S. A.
São Paulo
São Paulo

SAZTISTA
,ind. Brasi.Leira

INABCO
Ind. brasileira

Classe 38

Para distinguir imresso sde uso do
• requerente
Termo n.9 745.224, de 14-4-66
Reinaldo Tomas evic
São Paulo

Classe 16
- Artigos da classe
Têrmo n.° 745.231, de 14-4-66
- Refrigeração "Limeira" Ltda.
São Paulo

LIMEIR4

Ind. Brasileira
PRé-

0‘\'w\-"°

BRANCO
)
''`\1\fçe

y?,RPmç°
BRANCO
VERMELHO'

ICAS
Classe 32
Histórias em quadrinhos
Termo n.9 745.226, de 14-4-66
Frascesco Piccirillo
São Paulo

*?9DEN BURFR
n . rasi eira'
Classe 41
Artigos da classe

Termo n.° 745.227, de 14-4-66
Makoul Marched Dib
São Paulo

EASON
LA FOME
Classe 48
Artigos da classe
Termo n. 9 745.228, de 14-4-66
Satélite Comercial Ltda,
São Paulo

SATBLIn
Ind._brasileira
Classe 41
Artigos da classe

Classe 81
Refrigeração em geral
Têrmo n.9 745.232, de 14-4-66
Fundear — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

AR. .
Innrrfasileira

lhados ou parcialmente trabalhados me. sas, reboque: racliadures rYteé; veicula
tais em massa. metais estampaios,
rodas para velemos, selins, oac:cios, ti
metais para soba. .nique , e zinco
cantes para veículos. va boas velocipe
tes, varetas de contrôle io afogado:
Termo n.9 745.236, de 14-4-66
acelerador, tróleis. trole:bua. varges 4.
Lanches Saldanha Marinho Ltda,
carros, toletes para zarros
São Paulo
Termo n. 9 745.239, de 14-4-66

ULDANHOURI,Ina.

Brasileira

Classe 41
Lanches de: Aliches, mortadela, prestiato, roz-bife, queijo, salame, salsichas e
churrascos
Termo n. 9 745.237, de 14-4-66
Metais Vicentina Ltda.
São Paulo

Ind. ree1.Leira
Classe 'S

Aço em bruto, aço preparado. sua
foce. aço para tipos. aço fundido. aça
Classe 21
Nascia Imente p reparado. cimento me.
Artigos da classe
-afinado, bronze. bronze em bruto ou
Termo n.9 745.233, de 14-4-66
aarcialmente trabalhado, bronze de
Indústria cle Calçados Bobik Ltda.
nanganês, bronze em pó, bronze em
São Paulo
aarra, em fio, c:runbc em bruto ou
oarcialmente trabalhado, aço pálio. acc
álico, cobalto, bruto ou parcialmente
Bone *9
4nd. nrasileira
rabalhado, couraças, estanho bruto ou
)arcialmente trabalhado, ferro em bruto
eti barra, ferro manganês. ferro velho
Classe 36 •
gusa em bruto ou parcialmente traba
Calçados
liado. gusa temperado. gusa maleável
Termo n.9 745.234, de 14-4-66
Ominas de metal, lata em fOlha. latác
Rádio Cultura de Rio Claro S. A. In telha, latão em chapas, latão eis
São Paulo
fergalhões. liga metálica. !Imanas
nagnésio. manganês. metais não traba.
DE RIO
hados ou parcialmente trabalhados . me.
-ais em massa, metais estampados
Ind. Brasileirametais para solda. niquel. ouro. Usar
corrugado e zinco liso em fólhas
Tenno n. 9 745.238, de 14-4-66
Classe 12

awin

Programas radiofônicos e televisionados

Oficina Mecânica Mendonça Ltda,

Termo n.° 745.235, de 14-4-66
Metalúrgica Latina Ltda,

São Paulo

São' Paulo

LÁ FINA"
Ind. Brasileira .
Classe ,5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço 'para tipos, aço fundido aço
Parcialmente trabalhado. ao pálio. aç refinado bronze, bronze em hrt/to ou
p arcialmente trabalhado, bronze de

mangenb. bronze em pó. bronze em
Parcialmente preparado cimento meTermo n.° 745.229, de 14-4-66
'Comissaria, Mercantil e Administradora barra, em fio, chumbo em bruto ou
tático, cobalto, bruto ou parcialmente
S. A. "Somasa'.'
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
São Paulo
parcialmente trabelsado tarro em • brute
em barra, ferro manganês. ferro veiho
gusa em bruto ou p arcialmente traba
COZASA
Ind.
lhado gitsa temperado. gusa maleável
zrasileir
a
lã:ninas de metal, lata em fólra. latão
em .fõlha, latão em chapas. latão em
Classes: 5, 6, 7, 1/, 16 e 21
vergalhas, ligas metálicas, limalhas
Artigos da classe
magnésio, manganês, metais não trabs.

"MENDOIKÇA'

Ind., Brasileira
Classe 21
Para dis"tinguir: Veiculos e suas eartes
integrantes: Aros para bicicletas, autonóveis. auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de câmbio barcos
breques, braços para veiculo& bicicletas. carrinhos de mão e carretas. canil.
ihonetes, carros ambulantes. camitiabea
:anos, tratores. carros-berços. -arreia
mnques carr.,s .irrigadoes. carros. carnais. carrocerias. chassis chapas cir:ulares para veicu tos ci,bos de veículos.
:orredicos para veículos direção: desli,
ladeiras. estribos. escadas rolantes elevadores para passageiros e para carga
-ngates p ara carros. eixos de direção.
ireis frontejras para veia:lios. guidão

ocomotivas. lanchas motociclos mola8.
motocicletas, rnotocargas rnOtt: furqôes.
manivelas, navios. ônibue para-choques
oara-larnas. p ara-brisas .pedais pantões
rodas para bicicleta,, raios para Weide-

Indústria de Calçados Franjo Ltda.
São Paulo

"FRANJO*

Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados
Têxmos mis, 745.240 e 745.244, de
14-4-66
Valinhos Rural S. A.
São Paulo

"VALINHOSw
nd Brnsi/eira
I-

L •

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,

açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
cararnells. chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
a i menticios. croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendt, doces, doces de frue ssCmc:as alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tola
mate, farinhas alimentícias, favas féculas, flocos, tareio, fermentos, feijão
f:goa frios. 'rutas sêcas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grãnulos, grão de bici. gelatina.
goiabada. geléias, herva doce ha-vis
mate; hortaliças lagostas, línguas, leita
condensado. le:te em pó, legume* em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada macarrai, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:ngaus. molhos, moluscot
mostarda, mortadela, nós moscada. no.
seta óleos coraestiveis, ostras, ovu.
pães, paios, pralinés pimenta. pós para
pudins, pickles, peixes, presumem pito
pett-poia pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para ank
mais. requell8es, sal, sag& sardinhas,
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
trutas, carradas, tap:oca, tâmaras, talha..
rim, tremoços. tortas, tortas pare alamento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Classe 19
Aves e ovos, animais vivos e caprinos
Têm) n.° 745.241, de 14-4-66
Cardeal Cortinas Ltda.
São Paulo

"CARDNAL?
Ind.
nranleira.
Classe 34

Cortinas

'11n11

r
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MÁRCAS DEPOSITADAS
Publicaça.o feita de acÔrdo com o art. 130 do 'Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação notteçará
&' correro prazo de 60 'dias para o deferimento do pedido. Durante Asse prazo" pori jor itio'aPreseOtar siuts - -oposiçoeS ao Departamento
lOacional;da • Propriedade Industrial ligueles - glie
'OlIgareni pialádicados 'com"a concessão do registro requerido
Termo n.° 745.242, de 14- -65
onserva. lentilhas, linguiça. louro. mas."
Tê1133 . on.9 745.249, de 14-4-66
Termo n. 9 745.256, de 14-4-i9§ d"
Churrascaria e Frango Assado Ameri- :as alitnenticias, mariscos, manteiga Vedalux Processo
Químico de Trata- Marcenaria e Carpintaria Três linião8
;
cana Ltda.
nargarina, marmelada macarrão. mas
mento eia 'Vidros Ltda.
Pinheiro Ltda.
São Paulo.a de tomate, . mel e melado, mate, más.
São Paulo
São Paulo
; 4as para. mingaus, molhos, moluscos
nostarda. 'mortadela, nós :moscaria, no.
..."RETENSOL'
"VE.DALUX"
ois, 'óleos comestíveis. ostras. ovasind. Brasileira
Ind. brasileira
iães. p aios, pralines, pimenta, pós para
nichns. pickjes. peixes; presuntos, osClaSse 41
Classe 14
-és. petit-pois, pastilhas. pizzas. pudins,
Churrascos e frangos ,assados
meijos, raçOes balanceadas para ani. Processo químico de tratamento em
vidros
Tênno n.° 745.243,. de 14-4-66
mais, requeijões, sal. saga. sardinhas
Inchircol Indústria de Colchões Espciais j ianduicáes. salsichas, salames. sopas enTênno n.9 745.251, de 14-4-66
Ltda.
atadas, sorvetes, suco de tomates e, de GECEL — Guarulhos Engenharia e
IND. BRASILEIRA
São Paula
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
Comércio Ltda,
São
Paulo
oni. tremoços, tortas, tortas para ali.,
,
:CO/J1'
mento le animais e aves, torrões,
Cla.ase 40
Tnd.
toucinho e vinagre
Móveis
em
geral,
de . metal, vidro, de
"o.m on.° 745.246, de 14-4-66
"
Ind.affe?leira
aço,
madeira,'
estofados
ou não, incho
Classe 40
nches Padrão Ltda.
sive móveis para escritórios: Armários,
Classe 33
Móveis em geral. de,onetal. vidro, de
SOo Paulo
armários para . banheiro e para roupas
Engenharia
aço , madeira, 'estofados ou não. incluusadas, almofadas. " ...acolchoados^ para
sive Móveis para escritórios: Armários.
Termo n.° 745.252, de 14-4-1966
Ind. rasileira
móveis, bancos,. balcões, banquetas,
armários para banheiro e toara roupas
Retendo! Comércio de Aplicação
bandejas domiciliares, berços. biombos,
usadas, almofadas. acolchoados para
Classe 41
Química de Vidros Ltda.
cadeiras, carrinhos para chá e .café,
móveis. ancas. balcões. banquetas. Lanches de aiiche, mortadela, presunto,
São Paulr
conjuntos para ^ dormitórios, conjuntos
bandejas 'domiciliares. berços. biõmbos. queijo, salsichas, roz-bife e churrascos
para sala de jantar e sala de visitas,
cadeiras. carrinhos para chá e cate,
Termo n.9 745.247, de' 14-4-66
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos' 'para dormitórios. cor juntos
"AL-WRI C 4NA "
Viação OUTO Verde Ltda.
conjuntos de armários e gabinetes para
para sala de jantar e Sala de v isitas,
Ind.
Brasileira
•
São Paulo
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
conjuntos para terraços. jardim e praia.
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
Classe 14
conjuntos de armário: e gabinete para'
tOU#0 Vplin"
I-sso químico para , tratamento em de . rádios, colchões, colchões de molas,
copa e • cosinha, camas. cabides: cdeiras
I n d.ras eira
dispensas, divisões. divisas., discotecas
g u.Sri a s. cadeiras. de :balanço. caixas
yaihan
de madeira, espreguiçade iras. escrivanide rádios; ;colchões, colchões'de giolas.
Termo n.° 745.253, de 14-4 196o
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
dispensas. divisões, divans discotecas
Classe 33
inclú000. de Calçados Sul:doia Ltda, mesinhas, mesinhaa, para rádio e te;evi.
de madeira. espreguiçadeiras. 'escilvaniTransportes de passageiros
São Paulo
são, 'tnesinhas para , televiSão.. molduras
nhas, j estantes. .gUarda-roupas, mesas.
Ténno n.° 745.248, de 14-4-66
1 para quadros. porta-retrateis, poltronas,
mesinhas mesinhas para rádio e elevi.
Auto Posto A.. E: Carvalho Ltda.
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
são: mesinhas para relevisao. mo duras
São Paulo pèus. sofás, sofás-camas, travesseiros •
In U
para ,quadros. porta-retratos: 'Doo oras
;- vitrine:
eira
_.poltronas-camas, prateleiras. ; port -char.3
"A; E .0 %MALHO" \.
' Têrmo • n.9 745.258, de 14-4-1966
p éus. I sofás, sofás-camas trayesse ros e
Ind. Brasileira
vitrines ' •
Oficina Mecânica Simpatia Ltda.
Classe 36
Termo n.° 745.245, de 14-4-66 Calçados
- - São ' Paulo
Classe 47
Fábrica de Produtos AlimentiOlcs" e
Termo n.o 745.254. de 14-4-1966
Para
disEnguir
combustíveis,
lubrificanBehidas Heron Ltda.
ui/20.1er Indústria Textil Ltda
res, substâncias e produtos destinados á
São Paulo
São Paulo`
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hldrocarboreto.
•"IIEZON"
gás metano. butano t propano, gás enbrasileir
garrafado, gás liquefeito. ,gasolina, graInC10Ág3rfigiuleira
.Classé
xas luIde.ficantes. óleos combustivela
Alcachofras. , aletria, alho. . aspara...á; óleos lubrificantes; óleos destinados
IND. BRASILEIRA
Doirar, alimentos para animais, ^amido. iluminação e ao aquecimento, óleos para
Classe 23
amortecedores, petróleo e querosene
amêndoas. 'ameixas. amendoim» araruta
Para distinguir tecidos em geral, teci.
arroz: atum, aveia, aveiàs" azeite.". azei=
dos para confecções em geral, para
Têrmo n.° 745.250, de 14-4-66
tonas, banha. bacará-aio batatas. balas !
tapeçarias e para artigos de cama e
biscoitos, bombons, bolachasO bau ilha ^: Sociedade Distribuidora ,cle Calcados mesa: Algodão, alpaca. cânhaino. cetim.
Clas.se 21
Sodical
Ltda.
café.erri pó e ...em grão. camarão. cansia'
caroá.. casimiras,, fazendas, e tecidos de Para distinguir: Veículos e suas partes
5Sn
Pprdo
em .oau e. em- pó. cacau. . zatilek: chá: .
lã em peças. juta, iersey. linho. nylon oitegrantes: Aros para bicicletas, auto.
caramelos, chocolates, confeitos: '2cravo.
paco-paco, percalina, rani, rayon, seda móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
cereais. cominho, creitne deol,OreO"demea
natural. tecidos plásticos, tecidos imper. tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
alimenticios, - croquetes, ' tornPótáS: Jfeati meáveis, tecidos de pano couro,
breques. braços- para veículos, bicole.
'álea. 'dia/hái-la: : castanha, :cebola o'.nLindlO
Oeludos tas. carrinhos de trlãO e carretas. remi.
mentõs para : alimentos. oeolorantes
nhonotes, carros ambulantes. camirrOties,
ouriços. dendê .: doces, doces lel fru.
Termo n.9 745.255, de 1/-4.;/966
carros. tratores, Carros-berçoa carrostas,, esaiaafre. ,essências alimentares.. em'
Luiz - Naddeo°'
:^^ ' ' tanques carros-lerlOadqea carros. cat.
oadaso-ervi-lhasoenxovas, extrato de toSão Patilo:Oças, carrocerias, chaskis. chapas cir.
mate. :aliederiticias, fava - fé,
¡Calares para veicu/os, cubos de veículos,
cuias, .floccia! farelo, ferenentóS feil.o
;odrrediços para veiculos,..direçâo.
Nos. frios, frutas setas naturais e cria:
fflaciNo rs, estrfboa eSCadas rolantes. ele.*
talizadas: :gliccise poma de; maga?. goro
vadores para passageiros e para carga,
luras, ., grânulos., qtão de tilda. Ogalistina,,
erigates para carros. „eixos de direção,
goiabada, gelèlas, herva doce, .herva
'freiee frontelas para veiculos.
'ate. :hortaliças, lagostas; linguais, bise
, Classe Ao
- locomotivas, lanaras, motociclos, molas,
zonderisado, ;leite can pó, 'legumes MD
Consertos e vendas de rádios
motocicletas, osotocargas, moto furgões.

TRÊS IRMÃOS
PINHEIRO

SIMPATEA
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Publicação feita de acôrdas com o art. 1SO do Código da Propriedade Industrial. Da Cata da publicaçâo começará
a corar o praxe de 60 d'es nave o deferimento do pedido. Durante esse prazo podmão apresamar suas oposições ao Departamento
Nacional da PrOpriedada Industrial aquêles que se julgarem prosudicados com a concassão do regissro reouarido
q.uiti-Jelas. navios, Seitas, para-choques frigeradca formas elétricas, máquinas 1 ionzis para ,Iarruagens; insigwas;
zados para fotografias, fixadorco, fluiera s lasaas, para-brisas. 5,r da..is. pantões fotográficas e cinernatoglaficae. cam mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo. dos para freios, formol. fosfatas !Muspainhas elétricas, garrafas térmicas. re- jarras; machadinhas, molas para porta, tilais, fósforos industriais, fluoretce,
ei: • para bicicletas„ ralos para bicicla
Sas.. reboque, radiadores para vecolos gadores automáticos, lâmpadas, apare. molas para venezianas, martelos der- fundentes para solda; galvanizadorea,
soja. para veículos, selins, •lciclos ti- lhos de luz fluorescente, aparelhos de retas, matrizes: navalhas; puas; pás, pra. gelatinas para fotografias e pintam-na,
nana; para veículos. vagões. velocipe. comunicação interna, esterilizadores con. gos, parafusos, picões, porta-geio; p0- glicerina: hidratos, hidrosulfitos; imPeeOeR, varetas de contrais do .ifogados e densadores, bobinas. chaves elétricas. seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros meabilizantes, ioduretos. lacas: manes
ats.', ssador. tróleis. tro1eibas varas de comutadores, interriptores. tomadas de panelas, roldanas, ralos para p:as, rebi- para pintura, magnésio, mercúrio. nitracorrente. tusivel. ararelhos fotográficos tes, regadores; serviços de chá e café tos, neutralizadores. nitrocelu/ose; pra.
tarsos, toletes fiara sarros
e cinematográgicos, filmes - revelados, serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te- °Ridos. oxidante, óleo para pintura óleo
Têm() n. 9 745.257, de 14-4-1966 binóculos. óculos, aparelhos de aproxi- souras. talheres atlhadeiras, torqueze de linhaça, produtos quimicoe para imCasa de Túmulos e Flores Araça
rnaL,So, abat-lours e lustres máquinas tenazes, travadeiras, telas dt arame, tor- pressão, potassa industrial, papéis he>
Limitada
para lavar roupas para uso
neiras, trincos, tubos para encanamento liográficos e preliocopista, peliculas sen.
doméstico
São Paulo
trilhos para airtas de correr, taças, siveis, papéis para fotografias e análiClasse 40
travessas, turibulos; vasos vasilhames ses de laboratório, pigmentos. potassa,
Móveis em geral, de metal, vidro, de
nós metálicos para a composlçâo de tia.
e verruma
aço, madeira, estofados, ou não, inclutas preparações para fotografias, produsive móveis para escritórios: Armários.
Termos ns. 746.263 a 746.265, de
tos para niquelar. pratear e eromat,
armários para banheiro e para roupas
14-4-1966
produtos para diluir tintas, prussiatos,
usadas, almofadas acolchoados para "D.P.Q." — Distribuidora de Produtos reativos, removedores. sabão neutra,
móveis, bancos, balcões. banquetas,
Químicos S.A.
sais, salicilatos, secantes, sensibilizaatea,
bandejas domiciliares. berços. biombos.
sililatos, soda cáustica, soluções quitaiSão
Paulo
!acidres. carrinhos para chá e café.
cas de uso industrial, solventes. sulfa.
'on jun tos para dormitórios, conjuntos
tos. tintas em pó, liquidas, sólidas ou
IND. BRASILEIRA
- sala de Jantar e saia de visitas.
pastosas para madeira, ferro, paredes,
aniuntos para terraços jardim e praia,
construções, decorações, couros, tecidos,
ktaâIleira
conjuntos de armários e saoinetes para
fibras, celulose, barcos e veiculo& talco
:opa e cosinha. camas. cabides, cadeiras
Classe 28
Industrial. thiner. vernizes. zarcão
giratórias, cadeiras de balanço, caixas Resinas plásticas; tintas, esmaltes e verTermo mo 745.266 de 14-4-1965
de rádios, colchões, colchões de molas. nizes paar uso nas indústrias, adesivos,
Classe 45
Triângulo Automóveis Ltda.
dispensas, divisões. clivaria discotecas
fitas isolantes e colas a frio
Plantas. sementes e mudas para agri- ck madeira, espreguiçadeiras. escrivaniSão Paulo
Classe 2
cultura horticutlura e a floricultura; nhas. estantes, guarda-roupas, mesas.
Substâncias
e
preparações
químicas
flores naturais
mesinhas• mesinhas para rádio e teiavi
TRIANGULO
são, mezinhas para televisão, molduras usadas na agricultura, a saber: adubos.
Termo n. , 745.259, de 14-4-1966
para quadros. porta -retratos, polir...,-ias. adubos . artificiais para o solo, álcalis
Marga — Comércio, Indústria e
M911.V.I2apital
nottronas - camas. prateleiras, porta-c.ha- para fins agricolas, bactericidas,. ceras
Representaçees Ltda.
néus, sofás. sofás-camas, travesseiros e para enxertos, cianamide de cálcio
como adubo para o sola de fumadores,
vitrines
São Esailo
Classe 33
desinfetantes usados na agricultura e
Titulo
de
Estabelecimento
Termo n.o 745.262, de 14-4-1966
ria horticultura. escórias básicas para
Consultec Equipamentos Têcnicos Ltda. adubos, ;ristes para exterminar aniTermo n. 9 745.267, de 14-4-1966mais e pIantas daninhas. extratos de
Triângulo Automóveis Ltda.
São Paula
quassia para fins horticolas.
São Paulo
ter para o solo, formicida. guano. inseVURMO
eitugas, massas para enxertos pastilhas
Inda branleira
para destruir insetos, preparações para
TRIAR
prestavas o solo, preparaçõe: para desQasse 1;
Ind. BraWira
trui!' insetcs, hervas e plantas
aienp.EILEMA
I ND
Ferragens, ' •rramentas de Oda espécie
saio para fins agrícolas, sais para
cutelaria em geral e outris art:gos de fins horticolas, substâncias quirnicas
Classe 21
metal a saber: Alicates, alavancas, ar- para destruis insetos, hervaz e plantas
mações de metal, abridores de latas daninhas venenos contra a vermina Para distinguir: Veículos e suas partas
arame liso ou farpado, assadeiras. açuClasse 47
venenos para insetos e visgos
integrantes: Aros para bicicletas, autocontra lagartas
5Icos lubl-ificantes em geral careiros; brocas, bigornas. baixelas.
móveis. auto-caminhões, aviões, amor`Ssaadeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
tecedores, alavancas de câmbio éarceg,
.1 ermos ns. 745.2ô0 e 745.161, de
Classe
1
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, aobreques, braços para veículos birt.e12-,
14-4-1966
para pedreiros. correntes, cabides: Para distinguir: Absorventes, acetona das, carrinhos d:2 anão e carretas. cami.
sob ivl .'weis e Decoraçers Rosana Ltda. Lheres
chaves; cremones, chaves de parafusos. ácidos, acetatos, agentes qulmicos para nhonetes, carros ambulantes, cata!~
o tratamento e coloração de fibras, teSão Faulo
conexões para encanamento, colunas. cidos, couros e celulose; agua-raz, al- carros, tratores, carros-berços, carroscabras de metal para portões, canos de bumina. anilinas; &amen, alvaiade, al- tanques, carsos-isrigadoes. carros, mr,
o
meati, chaves de fenda chaves isglêsa. vejantes industriais, alumiai° em pó. aças. earrocerins, chassis, chapas cies
•ROWNrirx
-;
cabeções, canecas, cipos, cachepots, amoníaco, anti-incrustantes. anti-oxidan- ,miares para veículos. cubos de veiculas,
centros de meia, coqueteleiras, caixas tes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azo- corrediços para veículos. direção, de,,ti,
para acondicionamento de al:mentos. tatos, água acidulada para acumulado- gaEeiras. estribos, escadas rolantes, e l2.eCkisàe 5
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- res, água oxigenada para fins industri- vaclores par passageiros e para carga,
di , ”cuir C3 ceçi,1-3.ates artigos
ras, condias coadores; distintivos, doengates para •:a rros, eixos de
de televiso, tsradiças; enxadas, enxadões, esferas, ais amônia; banhos para galvanização. freias, fronteiras para ve.iculos. gu!Ei7o,
Rárlios,
Tas .-ç-i. •
nelacleiras, ,--:orveteiras, apare- engates, esgu:chos, enfeites para arreios benzinas, benzol, betumes, bicarbonato !ocomotivas. ias-cilas. motociclos.
de sódio, de potássio; cal virgem, carreTigeração, enceradeiras, E.2. stribos, esferas para arreios, espuma- vões, carbonatos, catalizac:iares, celulo- motocicletas, mo.xargas. moto furçf:'e%
pó iotrs, fornos e 'foga- deiras; fosmaas, %ices, ferro para cortar
z
manivelas, navio:. ônibuá pira
chn.Veiros, anuecedores, capim, ferrolhis, facas, facões, tacha. w, chapas fritográficas, composições. ea- para-lamas. para-brisas, pedais. fr.:n12-23.
tintores de Incêndio, cloro, corrosivos
f., rres esli.",:ra de engomar e duras ferro comum a carvão, feruteires, cromatos. corantes. creosotos: descoran- rodas. para bicicletas,. raios tearfôrmas pare doces, freios para res destacrustantes. dissolventes; emul ias, reboque. raCiadorc,3 pam
3, . z:uetele,
el(!trices, má- esz:nehs de ferro, frig ideiras; ganchos sões fotográficas, enxofre, ater, esmal. rodas Para veiculos.
r ra
Moer legumes e gr,e:bas, garcos, ganchos para quadros tes, eestearatoS; feno!, filmes seasibili rantes para ve.izulos.
C' ,.. '
.
,.csktencias fervedores,
varetas ás contrene do -,foaRrlf:,
ventiladores. paenliis e bules
acelerador. tróleis. trole:bus vara:.s
PIREQ.
.
;0
EO
NúMERO
MIJE: eln , 50
refletosaa, sslógios 2 ez azcarros, toletes para Jarros

