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ESTADOS UNIDO

SEÇÃO Hl
ANO XXIV — N.° 194

DEPAR1 AMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO 'SR. DIRETOR
' GERAL
Rio, 11 de outubro de 1966
Notificação
Urna vez decorrido o prazo de ie.
çonsideração previsto pelo art. 14 da
Lei 4.048, de 29-12-61, e mais dez
dias para eventuais juntadas de reconsiderações, e se do mesmo não se tiver
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentés abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento
da primeira anuidade no prazo de sessenta (60) dias, na forma do parágrafo
único do art. 33 do Código da Propriedade Industrial, para que sejam expedidas as respectivas cartas pateates:
Privilégio de Invenção deferido
N° 132.329 — Aparelho de transportar Vidro — Pittsburgh Plate Glass
Company.
Despachos em Pedidos de I
Reconsiderações
Kheem Metalúrgica S. A. (recorrendo do despacho que indeferiu o mod.
utilidade termo 80.175, bico flexível pata bocal de vasilhame metálico). —
Mantenho o despacho de indeferimentopublicado no D. Oficial de 30-11-1962.
Indústria e Com. Luiz XV S. A., e
Armações de Aço Probel S. A. (recorrendo do despacho que deferiu - o
priv. invenção Aperfeiçoamentos em
ferragens para articulação do eucOsto
e do assento de poltronas, sofás e análogos termo 81.208) . — Mantenho o
despacho de deferimento publicado no
D. O. de 29-7-19'63.
Eletro Ind. Walita S. A. (recorrendo do. despacho que deferiu o mod.
industrial Novo modelo de liquidificador
elétrico, Termo 82.094). — Mantenho
o despacho de deferimento publicado no
D. O. de 3-4-62.
Otwin Cuscolega, Felix Grohs, Kurt
Rosner e Wolfgang Kuhnelt (recorrendo • do despacho que indeferiu o priv.
invenção termo 85.813, processo de reMantenho
finao do' ferro gusa) .
o despacho de indeferimente publicado
no D. O. de 4-10-62.
Farbwerke Hoechst Aktiengeseilschaft
vorinals Meister Limais 21 Braning (re-
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118.939). Reconsidero o despacho
de indeferimento publicado no D. O.
de 24-4-63 . a fim de deferir o pedido
eia face dos laudos técnicos.
Indústrias Gemmer do Brasil S.A...
(recorrendo do despacho que deferira
o 'termo 119.940 priv. invenção "Hagrenagens de direção para veiculOs ate.
tomotores". — Mantenho o despacho
de deferimento publicado em 28 de
abril de 1966.
Mecânica Pesada S. A. (recorrem'
do do despacho que deferiu o' termo
129.921 priv. invenção Motor de combustão a êmbolo rotativo de tipo tro•
coide"). — Mantenho o despacho de
deferimento p ublicado em 6-6-66.
Plásticos Plavinil S. A. (recorrendo
do despacho que deferiu o termo noa
mero 130.492 priv. invenção Processo
para modelar e comprimir lençóis de
material plástico e a p arelho para dee
tuar este processo) . — Mantenho o
despacho de deferimento publicado ene
23-6-66.

correndo do despacho que indeferiu o
Companhia Industrial e Mercantil
priv. invenção processo para, aumentar Casa Fracalanza (recorrendo do desa resistência, de tubos de matérias sin- pacho que indeferiu o priv. invenção
téticas, termoplásticas, Termo 112.576). Aperfeiçoamentos na fabricação de ca— Mantenho o despacho de indeferi- bos para facões e análogos, termo númento . publicado no D. O. de 27-9-65. mero 84.053). — Mantenho ao indeCompanhia Fábrica de Botões e Ar- ferimento em face dos pareceres técnitefatos de Metal (recorrendo do des- cos — em 6-10-66.
pacho que deferiu o priv. invenção
Walita S. A. ' Eletro Ind. (recortermo 113.450, fechadura e dobradiças rendo do despacho que deferiu o priv.
destinadas a malas de volume variável). invenção Aperfeiçoamento em ou re— Mantenho o despacho de deferimento lativo a apare)hos elétricos giratórios
publicado no D. O. de 11-12-61.
especialmente exaustores, termo númeWalita S. A. Eletro Ind. (recor- ro 91.720). — Mantenho o despacho
rendo do despacho que deferiu o mod. de deferimento publicado no D. O.
utilidade: Um eliminador de ruldos para de 21-6-66.
aparelhos eletro-domésticos e similares,
Carter Products, Inc. (recorrendo do
Termo 120.929). — Mantenho o despacho de deferimento publicado no D.O. despacho que deferiu o priv. invenção
Aperfeiçoamentos em tampas de segude 1-6-65.
F. Capuano i Cia. Ltda. (recor- rança para frascos, Termo 100.203).
rendo do despacho que deferiu o priv. — Reconsidero o despacho de indefeOrganização Otto Pecego Ltda. (reinvenção: Aperfeiçoamento eni utensílio rimento publicado no D. O. de 4 dee correndo do despacho que indeferiu
de cozinha com tampa de posição múl- outubro de 1962 a fim de deferir o pe- termo 130.520 mod. industrial "Reditao
tipla, termo 129.285). -- Mantenho o dido em face do laudo técnico.
tor de velocidade de 12 HP". Mane
Fruehauf do Brasil S. A. Ind. de tenho o despaeho de indeferimento
despacho de deferimento publicado no
ou.
Viaturas
(recorrendo
do
despacho
,que
D. O. de 14-7-65.
blicado em 17-6;64.
General Electric Company (recorren- deferiu o priv. invenção Dispositivo
Parquet Paulista S. A. (^erorrendo
do do despacho que indeferiu o mod. para carregar e descarregar veículos
industrial: Jarro para liquidificaclor ter- para transportar material a granel, em do despacho que deferiu o termo mie
mo 132.535). — Mantenho o despacho particular caminhões de lixo. Termo mero 133.079 mod. industrial Nôvce
de indeferimento publicado no D.O. de 109.934). — Mántenho o despacho desenho ornamental para assoalhos.
de deferimento, publicado no D. O. Mantenho o despacho de deferimento
17-6-64.
do pedido de registro.
Johann Glockshuber (recorrendo do de 25-5-66.
Microlite S. A. Ind. e Comércio
despacho que indeferiu o mod. indusVibar Ind. e Com. S. A. Vicsa. (recorrendo do despacho que deferiu
trial: Copo para liquidificador, termo (recorrendo do despacho •que deferiu
135.805). — Mantenho o despacho de. o priv. invenção Um espaçadce-expan- o termo 132.328 priv. invenção Orle
indeferimento publicado no D. O. de sor para um conjunto de anel de seg- reinais disposições em lanterna com pilha assentada em pedestal). — Man.
2-3-64.
mento, termo 112.883). — Mantenho
Lidice S. A. Ind. e Com. de Plás- o despacho de deferimento publicado tenho o deferimento publicado em 23
de junho de 1966.
ticos, Kiichi- Arnemiya, Takasey Ame- no D. O. de 27-6-66.
miya e Aknra Amemiya Braspla S.A.
Sebastião Motta Ribeiro de Vascone
Aços Sandvik S. A. Ind. e Com. cellos e José Adolpho Ab.ranclies
Ind. e Com. de Matéria Plástica (recorrendo do despacho que deferiu o mod. (recorrendo do despacho que deferiu bris (recorrendo do despacho eine lo•
utilidade: Válvulas para objetos plásti- o priv. invenção Aperfeiçoamento na deferiu o termo 133.392 mod. ilídima
cos de inflar, termo 153.156). — Recon- refinação de metais e aparelhagem para trial Novo ntodelo de chave para
te*
sidero o despacho de deferimento pu- a mesma, termo 117.664). — Mante- chaduras de cilindro). — Reconsidero
blicado no D. O. de 13-3-64 para in- nho o despacho . de deferimento publi- o despacho de in deferimento publicado
deferir o pedido, em face dos laudos cado no D. 0. de 17-6-64.
no D. 'O. de 28-8-63 a fim de que
técnicos.
Incatest — Instrumentos Eletrônicos a requerente apresente novos relatórios
The Diamond Match Company (re- Ltda. (recorrendo do despacho que modificando o pedido para Mod. de
correndo do despacho que indeferiu o deferiu o mod. utilidade Nôvo tipo de utilidade de acordo com as cxigeneias
priv. invenção Aperfeiçoamentos em cai- chave de alavanca elétrica, termo nú- dos laudos técnicos.
xas de papelão para ovos, de. polpa mero 118.311). — Mantenho o des- Cia. Hansen Industrial (*recorrendo
moldada, ou com elas relacionadas, ter- pacho de deferimento publicado no do despacho que i ndeferiu o termo mie
mo 63.035) — Reconsidero o des- D. 0. de 21-6-66.
mero 133.422 mod. utilidade Novo inoe
Giuseppe Marani (recorrendo do des- Mo de sifão para lavatórios). —
pacho de indeferimento publicado no
pacho
gue
indeferiu
o
pr1v.
invenção
D. O. de 13-3-62 a fim de deferir o
Mantenho o despacho de indeferimento
pedido, em face dos laudos técnicos. Nôvo guarda-chuva de dobrar, termo publicado em 30-6-66.
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As Repartigõet. Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
PEPIVTAMENTQ
IMPRaNÇA NAGIQWAL
Jornais, &à/lamente, até às
15 hora"
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinenCSEFla DA IPECA°
tes à matéria retribuída, nos CMGRII se aarenço ea nuaue*çdaa
MURIL.0
FERREIRA
rL ORIANO GUIMARÀES
ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação
O
das 13 às 16 horas, no máxi.
ames. Ene latablietd.d• do •xpodlonta do Dapartmenaned
:no até 72 horas após a salda
•Iledeh•nd. do 1Prop,Bodmdd Inch...tri g.) de 411n1dIt4wee
dos órgãos oficiais.
do *radoalrla Comércio,
limarosase nas Oficinas do De p artamento O. imprense Nacional
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para •
. TICULARES
FIINCIONARTOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES 11 PAR
Capital
Interior:
Capital
8 Interiorf
anuais, as assinaturas poderte-ão tomar, em qualquer Semestre
. Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.300
época, por seis meses ou am Ano • 4, • • • • Cr 12.000 Ano
_ Cr$ 9.000
ORO.
Exterior:.
Exterior:
- Ai assinaturas vencidas Ano a • • • Cri 13.000! Ano
Cr$ 10.000
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a restes a ve.ificação do prazo de ano em que findará.
pectivo renovação com anteealidade - de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parte superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.

EXPEDIENT
8155585 ettell

se REDAÇÃO

liaça

,st

Aum.

S 1 A M Soc. Industrial Americana
de Máquinas Torcuato Di Tella S.A.
(recorrendo do despacho que deferiu
o termo 134.274 priv. invenção hstalaçã apara a ' conservação de alimentos semi-secos como pães, biscoitos,
doces e outros). - Mantenho o despacho de deferimento publicado em 20
de maio de 1966.
Indústrias Eletro Mecânicas Pec:ker
S. A. (recorrendo do despacho que
deferiu o termo 135.450 • priv. invenção "Aperfeiçoamento em motor de indução monofásico). - Mantenho o
despacho de deferimento publicado em
15-6-66.
Grassi S. A. Ind. e Comércio (recorrendo do despacho que deferiu o
termo 150.519 mod. industrial Original modelo de carroçaria para autoveículos). - Mantenho o despacho
de deferimento publicado em 13-6-66.
Expediente cio írfltar Geral

Rio, 11 de outubro de 1966
Diversos
Foram mandados prorrogar de acôrdo com o artigo 41 do Código as seguintes patentes abaixo mencionadas:
Indústria Brasileira de Artigos Hospitalares S. A. Inbahsa( prorrogação
da patente n° 3.272 - Modelo de
Utilidade) 4,
Borbonite S. A. Indústria da Borracha (prorrogação da patente número
3.419 - Modêlo de Utilidade).
Mirra Garg ano Siddivo e Carmem
Ficai (prorrogação da patente n9 1.527
- Modelo de Utilidade).
Anton Pfaff (prorrogação da patente n9 3.634 - Modelo de Utilidade).
Manufatura de Brinquedos Estrela
5: A. (prorrogação da patente nú-

As Repartições Públicas
tingir-se-fia às assinatura
• anuais renovadas até 28

fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro -do De parta.
8-7...e.atu Lie Imprensa triacionai.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só ss
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
O funcionário público
federal, para fazer Jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por aná
decorrido.
•

mero 3.657 - Modelo de Utilidade).
São Paulo Alpargatas S. A. (pror-I Cooperativa Vinícola São Pedro LIErnest Valente (prorrogação da 'pa- rogação da patente n° 4.846 - Mo-:mitada (prorrogação da patente númetente n9 3.697 - Modelo de Utili- dêlo de Utilidade).
ro 2.740 -- Modelo Industrial).
dade) .
São Paulo Alpargatas S. A. (por
Indústrias Metalúrgicas do Brasil
William M. Scholl (prorrogação da rogação da patente n° 4.940 mitada (prorrogação da patente númepatente n.9 3.713 - Modelo de Utili- delo de Utilidade) .
ro 2.747 - Modelo Industrial).
dade).
Vicenzo Prudente Signoretti (prorroWaldemar Clemente (prorrogação
José Maria Barros Lopes (prorroga- gação da patente n° 5.475 - Modelo da patente n9 2.782 - Modelo Industrial).
ção da patente n.° 3.734 - Modelo de de Utilidade).
Henry jafet (prorrogação da patenUtilidade).
Foram mandados prorrogar de acôrIndústrias
Máquina
D'Andréa do com o artigo 42 do Código as se- te n° 2.812 - Modelo Industrial).
Imapel Ind. de Máquinas e Peças
S. A. (prorrogação da patente nú- guintes patentes abaixo mencionadas:
mero -3.746 - Modelo de Utilidade). . Antonio Zaccaria (prorrogação da Para Tratores Ltda. (prorrogação da
patente n9 2.174 - Modêlo IndusFundição Brasil S. A. (prorroga- patente n9 4.398 - Modelo Industrial).
ção da patente n° 3.774 - Modelo de trial).
Imapel Ind. de Máquinas e Peça*
Utilidade).
Alcindo Ribeiro de Barros e Ricardo Para Tratores Ltda. (prorrogação da
, Fábrica Fi-El Limitada (prorrogação Rodrigues de Morais (prorrogação da patente n° 2.825) .
da patente n9 3.798 - Modelo de
patente n.° 4.391. - Modelo Indus- Tranquillo Giannini S. A. IndúsUtilidade).
tria!).
tria de Instrumentos de Cordas (prorPedro Castany Filho (prorrogação
rogação da patente n° 2.830 - Mo.
Sovis
S.
A.
Sociedade
Vinícola
Suda patente n9 3.799 - Modelo de
zanense Industrial e Comercial (pror- delo Industrial) .
Utilidade).
Mendel Kelrnan (prorrogação da pa- rogação da patente n9 1.507 - Mode-1 Tranguillo Giannini S. A Inclúatria de Instrumentos de Cordas (prortente n9 3.803 - Modelo de Utili- lo Industrial) .
William M. Scoll (prorrogação da rogação da patente n 9 2.831 - Modade).
delo Industrial)
n° 2.145 - Modelo
•
Fábrica de Enceradeiras
Lustrene patente
The Gillete Company (prorrogação
trial).
S. A. (prorrogação da patente núida patente n9 2.849 - Modelo Indus.Calçada S. A. Gráfica Editôra e trial) .
mero 3.807 - Modelo de Utilidade).
Manufaturas Back Ltda. (porroga- Estamparia (prorrogação da patente The Singer Manufacturing C .npany
ção da patente n° 3.810 - Modelo n° 2.147 - Modelo Industriai).
il (prorrogação da patente n' 2.8
Edy Guggisberg (prorrogação da pa-; Moda° Industrial) .
de Utilidade).
Gernô Arrio Enck (prorrogação da tente n9 2.229 -- Modelo industrial. I IVIartini 5 Rossi S. p.A. (prorroga,
patente n° 3.838 Modelo de Utili- Cerâmica Bemposta Ltda. '(prorro- !ção da patente n9 2.861 - Model a
dade).
gação da patente n° 2.350 - Modelo ' Industrial) .
Dr. Tenrei Ota (prorrogação da pa- Industrial) .
The Parker Pen Compan y ( prorrotente n° 3.857 - Modelo de Utili- - Industriais Romi S. A. (prorroga- gação da patente n° 2.860 - Modelo
dade).
ção da patente n9 2.399 - Modelo Industrial) •
Edgard de Barros Clara (prorro- Industrial) .
Salvador Peluso Basile (prorrogação
gação da patente n9 3.878 - Modelo
!d patente n° 3.686 - Modelo TndusKibon S. A. (Indústrias Alimenti- trial) .
de Utilidade).
Heinz Kmnitzer (prorrogação da pa- cias) (prorrogação da patente n° 2.684 The Sperry Rand Corporation (p ror- Modelo Industrial) .
• rogação da patente n9 2.852 - Mntente n9 3.897 - Modelo de UtiliHermann Zahn (prorrogação da pa- delo Industrial) .
dade).
São Paulo Alpargatas S. A. (pror- tente n° 2.696 - Modelo Industrial. ; Salvador Peluso Basile (prorrogação
rogação da patente n9 4.642 - Mo. Hermann Zahn (prorrogação da pa- da patente n 9 3.687 - Modêlo Intente n.° 2.697 - Modelo Industrial),Idustrial)
dêlo de Utilidade) .
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Salvador .13 •Ho 13-;i12 3 prOrrOVÇUJ' IElbriCa de AÇO Paulista S.A. (na
Heberlein Co. A .G . (recorrendo
"Mocç..lo
dr.'s:s...encia do pedidd de reconsideração do despacho que deferiu a marca Elan•
;j do despacho que deferiu o priv. ex;en- to termo 330.492).
• çn t.) 1L'. 12 110 13 3 .9 53) •
Iggam Sociedade Anônima Industrial
•
(recorrendo do despacho que deferiu a
dl:StriOn
Recursos ltderuostos
marca Prontolit. termo 333.992) .
Salvdd tr P.
I o : t)r .: 0 1 ,ç;ic
,
Casa Masetti S.A. Iiid. e Comerda pidcaite 1.1••• [i 1 )
In r ebra - Ind. de Relógios do 13ra- cio (recorrendo do despacho que delesi!
ida
(
recorrendo
do
despacha
(pie
riu
o titulo Casa Masson a Casa dos
.
s,,;,e,da rdm(r ti o termo 78.265 privilégio de Bons Relógios têrrno 351.170) .
invemjit, )
da patente n
- Mcs..1.4a,
.(
Schurt II, Fiedler Ltda. (recorrendo
Oione Brentani ( recorrendo do destilai) .
os(, A iv;u1s,
s,
pr‘w: r0....110 que indeferiu o priv. invençào do despacho que deferiu o titulo Auto
Posto O.K. termo 373.954)
•.
ro J rIç000.l potente ri ? 3.754 - 7- Mo, :ermo 06.1/4).
Meridional S.A. Com. -e Ind. (rede:o Industria
Exigências
j
correndo do - despacho que deferiu o noSociedad2 P, , ui:st,, de Art.:i mos
me comercial 'nos Ind. e Com. de
Termos com exigências a cumprir: Aço Ltda. L. termo 374.286).
taitirg'cos
. A.
pa•:,,
tente' n v 3.
- Modelo da-Idas-trio t)
Jose Soares " Castro (junto jo ter- • Cliimie Et Atornistique (recorrendo
do despacho que deferiu a marca AlgioIma 4/3.416)
bábrica da Tubos -EletrodutoI; 1- ole
Emerson
Radio And Phommaral,h sedol termo 376.893).
Lida .
prori : :,qa.;Jaa cla patente tenne.
Zande Cosi:Iene Co., Inc. (recorrenCorp. ( junto ao termo 410.626) .
co 3.7:331.
Renovadora de Tambores -Faaoeiro do do despacho que deferiu a marca
Inclitstries Mecânicas bl(rinann
Zenda termo 378.675) .
(prorrogação ala patente n" :3.784 -• Lida. ( junto ao têrmo 494.750) .
lIlIperial Chetnical
,
Industries
Ltd.
Cofermat - Cia. Bras. de Ferro e
'Modelo I nduatrial
(junto ao termo -489.650) .
Materiais de Construção S.A. (recorPirelli Soo Par Azioni 1 prorro4
Imperial Cl-ie.:Meai Industries Ltd. rendo do despacho que deferiu o nome
gação da patente n. 9 3.900 -- Mod19
(juuto ao termo 4891;50) .
comercial.
Industrial) .
A. SILVA - •Pi 2"11 a 215 (12-11-66)
Ferromat Importadora e Comercial
Cia
Industrial Brasileira de Calça..
Floresta -S.A. Agro-Mercantil S.A. termo 386.482) .
dos Vulcanizados VulcaMets S. A
(junto ao termo 429.747) .
(prorrogação cio patente n" 4.160
Vaz, Teixeira .£1 Cia. (recorrendo do
N. 281.906 - Ind. e Com. de CalNiodelo Imlastriari .
despacho que deferiu a marca Santa Teçados Arco Flex S.A.
N. 477.547 - Discos Imperial do Tezinha termo 387.480) .
Foram mandados restaurar_ de a:ai Ernesto Rothschild S.A.. Ind. e Com.
Brasil S.A.
do cola o artigo 206 do Cocbq
(recorrendo do despacho que deferiu a
as se(iuint,s patentes abaixo :nen.marca Brindchek termo 390.680).
Recursos Interpostos
caionadas
J. Es E. Atkinson Ltd. (recorrendo
Indústras Silva
Puir oza
LirMta da
Refinadora de óleás Brasil , S . A. (re- do despacho que deferiu a marca Joni-.
( restauração da patente ti' 2.747
correndo . do despacho que deferiu a ca termo 393.365-).
Modelo de Utilidade) .
marca SUMESA termo 157.699) .
.Bial Farmacêutica Ltda . (recorrendo
Floriano PaixoIo da Costa (res.:atuaErnesto Rothschild S.A. e Com. do despacho que deferiu a marca Fidalção da pa teme n 2..775 - 1‘10,ie)o (recorrendo do despacho que defeáo o
gin têrtno 394.970) .
de Utilidade) .
titulo Confeitaria Yara termo 171.259) .
S.A. Moinho Santista Indústrias GeS . A. Moinho Santista Indústrias GY'Dr. A. Wander S.A. (recorrendo rais- (recorrendo do despacho que deferais ( restauração da patente n 3,071 do despacho, que deferiu a marca CALriu a marca ...Unique Platina
termo
- Modelo de Utilidade) .
CE-BE termo 269.451) .
403.465 ) .

tia patcate
j. (. 88
dustFial ) .
Salvta.! ir P1
da pat-nte 'n`) 3 .::89

Metalúrgica Andrconi Ltda ( restauração da 'potente IV 3.267 - Modejo
de Utilidade.

Antonio (o ;0 Gonsalves Moreira Leite (restauração da patente n" 3.362 -h
.Modelo cie Utinclade ) .
Eugenio Enrique Torres (restara-o
da patente n'' 3.500 -- Modêlo de Chi:
]idade) .
Indústria de Antenas Jundiai Limit4ie
da ( restuaração da patente o' 3.594
Modêlo de 'Utilidade) .
Fumio Muraka mi ° (restauraçãO da piatente nQ 4.583 - Modelo de Utilidade).

Indústria Comércio Sobral Ltda. (re istauração da patente n 1 5.085 - Modêlo de Utilidade) .
Luiz Carlos Berthold° (restauração
da patente n' 5.133 - Modelo de U(ilidade) .
Fábio Velosb dos Anjos (restauração da patente número 5.139 - Modelo de Utilidade).
Franz Von Sosdy (restauraçãço
patente n' 5.299 - Modelo de Utilidade) .
João Baptista da Costa
Saldanba
(restauração da patente n l 5.320 TModelo de Utilidade) .
Oscar Bitencourt Bezerra (restauração
da patente n' 5.572 -- Modelo de .Utilidade) .
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE RECURSOS
Rio, 10 de outubro de 1966
Exigências
Têrinos com exigencias a cumprir:

Inrebra - Ind. de Relógios do Bra•sil' Ltda. (no recurso interposto ao de-.
ferimento, do termo 78.265 priv. inven--u
ção). Cumpra \si:A exigência'.

Soc. Algodoeira do Nordeste Bras!.
leito S.A. (recorrendo do despacho que
deferiu a Marca Merenda termo mántero
403.624).
Clayton Manufacturing Company •
(recorrendo do despacho que deferiu a
marca K-10 termo 407.483). •
Unilever Ltd. (recorrendo do despir.Nlio f que deferiu a marca .K-l0 tèrmo

407.484).

R .S. Hudson Ltda. (recorrendo do
despacho que deferiu a marca Onda
Branca 407.612) •
Time Incorporated (recorrendo do
despacho que deferiu a marca Vida Mo.
derna termo 412.165).
Farbwerke Hoechst Aktiengeselischaft
Vorm. Meister Lucius Ei Bruning (et*
correndo do despacho que deferiu a
marca Neurocainet termo 413.053).
São Paulo Alpargatas S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o titulo
Confecções May termo 416.883) .
Soc. Algodoeira do Nordeste Bras.
S. À. (recorrendo clO despacho que
deferiu o titulo Sanbrasil termo námero 417.793).
H. ?D. Hudson Manufacturing Com-.
pany (recorrendo do despacho que deferiu a marca H tarino 418.146, sem
direito ao uso exclusivo da letra H
isoladamente) .
Esteve Irmãos S. A. Com . e Ind.
(recorrendo do despacho que deferiu
a marca Esteve; térnio 420.580, com
exclusão de café) .
• Mesbla S. A. (recorrendo do despacho que deferiu a marca Prendedor
Hércules têm ° 431.360).
Maravilha Ind. e Com, de Cafés
Finos Ltda. (recorrendo do despacho
que deferiu a marca Maravilha termo
431.666) .
Tecnogeral.S. A. Com . e Ind. (recorrendo do despacho que deferiu a
narca Securit férula. 438.776) .

COLEÇÃO DAS LEIS
1,966

EXPEDIENTE DÁ, SEÇÃO DE
-PESQUISAS
Dia 11 de outubro de 1966
Notificação

VOLUME V
'ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei n° 4.048, de. 29-12-61, e mais dez
dias para eventuais juntadas de reconsiderações, e do mesmo não se ten.
do valido nenhum interessado, Serão
logo expedidos os certificados abaixo:

Leis de julhia a setembro
.

Companhia Antarctica Paulista Ind.
Bras. de Bebidas \e Conexos (recorreu.
do do despacho que deferiu o titulo
Escola Jardim de Infância Pinguim termo 440.405).

Divulgação n° 973

Preço: Cr$ 3.000-

Marcas deferidas

VOLUME VI

ATOS

DO PODER EXECUITVO

Decretos de julho a setembro
Divulgação n9 974

Preço: Cr$ 7.000
VENt ).1
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigo"; Alves, It
. • Agência 1: Ministério da Fazenda

Atende-s-e a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
. Las Brasília
Na sede do D I N.
'

N9 312.543 - B M R - Viúva
Guiomer Joaquina Bragança Retro d. 5.
N9 362.938 - Cheri - Lanifício
Sulriograndense S. A. - 'cl. 22.
N° 382.822 - Vasp - Viação Aí.
rea São Paulo S. A. Vasp
cl. 41,,
N 9 405.672 - Skai - Cia. Cindes
¡Comércio e Ind. de Doces e Sorvetes
cl. 41 (sem direito ao uso en.
clusivo de unia delícia).
N° 406.336
Consta! - Vambertal
Santos de Andrade - cl. 46.
N° 407.797 -14NI-FNINA
tbrica Nacional de Implementos S. À.
- cl. 7.
N9 411.418 Pullinan Norherto
Schmajuk -J cl. 11 (com exclusão de
alfanges e ferros comuns a carvão):,

4372 Segunda-feira 1),
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N9 494.203 - /cirna - Classe 37
N9 428.182 - Sonksen Chocolates l N 9 307.273 - Chic Bril - eswal. 1 N° 453.203 - Lanark Ind. Reuni-1 Requerente - Idma
das Moveis e Colhocs Ltda.
1 do Dantes dos Reis - cl. 46.
Sonksen)
Si A. - cl. 41
trias Plásticas.
•N° 431 .891 - Calvicina - Pedro
Tamos
aguardando
anterioridaN° 331.993 - Mosarosa - NIoinno
N9 500.430 - Sobra/ & Sobral -cia Costa Santos - cl. 48.
de:
Classe 16 - Requerente -- Sobral ai
cl. 41.
! Santo Rosa Ltda .
N. 446.740 - Mundial - Arilo N° 357.324 - Good Light - Ar- , No 451.220 - Nunes e Meireles.
Sobral S.A. - Engenharia. e AdmiDeclz-r - cl. 8.
N9 451.927 - Serv-O-Lar Serviços nistrações.
tigos Elétricos Good Light Ltda. -N° 500.608 - Mobrasa Classe
N 451-. 82 3 - Flor D'Oeste - Hcn- ci. 8.
..le Ornamentação do Lar Ltda.
rie:
Filho Lida. - cl. 4 3.
N-n 463.792 - Daimler Benz Ak- 41 - Requerente - Moinho BrasileiN 9 364 .624 - Brinde da ;leu Reros S.A. "Mobrasa".
N u 452.950 - Sil Cri - Silvio vendedor Apoio Editora Ltda . - ,iengesellschaf t.
N9 501.341 - Mangaba - Classe
• N9 461.153 - Icro Robamentos So- cl. 6.
c!. 32
41 - Requerente - 11 1 Dantas :iedade P.nõnima.
453.575 -- Marlita
N 9 358 343 - Supercolor - FranN9 465. 1'32 - Ind . de Ferramentas Comércio, Navegação e Indústrias Licl. 4; .
Tarlita r
mitada.
cisco Celiallos Caparros - el. 1.
Fergal Ltda .
L6 - Ta
N9
N° 379.012 - Real - Odemar
7 456.543 - Pigmentos Nôvo
No 501.585 - Contate -- Classe
tiAp Qiirnio:crapico Bri1 Lida
Conceição - cl. 41 . . .
l'a"-burgo S. A . Ind . e Comércio.
38 - Requerente - Produtos Con3.
c!.
459.574 - Meti= Indústria tate S.A. - Registre-se ecom excluInd . de .e N9
N 9 319.29/ - Novacor
N° 465.962 - T - Ketdhc S A
Comércio de Metais Ltda .
são de bilhetes de loteria. cliché"
Produtos
Quimicos
Novacor
Lida
Ir-7 r Coini, rcio - cl. 11
cartazes impressos, folhinhas, imNo
470.092
Fernandes
Sz
Paluzi.
. 1.
N 9 473.213 -- l3hadflla
N9 470.84 9 - Cerealista Jeca Ltda. presos e litorais de propaganda.
N° 397.928 - Cavalinho Branco -;!dilha S. A . Materiais de ConsNo 471.702 - Mercearia Menage
N9 502.419 - Daqui e Dali - ClasJose -Júlio Moreno Cs Filho - cl. 42. ' Limitada.
trução - cl. 8.
se 32 - Requerente - Emprêsa RnN"
400.647
Galvanolaite
Ind.
N° 474.496 -- Tomai de Ils4ina.:
N9 473.286 - Abdias Pereira- da sileira de Divulgação S.A.
Ennius Marcus de 0Iiveira Santos - de Galvanopastia Galvanolaite Ltda. Silva.
N9 502.707 - Realizações de Paga
cl. 1.
, N9 475.648 - Belmont ind. e Co- - Classe 32 -_Requerente - Editócl. 32
1 mércio de Cosméticos Ltda .
ra - Difusora - Promotora Polung
1\1° 477.495 - Solea - Fran..asco
N 9 401. 301 - Propaga - Propaga
•
Limitada.
Mune: Pernandrz - cl. 4 .
cl. 32
Publicidade Ltda .
Retificação de Clichê
N9 503.139 - Keloplex - Classe 3
N 9 477.916 -- Líder - Jo-é TchaN 9403.147 - Empire - Pintucci
- Requerente - De Mayo Indústrias
kertan
cl. 36.
Cia. -. cl. 9.
Sraclari
O termo 465.903 marca Dois Mar- Farmacêuticas Ltda .
N9480.458 -- Future Manan N° 403.151 - 'Empire - Pintucci t: los de Ind . de Ferramentas AgríN9 503.170 - Everest - Classe
Future Manian Moda e Confecções Li- Spaclari
Cia. - ci. 14.
colas Fergal Ltda. - classe 11 - -- Requerente - Simino & Teixeira
mitada - cl. 36.
clichê publicado em 2-12-60.
Limitada.
N9 411.597 - Guaraná Lucy N'? 503.248 - Raunova - Classe
N° 481.670 -- São TO.13 Clirnaco
Cicero
Pereira
do
Amorim
cl.
43.
3 - Requerente - Laboratórios EloExpediente da Sessão de Interfe- MOveis São João Clininco
N°
415.663
Calçados
Confiança
sintética S. A.
rência
ci. 40.
Comércio Imobiliãrio - Otávio 7, a , a rias de Oliveira N 9 484 .369
N9 503.493 - Impacto - Classe
Rio, 11 de outubro de 1965
21 - Requerente - Auto Industrial
- Alberico Antunes de Oliveira - cl. 36
N°
426.124
Escoces
Casa
Ricopartes Ltda .
Notificação:
cl. 32.
N9 503.836 ' - Coração de Jesus N° 484.683 - 'Metrópole - Eletro Falchi S. A. Ind. e Comércio Uma
vez
decorrido
o
prazo
de
reClasse 16 - Requerente - Cerâmica
Técnica Metfópole Ind. e Gani . Ltda cl. 41.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Coração de Jesus Ltda .
- cl. 8.
N 9 442.123 - Vigor - IR. J. Pe- n9 4.048 de 29 de dezembro de 1961 Expressão is Propaganda Deferida
Roberto reira .- cl . 41.
N° 486.210 - Leciton
e mais dez dias, para eventuais junN9 447.450 - Pibigás - EconôCândido Pereira - cl. 48.
N9 448.230 - Açolan - Abrasivos tadas de recurso e do mesmo não mico - Seguro Pontual - Classe 47
tendo
se
valido
nenhum
interessado
487.347
1Vlaceda
Auto
N9
Açolux Lida. - cl. 46.
- Requerente - Pibigás do Brasil
logo expedidos os certificados S.A. - Registre-se de acôrdo com
Peças Maceda Ltda. - cl. 21.
N° 452.623 Happy Lux - serão
abaixo
:
o art. 121, do Código, considerando
2n1 9 498.242 - Sonata] - Soc . Na- Júlio Borges Comércio, e Ind. S. A.
como originalidade a parte emblecional de Tambores Ltda . Sonatal
- cl. 6.
Marcas Deferidas.
mática do sinal.
el. 11.
N 9 452.647 - Longines - CalçaInsígnia deferida
dos Longines Ind . e Com. Ltda.
N9 340.432 - Motocarnb - Classe
Insígnia Comercial Deferida
cl. 35.
6 - Reauerente - Motocamb S . A .
N° 482.620 -! A Feira de Imóveis
Importacão e Comércio.
N9 332.561 - União - Classe
cl. 33 N° 453.779 - M M Multirnetal No 355.140 - Permatic - Classe - Requerente - Empresa 'União de
- A Feira de Imóveis Ltda .
Multimetal
S.
A
Comércio
Ind.
e
Requerente
Benjamin
Sche(art. 114).
Transportes S.A. - Artigo 114 do
Representações - cl. 5.
-11ter.
Código.
N°
465.950
Ermor
Morgen
Nome Comercial deferido
N9 453.197 - IQL - Classe 1-17
N9 363.051 - Calferchn - Classe
cl. ti.
Cia Ltda .
roth Leoni
15 - Requerente - Pedro Perotti • - Requerente - Indústrias QuímiStal - Stal Soc
N9469.705
No 385.690 ITC S.A. - Com- cas Lisandro Ltda . - Artigo 114 do
No 377.526 - Cia. Técnica Industrial e Agrícola Luiza Olga - Cia. Territorial e Administrado; a Predial binas - Classe 36 - Requerente - Código.
cl. 16.
Indústria Textil Compinas S.A. Técnica Industrial e Agrícola Luiza Ltda .
Nome Comercial Deferido
N9473.662 - Americana - Emp. Registre-se considerando-se caracteOlga .(art. 109 n° 2 e com exclusão
rísticas
da
registranda
as
letras
I.T.
Americana
de
Transportes
Ltda
.
do género de comércio da cl. 41) .
INT9 357.632 - Vesper Publicidade
C. e o seu conjunto emblemático.
N9 453.053 - Casas Oliveira Co- ci. 38.
Ltda
. - Requerente - Vesper PuN9
449.210
Alfa
Classe
16
-N° 479.002 - São João - Bazar
mestível S. A. -- Casas Oliveira Coblicidade Ltda. - Art . 109 ir, 4 ,do
Requerente
Construtora
Alfa
Lielas- mitada
São João da Borracha Ltda .
mestíveis S. A. (art . 109 n9 1),
Código.
N9 501.481 - Imobiliária Comer-NO 453.584 Terremoto Trprispor-j se 39.
9
457.
:42
Cofé
Ouribom
481
.930
Estrela
JL
Moda:
N
N9
cial leal -Ltda. - Requerente tes e Terraplanagem Ltda . - Terre!Classe
41
Requerente
J.
Fercl. 36. Brasitex
Imobiliária Comercial Ical Ltda. motoTransportes e Terraplanagem Li- Estrela JL Ltda.
nandes & Cia. Ltda.
Art. 109 n" 3 do Código.
N° 488.638 - Brascolac
mitada (art. 109 ri9 3) .
N9 458.370 - Ismelina - Classe 3
1
PI
o line '. In d. Qí i cas SA. A. -- c as- Requerente - Ciba Sooletie Ano- Titulo de Estabelecimento Deferido
N9 388.374 - Frigorifico São FranTitulo de Estabelecimento deferidos se 1.
nyme . (em alemão: Ciba AktiengeN° 494.840 - Rio Claro - Mer- sellschaft) (em inglês : Ciba Limi- cisco - Classe 41 - Requerente Calomeno & Cia. Ltda. - Artigo 117
t ed) .
NP 425.180 - Mafil Ind . e Co- cantil Rio Claro S. A. - cl. 16.
n9 1 do Código.
mércio - Mustapha Amad Filho 6 N9 501.363 - Paissandu - Ca- N9 459.142 - Tevefan - Classe 32
N9 43J . 107 - Geotur - Passagens
- Requerente - Emprêsa Gráfica - Turismo - Propaganda - Classe
bing o - cl. 8. - 11 26 44 feeira Paissandu Ltda . - cl 41.
"O Cruzeiro" S.A
A.
(art. 117 n9 1).
33 - Requerente - Renato SandretTitulo de Estabeelcimento
No 459.143 - TV Pan Classe ti - Art. 117 n9 1 do Código.
N° 480.481-- Imobiliária Progresso
indeefridos 32 - Requerente - Ernprêsa (!;.ráfi- N° 505.442 - Edifício Vila Isabel
- Hissaahi Ono - cl. 33 - 16 ca "O Cruzeiro" S.A. - RegistreClasse 33 - Requerente - Con32 (art. 117 n9 1).
38
N9 384.283 - Casa Ancon. - Luiz s& sem direito ao uso exclusivo da -domínio
do Edifício Vila Isabel N° 487.168 - Modas Latirdes - Montorfano
'el. 11 expressão "TV", Isoladamente.
Cia. Ltda .
Art. 117 n9 1 do Código.
Hudesa Goldbeía - cl. 25 - 33 12 - 13 - 22 - 23 - 36. - N9 474.750 - Activa - Classe 6 N9 506.593 - Colégio São José 38 - 36 (art. 117 n° 1).
- Requerente - Bons /wanow - Classe 33 - Requerente -- Colégio
37 - 49 - 24.
N° 452.178 - Casa do Rádio Téc- Registre-se, menos para "máquinas São José Ltda . - Artigo 117 n° 1
Marcas indeferidas
do Código.
nico - Com. e Ind. Astre Ltda. - de lavar roupas".
N' 484.929 - Metron - Classe 16
N9 197.213 - Cosmética Medica- cl. 8.
Marcas Indeferidas
- Requerente - "Metron" - EngeExigências
menta - Freire 6 Ribeiro - el. 48.
nharia e Construções Ltda.
de
Automóveis
N 9 219.965 .
Klinger - Classe 11
Te.-suos c(ra exigências a cumprir:
N9 484.971 - Dupolar - Classe 8 N9 "....J35.995
- BOIsa de Automóveis Ltda. - das- Requerente - Richard Klinger
Requerente
Indústria
de
Mate450.007
Metalúrgica
Servas
N9
Limited
e 32.
riais Métricos "Dupolar" Ltds,.
Luiz S. A.
Mel-Hor
N° 284.245
N9 499.837 - Leila Rose - Classe No 211.778 - Tangaire.y - N° 451.749 - Fazenda Provim! 48 - Requerente - Leila Rose Co- querente - Walter dos Santos CasF. Braga Comércio e Incleettla S. A.
tro e Paulo de Salles Ca /vão.
S. A.
mércio e Tntliletria Ltda.
- d. 6.

, 7 • 7,7
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N9 325-.840 - Serrana - ClaSs e No 380.808 - Sociedade de Enge- N 9 450.910 - Requerente - Tor- Requerente - Equipamentos nharia Termotecnica Ltda. -- Re- refação e Moagem Paraibana Ltda.
N 9 502.620 - Requerente - harriTécnicos Artigos para Escritório Casa querente - Sociedade de E
mer - Impleenentos Industriais Li- ngenha- N O
Standard Ltda.
453.508 --. Requerente - Co- mitada.
ria Termotécnica Ltda.
mercial, Comissária e Exportadora
N, 374.971 - Aspiquina de Angelo
N o 502.765 - Requerente - GhtBrasília Ltda.
- Classe 3 - Requerente - Institu- Titulo de Estabelecimento Indeferido
surit-Werke M. Winkelmann AklienN 9 '457.8 -,2 Requersnte - Pro- gesellschaft.
to de Angeli do Brasil Produtos TeN 9 388:437 - Lojas Valete:: - dutos de Beleza "Rouleau" Ltda.
rapénticos S.A.
N 9 382.511 - Sanapol - Classe, 2 Classes 8 - 17 - 20 --` 24 - ::3
N9 459.367 - Requerente -- In- UnsÇ 502.986 - Requer ate - HeS.A. Indústria e Comércio.
.
- Requerente - Super Globo te 34 - 35 - 36 -37-49 e 5. - dústrie é Comércio de Frutas e PasRequerente - Armarinhos Ferino sas do Brasil Ltda.
Sã o Paulo Ltda.
InT 503.034 - Requerente - RaValle • Ltda.
tria e Cemércio.
NO 439.616 - O Estado dá Gua¡V° 464.469 - Renin , ente - Elenbema
- Administração, IndúsN v 480.883 - Casa das Louças - co S.A. Imp. e feeerlaçã.o.
nabara - Classe 32 - Requerente
12 - 15 - 16
32 N O 471,012 - - (n :. ente - Meta- Pedro Alexandrino Monteiro La- Classes 11
N o .503.042 - Requerente
011e 38 - Requerente 47- Augusto 13ra.L lúrgica Rossi S.A.
gola.
v:a
Editôra Gráfica e Publicidade
- Limitada.
ga Filho.
NO 446.449 - Formaco - Classe
N o 474.832 - Re e uerente - FlóExigências
16 - Requerente - Foienaco - Forrida Expresso e Turismo Ltda.
NO 503.317 - Requerente - Innecedora de Materiais de Construeuarente - "Ca- dústria P.1:.talúrgica Gazoia Ltda.
Têrmos com exi g ências a cum- • N o 475.083
ção Limitada.
N O 503.517 - Requerente - Gefeco" Importação e Exportação.
prir:
raldo Ambrósio.
N9 440.858
Niagara - Classe . N 9 458.475 - Requerente - CeN9 484.433 --•-• Requerente - Mi.16 - Requerente - Confecções Ninel - Cia. Engenharia, Estradas e nerva S.A. - Drogarias, Farmácias N 9 503.615 - Requerente - Tecegera Ind.
Ind. e Com. Ltda.
lagem Textilia S.A.
e Comércios Reunidos.
Lavouras.
N o 447.050 - Cofé
•
1\1° 503.849 - Requerente - João
Oliveira
N O 401.774 - Requerente - Ter- Perroni & Cia. Ltda.
N o 503.702 - Requerente - nClasse 41 - Requerente - Meara
Estevan de Oliveira.
duselet S.A. Indústria de Material ral S.A. - Máquinas' Agrícolas.
N O 504.817 - Requerente - A.
N O 501.421 - Requerente - In- D. Arquitetura e Decoração tda.
Charleroi.
N O 449.587 - A . Bolsa - Classe Elétrico
N O 504.348 -' Requerente - Cos- dústrias Mecânicas - Riehrer. Ltda.
32- Requerente - A Bolsa de Va- mofone
No 506.635 ,- Re q uerente - CoIndústria Eletrônica Ltda.
N 9 501.540 - Requerente ---• Laboliáres do Rio de Janeiro:
lombo & Domas Ltda.
N
O
.506.046
Requerente
R.
ratórios Krinos S.A. - 'Indústrias
al o 453.693 - Barra Mansa 5.000 Adegas & Cia. Ltda.
N 9 506.990 - Requerente -- ArQuímicas e Farmacêuticas.
mazém São Domingos S.A, Impor- Classe 5 - Requerente - IndúSN O 501.806 - Requerente - RO- tação e Comércio.
tria e Comércio Metalúrgica Atlas Térmos Aguardando Anterioridade
O
mero Marques Sr Cia. •
S. Anônima.
Retificação de Clichê
NO 323.186 - Requel'ente - II.K.
No 501.981 - Requerente - CereaNo 455.575 - Thinline - Clas.ee Porter
do
Brasil
(Salcace)
S.A.
lista
Com.
e
Agrícola
São
Sebaetião
8 - Requerente - General Electric
"N9 444.381 - Marca Sentiste Equipamentos Elétricos.
Limitada.
L Anônima.
N 9 379.957 - Requerente -- Com- N o 502.087 - Requerente - "Lar" Classe 21 - Requerente - EstaleiN O 457.487 - Progresso - OlasSe
ros Sentiste. S.A. - Cujo clichê saiu
panhia Petroquímica Nacional (Co- Companhia T extií:
publicado no Boletim do dia 26 de
41 - Requerente - Indústria de renal) .
.
N o 435.792 - Requerente - M: R. NO 502.448 - Requerente - Ir- março de 1960.
Produtos SuMos Ltda.
mãos Khoury & Hedayloglu Ltda.
Berenholc 1.1 Filhos.
No 458.380 - Marilú
ClasSe 26 No 441.968 - Requerente - ViúN O 502.467 - Requerente - Sidel
- Requerente - Modas Marilú Itda. N
o 447.630 - Requerente - Agro - Comércio
Divisão Jurídica
e Indústria S.A.
. N9 459.009 - Lisoverrnil
ClasSe Comercial e ndustrial
"Santo Antf5- va Francisco Assis Chagas de Sou- Requerente - Indústria Comér- nio S.A.
za.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
cio e Indústria Ltda.
N o 468.528 - Notável-Mestiça -De 11 de outubro de 1966
C lse 42sa
Reconsideração de' despacho:
Classe 42 - Requerente - Indústria
de Bebidas Notável Ltda.
Walter S. A. Comércio e Representações - No pedido de reN9 477.899 - Fermetal - 'lasse
5 - Requerente - Fermetal - Coconsideração na maca Valley
mércio de Ferros Ltda..

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO

N o 488.923 - Jandaia
Classe 41
- Requerente - . Raul de Souza Pamalho.
No 489.189 - President n -- Classe
46 - Requerente - George Panayoe
tis Coulouris.
NO 501.415 - Paulista - Classe 38
- Requerente - Comp. Colonizado
ra Paulista do Vale do Tocantins.
NO 501.420 - São Paulo - Classe
58 - Requerente - Emp. de Areia
São Paulo. Ltda.
No 502-.800 - Teatro - Classe .36
- Requerente - Cada de CalçadoS
Tauro Ltda.
No 502.818 - Crédito Instantâneo
- Classe 12 - Requerente - . A Sen-L
seção Modas S.A.
NO 506.634 - Ypê Turismo
Classe 33 - Requerente - • Colombo
.13 Domas Ltda.

LEI

IN

5.108 - DE 21-9-1966

Divulgação n0-972

PREÇO; Cr$ 200

A VENDAI

Efopressdo de Propaganda indeferida

Na Guanabara

N o 178.100 - ABC da Economia
Classe 1 até 50 (tôdas as classes) --e
Requerente - Senis, Roebuck S.A
lasse/.

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves te 1
Agência 1: Ministério da Fazenda

Frase de Propaganda, Indeferida
N o 249.919 - Capa Star Super
Ilaletrônica - Classe 36 - Requerene
- I''elippe Isaac Franco & Cia.
Limitada.

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reetabõlso Postal

Nome Comercial Indeferido

Na Sede do D.I.N.1

N 9 364.329 - Rádio Universal S.A:
ir Requerente - Rádio Universal
ffociedade Anônima.

Em Brasília

1

mero 89.785 - Reconsidero o
despacho de fls; 26, e determino
as medidas constantes dos itens 1
e 2 d.o parecer emitido a fônins
retro.

Alteração de. nome de titular
de processo:
• Walter S. A. Comércio e Ile.
- preesntações - No pedido de reconsideração. na marca Valley número 89.785 - 1. 0 - A retificação do nome da sociedade titular
para Walter & Cia.; 2.^ - A anotação da alteração de nome de
Walter & Cia. para Walter Co.
mércio e . Representações S. A.
solicitada a fls. 13.
'Caducidade • de marcai .
Alice Modas Ltda. - Deolera
a caducidade da marca Aliée
S'-lart n. 0 157.301 - Declaro caduco opreseute registro I547.3011
em face doo pareceras emitidos
pela S. Legal.
.
Diversos:
James North & Sons United -.
Titular da 1Taterdg privilégio de
inven900 ri.° W.952 -- A/ARdve-se.
N.° 485.182 -- Ary rbtx1rigues
Silva - • Arquive-ta.
• ' N.° 48ô.216 - Antônio Ribeiro
I - Arquive-sé.
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N. 485.304 - Indústria de Litabas Centauro S A. --e Arguiee-se.
N." 485.416 - American Radialer & Standard Sanitary Corp
?ergui V C- sc.
Expediente do Serviço

de Transferência e Licenças
De 11 de outubro de 1966
Transferência e alteração de
nome de titular de processo:
Foram mandados anotar nos
processos abaixo mencionados as
transferências e alterações de
nome.
Viúva Antônio J. Fernandes &
Filho Ltda. - Transferência para
o seu nome do titulo Casa Fernanohms n.'' 186.181.
Philco Corporation - Transferência para n seu nome das marcas Crosley n•° 284.045 - a-- Economia n.° 315.612.
Diamantal - J. E. Sina & Sons
S. A. Ferramentas Diamantadas
- Alteração de nome da marca.
Dianiantul n." 290.740.
Righetti & Lorente Ltda. Transferência para 3 seu nome da
marca Champion n.° 291.899.
Som Indústria e Comércio S. A.
- Transferência owe o seã nome
da marca Guarajá te' 293.062..
Companhia Palermont
trial,.indi'.stria de Perfumes e Artigos de ':aucador
Transferênc a para o seu nome dr marca
Acanale° n.° 294.622 - Intimité
n.° 309.289 - Romantie númere
316.594.
Comercial Treviso de Produtos
Alimentícios Ltda. - Transferência para o seu nome da marca
Arco-Iris n.° 299.302.
Diatron Eletrônica S. A. Transferência para o seu nome da
marca Mirou n ° 299 895.
José Cupertino Martins & Cia.
Ltda. - Transferência para o seu
nome do titulo Casa Gowal número 296.358.
Persianas Cohaubia S. A. --.
Transferência para 0..seu nome da
marca Sunlight n.° 298.681.
Stenorizer do Brasil S. A. Comjrcio e Indústria - Alteração
de nome da marca Weldmaster
n.° 301.480 - Stenorizer - número 301.418 - Stenro 301.770.
Mar S. A. Comércio e Administração - Transferência para -o
seu nome de sinal de propaganda
Mar me° 302.482.
Wilson Alberto Pinto Ribeiro -Transferência para o seu nome da
marca Nem Mais Um Passo número '314 . 861.
Calçados PrincesMnha Ltda. Transferência para o seu nome da
marca Ortope ° 309.712.
Produtns Aliam enticioe -Sonia
Maria Ltda. - Transferência para
o seu nome da marca Senia Maria
n." 309.957.
Nnreoe Tex til .. ijda - Alteração de nome da marca .Nor Coe.
a.' 455.454.
.
Beecham Group Limited, ' comerciando também' como Beeoham

°URJO OFICIAL (Seção III)
of St. Helena - Transferência

Outubro de t9(56

a

Produtos Alimentícios Giner LiArgniavmento de Processos
para oseu nome das mocas Scott mitada - Janto ao registro nún.° 202.410 - Emulsão de Scott mero 316.589.
Ficam os processos abaixo mencion.° 205.095 - Peitoral de Scott
G. D. &arte & Co. - junto ao
nados arquivados:
o." 22'; .208 - Unguento de Scott registro n.° 316 .301.
n." 318.548 - Emblemática núN. 98.815 - Joset Srajb Frtmtisek
Diversos:
mero 324.412.
Vorurka e Antonin Babieky.
N. 99.231 - Pacimal de Mauro
Jawa, Národni. Podnik No peRozyntex - Armarinho . . ComérNeto e Jaime Mesip Pino!.
dido
de
apostila
nam
arca
númecio e Indústria Ltda. .- Alteração
N. 116.094 - Max Schmich.
de nome de.- marca King- ame- ro 286.770.
N. 116.274 - Aploonio Mala te3ta
n) 202.808.
EXPEDIENTE DA sgçÃo DE
Costa Ribeiro e Anicho D'Agostino.
Indústrias de Carroeerias João
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
N. 116.694 - Juan Rodrigues GiPillon Ltda. - Alteração de nome
inenez e Ylciefonso Pacheco Naranjo.
Rio, 11 de outubro de 1966
da marca' João Pillpn n.° 222.599
- João Pillon n.° 05.749 - João
N. 117.751 - Ga/era Ltda .
Pinou o.° 250.118 - Carrocerias Transferências e alterações de Nome •N. 119.072 - Nicolaos Dionysios
do
Titular de Patentes
João Pillon n." 250.119 - Pillon
Dimitropoulos.
n.° 309.355.
Foram mandados anotar nos proN. 120.L35 - Incoma S P A.
cessos abaixo mencionados as seN. 120.259 - John De Lacy HunAmchem Products Inc Trans-.
guintes transferências e alterações nesey.
ferência para o seu nome da marde nome do titular de patentes:
ca Sesone re° 224.845.
N 120.773 - Edgard Luis Raposo
iceberg Indústria e Comércio
Com. e Ind. de Trafilados e Lami- de Magalhães.
Ltda. - Transferência para o seu nados Citral Ieda. (transferência para
N. 120.998 - José Panario.
nome do titulo Casa Ice Berg nú- o seu nome do mod. industrial têrmo
N. 123.201 - Anastacio Nicolau
147.728).
mero 258.216.
MySenthefs.
• Kanegafachi Spimaning Co. Ltd.
Com. e Ind. de Trafilados e LamiN. 127.297 - Fritz José de Oh- Transferência para o seu nome nados Citral Ltda. (transferência para veira.
da marca Kanebo ns.. 270.209, o seu nome do priv. invenção têrtno N. 130.269 - Martinizno Rinaldi.
147.730).
270.210, 270.211 e 272.292.
N. 130.708 - Hraca Ind. e Comercio
de Plástico S.A.
Com.
e
Ind.
de
Trafilados
e
Lamni?
Maria Herrmann - Transferênnados
atrai
,
Ltda.
(transfarência
para
N. 131.304 - Ind. de Saltos Ipicia para o seu nome da marca
o uma 40111e do peiv. invenção termo ranga Ltda.
Parvos n.° 278. 98k.
147. 731 ) .
N .133.343 - J R Geigy S.A.
Nelbra S. A. Indiustria FarmaThe Dentiérts'Sueply Company Of
N. 133.482 - Ciba Societe Anocêutica - Alteração os, nome da
New Yopk (tpansfepancia para o seu nyme.
marca Doracetyl n.° 277.935.
nome do priv. inverwele termo número
N. 133.692 - Antonio Frusco
Cafés Reunidos Ltda. -- Trans- 89.116).
N. 133.782 - Willy Schinidt
ferência para o seu nome da marPrima Metro-Domésticos S.A. (no
N. 134.136 - Aloysio Andrade.
pedido de alterae go de nome do privica Nelson n.° 280.630.
N. 134.214 - Raymunclo Luiz Ave-.
légio de invenção te'imo 125.224) .
lar.
Metalúrgica Micro Lida. - Alteração de nome da marca Micro
Exigências
N. 1.34.216 - Rayrnundo Luiz AveMetalúrgica n.° 282.029 e Meridiolar.
nal u.° 302.895 ,- Micro MetalúrTermos com exigências a cum- N. 134.562 - Guilherme Collatto,
gica n.° 328.426:
- prir:
N. 136.560 - Helal SÃ. Come/Francisco Corrêa .& Ceie Ltda.
Ind. e Corri. de Freios Segurança cio e Importação
- Transferência para o seu nome Ltda. (transferência para o seu •mine N. 137.052 - Alfredo Dela bio.
da marca FC n.° 363.564: 1. 0 - da patente peiv. Invenção n9 61.284).
N. 137.578 - Azarias, Martins VilRetifique-se, mediante apostila, o
Ida.
nome do titular para Francisco
N. 137.810 -- British American ToTERXAPNEnta IA A E SELSSOS
Corrêa.
bacco Co Limite d.
Corrêa; 2.° - Anote-se a transfeN. 137.948 --- José Arruda Gamar.
Dia 11 de ~abro de-196 6
rência fls. 19.
go Jr.
Iceberg Indústria e Comércio LiTransferência e alteraçêo de .30Me
N. 139.3'62 - IBD 3 Com.
mitada - Transferência para o
de titulam' de processos:
Plásticos Plassol Ltda.
seu nome da marca Iceberg , núForan mandados anotar .nos proces- N. 150.515 - Cia. Industrial Nossa
m.:era 311).41.0.
sos abaixo mencionados as transferen- Senhora da Cone eição.
das e as alterações de nome:
N. 151.161 - Space Ind. COM,' P.:i0
Exigências
Pfizer Lineted (transferência para seu e Representações Ltda.
Termos com exigências a cum- nome das marcas T C P n° 236.432
N. 151.164 - Domingos Gonçkil-• T C P n° 236.433).
prir;
VeS .
Lojas Fred Keller S.A. (na altera- N. 151.664
Movibasa - Representações Li- ção
Eletrico Maranto Lide nome do titulo Fred Keller nú- mitada.
mitada - Junto ao "r2gistro
mero
273.273)
.
mero 284.246.
152.222 - Albert Youssef ClamaLaboratórios Organon do Brasil Li- eiriN.
Enológica Vanoási Ltda. - Jun- mitada
Cnalehoub.
(na alteração de nome nas marto ao registro n.° 288:235
N. 152.716 - Cia. Indústria N. Z.
cas Gnostikon re 308.998 Orgabo• Laboratêtio Climax S. A. - lin
n° 309.019 - Orabolle mala/aro da Conceição.
Junto ao registro n.° 290.921.
309.020).
N. 152.825 -- Cia, Industrial N
Alvaro Martins Carvalho
.Tun- • Cia. Brasileira de Fibras Sintéticas
N. 154.134 - Ind. de Malhas
to' ao registro n.° 304.718.
Nanlonsix (na alteração de nome na rias Esla Itda .
N. 154.327
Polipel Ernbalage»s
Ronesa -• Produtos Eletrônicos marca Bralonyl termo 496.294).
Ltda .
S. A..- junto ao termo 487.682.
Iceberg Indústria e Comércio EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N. 154.332 - Hirodu Kanegan.
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E
Ltda - junto ao registro númeN. 154.333 - Hiroshi Kanegan.
• EXPEDIÇÃO
ro • 198 . 804.
N. 155.634 - Nair de Oliveira
Dia ti de outubro de 1966
Peneltippi e Luiz Miranda.
Instituto de Ótica Erieger - Ltda.
- Janto ao registro h 227.943.
Diversos
N. 155.697 - Joaquim Carda Pernandez.
Gervácio Pinto de Araujo • Placo AG (mi pedido de apostila
Junto ao registro a." 270.863.
N. 155.877 - Milton As' -na. patente n9 69.429) - Apostile-se
N. 155.958 - Otaviano
Quninofarma Ltda. - Junto ao como requeéido
r'egistro n.° .27e 903,
Ingeniorsfirman Fliesberg, Ab (no pe- rinheiro.
Indústria Resevue rlm Óleos Ve- dido de apostila na natente priv. in- N. 155.973 ^
Elydio Gonçalves
getais S. A. - Jatam) ao registro venção número 73.375) - Apostile-se Salvador - Arginvenese espstzei•
n.o 274. 808
como requerido.
aos.
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 150.257 - Indicatex de TurisN. 501.147 - Antallergic - Malha.
Alco Products Incorporated (transfe•
EXAME FORMAL DE PATENTES mo e Propaganda Ltda. - Torno sem ria Açucena Ltda .
Cl. 23.
rência e alteração de nome do registro
efeito o despacho de arquivamento.
•
Dia 11 de outubro de 1966
:O 183.419).
Insígnia Deferida •
N. 127.447 - Adatex S.A. IndusExigência
Alco Products Incorporated (transfe..
trial e Comercial - Concedo o desarréncia e alteração de nome do regisN.
491.978
M
A
Dr.
Mácio
quivamento.
Têrmos com
exigências a einntro
'183.419).
Athayde
Cl. 11 - Art. 114.
prir:
Heral S.A. Industrio
Reconsideração de Despacho
Metalúrgica
The Wellcome Foundation Limited
Nome Comertial Deferido
(alteração de nome do Termo: número
Moveis Cimo S . A . (recorrendo do
(junto ao têrmo 107.394).
297.867) .
despacho que deferiu o termo 143.277
N. 95.925 - Irmãos Montavan
N. 970.529 - Brayton S.A. AdIndústrias Reunidas Carbex S. A.
mod.
industrial
•'
de
Copar
S.A.
Ind.
Cio. Lida.
ministradora . de Bens - Brayton S.A.
de Resinas Estruturadas) . - Reconsi- Administradora de Bens - Art. 109 (transferência para o seu nome da liarN. 133.803
Sandoz S.A.
ca:
dero o despacho de deferimento para
N. 133.973 - Ministro Delia Difesa que se publiquem os novos pontos. - n° 2
Têrmo: 293.617
Esercito, Direzione Generale Artiglieria
Titulo de Estabelecimento Deferido
(Ministério da Defesa do Exército, DiVicente
A. Novelino (Junto ao reEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
•
reção Geral de Artilharia) e Pirelli Sogistro u° 273.659).
E SEÇÕES REPUBLICADOS
N.
342.714
Casa
Importadora
cieta Per Azioni.
N; 227.118 - Joaquim de Cardozo
POR TEREM SAIDO COM
Edmansfort - E.M. Forti-Importador
INCORREÇÕES
N. 134.397 - Hyercem Mach,icio.
- Cls. 6, 8, 10, 21, 11, 39. - Art. Martins da Silva.
N. 290.782 - V V Philips GloeiN. 136.305 - Diamond" Alkali Co.
117 no 1.
lampenfabrieken.
Rio, 11 de outubro de 1966
N. 135.824 - Joel Araujo Paula.
N.
452.058 - Gráfica Alvorada N. 137.162 - Adelino dos Santos
N. 501.313 - Companhia Gaspar
Notificação
Gráfica Alvorada Ltda . - Cl. 38 e Elms Quinto de Souza.
Gasparian de Alimentação.
Art.
117
n'
1.
Uma
vez
decorrido
o
prazo
de
reN. 138.712 - Kazuo Onoe.
N. 488.884 - Johnson 5 Johnson.
N. 464.594 - Domingas Chez Moi
N. 140.192 - Hico Corp Of Ame- consideração previsto pelo artigo 14 da
N.
- VEMAG S. A. VeíLei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias Boutique - Domingas Alta Costura Li- culos497.335
rica.
e Máquinas Agrico/as.
para
eventuais
juntadas
de
reconsideramitada
__
Cls.
:
13,
30,
35,
36,
48.
N. 141.803 - The Glidden Co.
N. 361.776 - Oscar Fluas 5 Cia.
N. 152.592 - Joseph Nagib Sa- ção e se do mesmo não se tiver valido Art. 117 n° 1.
Ltda .
nenhum
interessado
serão
logo
expediN. 478.532 - Capela Mortuária
der.
dos os certificados " abãixo:
N. 476.573 - Societe Des AutoSanta Terezinha t ida"- Os. 33 N. 163.929 - Nisio Castanheira
mobiles Alpine.
Art. 117 n° 4.
Cardoso.
N. 476:574 - Societe Des inoMarcas Deferidas
N. 483.714 - Ca ravelle - 'Viação
N. 165.769 - Ynoue 5 Jordão LiCaravelle Ltda . - Cl. 33 - Artigo mobiles Alpine.
N.
311.635
Estrepto
Quemicetina
mitada
117 ri° 1.
N. 476.575 - Societe Des AutomoCl. 3.
N. 166.658 - Vigaudas Navickas. - Cano Erba S P A.
N. 486.565 - Guaruja Bridge Club biles Alpine.
N.
328.292
Hidromel
Maná
Blichi Sago.
N. 168.507
Companhia Financeira de InvestiN. 476.577 - Societe Des AutornoN. 169.605 - Waldemar Capobi- Rodrigo Tenorio de Albuquerque
rnentos Cofinance - Cl. 33 - Art. 117 biles Alpine.
Cl.
43
.
anos..
número 4.
N. 169.777 - Ind. de Rendas RenN. 505.384 - Zair Pinto do Rego.
N. ,329.872 Duas Torres CoN. 490.275 - Edificio Visconde' danyl Ltda .
merciai Atlântica" -cie Bebidas . Ltda. - Edgard Sevariano Lima - Cl. 33 N. 505.833 - Yu Lien Han.
N. 165.334 - Mareio Vinicio da Cl. 42.
N. 505.835 - Emp. Construtora
Art. 117 n° 4. •
Costa Giordano.
Centelha Ltda.
N. 434,104- - L
Gelomatic N. 500.382 - Treviso 5 CompaMarcas Indeferidas
IBESA
Industriai Brasileira de EmEXPEDIENTE L'PAS DIVISÕES
nhia Ltda .
balagens
S
.A
.
O
.
E SEÇÕES REPUBLICADOS •
N. 272.137 - Veneza - ElMs AlN. 506.267 - Prol . Eugenio MonN. 477.558 - alindar - Química bino de Medeiros - Cl. 36.
•
teiro.
Dia 11 de outubro de 1966
Industrial União Ltda. - Cl. 1.
N. 468.006 - Jardim Bela Vista
N. 506.049 - Bar e Café Que Tal
N. 478.087 - Dandy - Calil Raaa - . Panificadora Jardim Bela Vista Li- Ltda.
Privilégio de InVenção Indefe4los:
- Cl. 36.
mitada - Cl. 41.
Nome Comercial indeferido
N. 123.778 - Aperfeiçoamentos em
N. 478.258 - Dá:Will° Engenharia
N. 465.497
Aerolack - CondoGargalos de Garrafas e Recipinetes SiLtda .
Cl.. 25.
N. 474.695 -- Colutrutdir e Iniomilares - Artefatos de Alumínio e F.m- roil Tintas S".A . - Cl. 1.
N. 474.051 - Zig-Zag - Pirelli biliária Ubiratã Ltda . Citil ConsN.
473.354
Pocolonia
Studart
bala gens Ardea S.A.
S.A
.
Cia.
Industrial
Brasileira
trutora e Imobiliária Ubiratã Ltda.
N. 135.058 - Aperfeiçoamentos em S . A. Indústria e Comércio - Clas- Cl. 39.
e referentes a rodizios - Silvio Vlcent se 48.
N. 478.690 Café Concerto Diversos
Anthony.
N. 477.418 - Roster - Roster Ind. Paulo Valente Soledade - Cl. 32.
e
Com.
Ltda
.
Cl. 8.
N. 478.703 - Frigelándia - Loja
Alteração de Nome de Titular de ProN. 503.223 - Perfumes Coty S.A.
N. 480.296 - Inapetil - Cia. Quí- Frigelándia - Artigos Domésticos Li- B. - (com exclusão de lança-perfucessos
mica Rhodia Brasileira - Cl. 3.
mitada - Cl. 8.
mes) . •
Eduard Kusters Maschinenfabrik (na
N. 480.456 - Aeralgin - Byron
N. 480.951 - Vycron - Beaunit
alteração de nome no , tétano 136.492
N. 505.832 Fotocópia Euridice
priv.. invenção) - Anote-se , a altera- Industrial Farmacêutica Ltda . - Clas- Corporation - Cl. 22.
Lida. (Prossiga substituindo a Cl. 8
se
3.
N. 489.468 - Anuario Fisco Traba- pela Cl. 25) .
ção de nome.
N. 480.511 - Refaga - Indústria lhista - Editora Mapa Fiscal Ltda. Exigências
N. 405.595 - Retec-Representações
Brasileira' de Bornbaa Hidráulicas Re- Cl. 32.
N. 488.108 _ I F F - Internacio- de Tecidos Ltda. (Prossiga substituinfoga
S.A.
CI.
6.
Têrmos com exigências a cumprir:
do a Cl. 50 pela Cl. 38).
N. 480.546 - Senhoril - A. J. nal Flavors 6 Fragrances Inc. N . • 112.093 - Julio J Morandi,
Renner S.A. Indústria do Vestuário - Cl. 43.
Termos aguardando anterioridades:
N. 500.412 - Atroverina - CoN. 135.403 - Yukio Inagaki.
Cl. 36.
mercial Sebastião Correia de Mello S.A.
N. 136.087 - Japan Dredging t Co.
N. 489.621 - R B Ind. e Com. LiN. 480.547 -Senhoril - AJ. -Ci. 3:
Lida.
mitada.
ia do Vestuário N. 440.244 - Mimoso - Lhas de
N. 165.725 - Commercial Solvents Renner S . A . Indústr
N. 501.672 - Ind. e Com. de ArCl. 23.
Oliveira Castro - Cl. 41.
Corp.
tefatos de Couro Naylon Filadelfia LiCelso Puna.
N. 140.283
N. 483:985 - Jornal de Vitória Titulo de Estabelecimento Indeferido mitade.
N. 166.044 - Ruben Firme Coe- Editora Jornal de Vitória Ltda.
N. 492.905 - Miudesas Nossa Selho.
Cl. 32.
nhora de Lourdes Ltda.
N.
358.243
Restaurante
Vasco
da
N. 166.067 - Albekomaq Ltda. FáN. 483.647
Quinta dos Mouros
N. 466.630 - Mercantil e Importabrita de Maquinas para Sapatos.
- Poços de Caldas, Viti-Vinicultores Gama - Restaurante Vasco da Gatua
Ltda. - Clas.: 41, 42 e 43.
dora de Plásticos Alga- Ltda.
N. 159.616 - Salvador Cleroente e Indústriaà Ltda. - Cl. 42.
N. 494.062 - Som - Indústria e
Dias e Raffaelo Maulicino.
N,, 489.982 - A Geral Elétrica N. 485.839 - Norte Sul - 'Norte
Comércio S. A.
N. 164.982 - Hooker Chemical
Reciere Paduan - Cl. 8.
Sul
'Construção
Civil
S.A.
Clas.
Corp.
N. 480.673 - Camisaria Especial Arquivamento de Processos
N. 165.188 - João Carvalho Darna- se 16.
Camisaria Espcial Indústria e Comérceno.
N. 490.467
Rik - Prol - Pro- cio Ltda. - Cl. 36.
Foram mandados arquivar os prc
N. 145.394
The Gillette Co'.
dutos de Limpesa Ltda . - Cl. 46.
cessos abaixo mencionados:
N. 139.993 - Hisao Ochiai.
N. 493.313 - Nutramina - DieExigências
tricia S.A
A. Produtos Dietéticos e NuN. 491.121 - Horluma Artefato
Diversos„
tricionais -- Cl. 41.
Processos - Tétanos com exigên- de Couro Ltda.
cias à cumprir:
N. 122. g50 - Metalúrgica La. Fonte
N. 490.704 - Carlos Miguel Vie
N. 498.516 - Secoleo - 'Concloroil
S.A. - Arquive-se.
Tintas S.A. - Cl. 16.
Maria Apparecida Vianna de Carva- tro.
N. 139.210 . - Host Arthur Otto 'N. 498.736 - Control's
Quimio- lho (no pedido de transferência do
N. 489.898 - Magra' Produtos Qut
Kuester. - Arquive-se.
farma Ltda. - Cl., 3,
registro r; 298.232).
micos .Ltda.
'
•
'

•
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N. 489.955 - Transportadora Patriarca Ltda.
N ". 490.730 - Haruji Shimora.
N. 490.788 - Enceradoura Rio
Lux Ltda.
N. 488.468 - Copiso Indústria e
Comércio de Materiais para CeAstrução
Ltda.
N. 488.497 - Café e Bar Licinio
Ltda.
N. 488.552 - Ind. e Com. de Máquinas de Lavar Roupas Alvorada.
N. 488.731 - C.omercial e Importadora Imprar:zac Ltda.
N. 488.734 - Rartc S.A. Irnp. . e
Distribuidora.
N. 488.763 - Importadora de Materiais para Escritório Asite S.A.

Outubro de 1965

N. 488.887 - Gistais e Decorações
Prorrogação de Marcas
Regente Ltda.
Foi mandado prorrogar o processo
N. 489.383 - Frasodan S. A...hg, 'abaixo mencionado:
cultura, Participações e Serviços.
N. 654.280 - • Cibacid - Ciba SoN. 489.139 - Gráfica )otapan Li- ciété - Cl. 3.
mitada.
Retificação de • Cliché
N. 489.620 - Decoradora Eit'lliZia
Ltda.
N. 505.183 - Vindrosa - P,ier LuiN. 489.627 - Ind. de Papel e Pa- gi Bertolli - Cl. 41 - Clichê publipelão Santana do Parnaiba Ltrla. - cado em: 3.10-61.
Arquivem-se os processos.
Desistência do Processo
Recurso
Companhia Mineira de Aluniin i :) CoOica - Comercial e Importadora Li- mal (declara a desistência do tértno:
mitada (recorrendo do despacho que in- 501.179 - Marca: COMAL) - Anodeferiu. Térmo: 437.765 - Marca: te-se a desistência e arquive-se o processo.
(0.1CA) .

Dietricia S. A. Produtos Dietéticoa
e Nutricinais (na alteração de nome alt
marca: Dietyl - n.° 318.683).
NOTICIÁRIO
Oposições
Mecânica Esfera Ltda. (opoente do
têm/o 111.875).
Otto Felts de La Roca (opoente do
térmo 125.854) .
Aço Torsima S.A. (opoente do tèrmo 131.726) .
Prestamp S.A. Embalagens Ind.
Comércio (opoente do tèrmo número
146.436).
F Capuano 6 Cia. Ltda. (opoente
do têrmo 152.038) .
Pedro Ferretti e Ricieri Squassoni P1limo (opoente do térmo 134.429).

,

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO
"SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
__
!zunire, de 1963
Preço: Cr$ 2.400
Volume 23
1963 _ Preço: Cr$ 3.600
Volume 24 .
Fascículo 1 - abril de 1965
Volume 32 C4 1.300
** Fascículo II - abril de 1965
Cr$ 1.400
- *"* Fascículo 111 - abril de 1965
Cr$ /.200

Volume 33 - * Fascículo I - julho de 1965
C4 1.300
** Fascículo II -agasto de 1965
Cr$ 2.100
n,,•n
* Fascículo III - setembro de 1966, ....
Cr$ 2.100
Volume 34 - * Fascículo I - outubro de 1965
•, .C4 1.500
rasciculo
novembro de 105
Cr$ 1.800
*** Fascículo 111 - dezembro de 1965
Cr$ 1.400
Volume

Fascículo 1 - janeiro de 1966
** Fascículo II - fevereiro de 1-966
*** Fascículo III - março de 1966

Cr$ 2.100

35 - *

Voliteis 345
MN=

Volume 3.7

* Fascículo I - abril de 1966
** Fascículo 11 - maio de 1966
*** Fascículo m -- junho de 1966
* Fascículo I - julho de 1966

"••• ** Neelettio H

ageéato de 1966

2.100
•

04 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
04
Cr$

2.000

2.200

Na Guanabara
link de Vencias: Avenida Rodrigues Alves n* 111

a

Agência 11 Ministério da Fazenda
VENDA

Atende-se pelo Serviço de Reembalso Postal
Bm Brada&

Na 'Sede do D.I.N.
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Publiciatko feita de acórdo corri o art. 130 do Código da Pro p riedade Industriai. Da data da pubnoccf,o começara
correr o prazo de 60 'dias . para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar
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Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados scan a concessão do rebita) fequerido

Vim ou." 745.394, de 15-4-66
Menkles Confecções Finas t,tda..
•
São Paulo

T

JOÃO MENDES
IND. BRASILEIRA

Classe 36

aistaiguir: Artigos de vestuários
• roupas teitas . eco , 'geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas. blusas
botas, botinas. Idusões. boinas, taba.
ouros. bonés, capacetes, cartolas, cara
puças, casacão, coletes, capas. chales.
cac.hecols. calçados. chapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. cel.
gas, camisas, camisolas, camiSetas
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, , casacos, chinelos, dominós, echarpai, fantasias, fardas para militares, co.
leglais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos dt [ingeris, laqueias, laques.
luvas, ligas, lenços, man tettS, meias.
maiôs, mantas. cnandribo. mastilhas,' Ma.
let6s, palas, penhoar, pulover. peleéin'as
peugas, ponches, polainas. pijamas. , punhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
uspensórios. saídas de banho, sandálias
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantts, ternos, unifornies
e vestidos
Térmo n.° 745.395, de 15-4-1 6
Schop Representações Ltda.
São Paulo
Para

•SCHOP
IND. BRASILEIRA
Classe K
Pára distinguir os seguintes artigos' elétricw: Rádios, aparelhos de teleVisão
pick-ups. geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras i as.
piradsores de pó Fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros: aquecedores,
balanças. ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras. coqueteleiras, eXpremedores liouid ficad .• s elétricos. ! máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas fervedores,
estufas, ventiladores, naen'as e . lOules
elétricos, refletores, ulógios de ar refrigerado formas elétrica... máquinas
fotográficas e cinematog n aficas -campainhas elétricas, garrafas térmicas!. regadores automáticos. lâmpadas aParelhos de luz fluorescente, aparelhoa de
comunicação interna esterilizadores, Icondensadores. bobinas, chaves elétricas.
comutadores. interr mores. tomadas de
corrente. fusivel ánarelhos fotográficos
e cinematoorág icos. filmes revelados,

binóculos, óculos, aparelhos de aproxif
mação. abat-jours e lustres máquinas
para • lavar roupas para uso
domestico
Ter' mo n . v 745.397, de 15-4-66
.
Olavo Silva
_São Paulo

cas, programas de rádio e televisão; neiras, trincos, tubos para encanaments,
publicações, revistas, folhinhas Migres- trilhos para pielas de correr, taças.
sas e programas circenses
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
Classe 28
e verruma
Artefatos e produtos acabados de oriClasse 8
gem animal, vegetal ou mineral, não
Para
distinguir
os
incluídos em outras classes; artefatos de tricos: Rádios, seguintes artigos clã,*
aparelhos de televisão,
substâncias químicas não . incluídos em
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare,
outras
classes
lhos de refrigeração, enceradeiras, assi
"BANDEIRANTE"
Ciaste 21
-•
piradores de pó, fogões, fornos e foga.
End. Brasileira•
Para distinguir: Veiculos e suas partos
itstegrantes: Aros pata bicicleta., auto- reiros elétricos, chuveiros, aquecedora%
. Classe à
móveis, auto-caminhões, aviões. amor. balanças, ferros elétricos de engomar e
Artigos da classe.
tecedores, alavancas de câmbio, barcos, passar, batedeiras, cogueteleiras, expre.
breques, braços para veic,..los. bicicle- medores. liq uidificadores elétricos. mão
'fértil ° n." 745.398 ,de . 15-4-66
quinas para picar e moer legumes a
p roch,fas Qui iniCOS Alinericano Ltda. tas, carrinhos de ia,ac, e carretas cami- carne, resistências elétricas, fervedores,
nhonetes,
carros
amOulantes
caminhões,
São Paulo
carros, tratores, carros-berços, carros- estufas, ventiladores, paenlas e bules
tanques Carros-irrtgadores, carros, car- elétricos, refletores, relógios de ar co.
" A1UR ICANO"
roças. carrocerias; chassis. chapas cir- frigerado, formas elétricas, máquinas
Ãnd Brasileira
culares para veiculas, cubos de veiculas fotográficas e cinematográficas, caias
carrinhos para máquinas de escrever painhas elétricas, garrafas térmicas. te*
Classe 43
corrediços. para veiculas, direção, desli. g-tbres automáticos, lâmpadas, aparea
! Artigos da classt
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele. lhos de luz fluorescente, aparelhos del
vadores para passageiros e para carga comunicação interna, esterilizadores cana
Têm ° n." 745.399, de 15-4-66
densadores, bobinas, chaves elétricas:,
Panific.,adora • Leão da Vila Rica Ltda. engates para erros eixos de 'direção comutadores. interruptores, tomadas ds
freios.
fronteira
para
veículos.
guidão,
•
São Paulo
•
locomotivas, lanchas, motociclos; molas, corrente. fusível., aparelhos fotográfico*
motocicletas, motocargas, moto furgões, e cinematográgicos, filmes revelados
manivelas,
navios, ônibus, para-choques, binóculos, óculos, aparelhos de aproxi.
• * LEIO PA VILA para-lamas, para-brisas, pedais, pantões; mação, abai-jours e lustres, máquina*
para lavar cutipas para uso
rodas para bicicletas, raios para bicicleRICA" •
doméstico
tas, reboques, radiadores para veiculos,
Térino n.° 745.407, de 15-4-66
rodas para velculos, selins. triciclos, ti.
Transporte Itamarati Ltda.
rantes para veiculos, vagões. velocioeClasse 41
dea, varetas de contrôle do afogador e
Cao Paulo
Pães, biscoitos,' bolachas, bolos e doces acelerador tróleis troleibus. varaes de
carros, toletes para carros
Térinos os. 745.400 e 745.401, de
15-4-66
Classe 11
Tecnac S. A. — Crédito, Financiamen- ta erragens, ferramentas de tôda espécie
to e Investir:lera'
cutelaria em geral e outris art:gos de
São Paulo
metal a saber: Alicates, alavancas, arnações de metal, abridores de latas
ITAVARA_T__Z\
',rama liso ou farpado. assadeiras, açu-alies: cadinhos, cadeados. castiçais, co. areiros; brocas, bigornas. baixelas,
IndUstria Brasilelr
iandeijas. bacias, baldes, bimbonieres;
heres pára pedreiros correntes. cabides'
• ,:haves: crernones: chaves de parafusos
conexões para encanamento. colunas,
:aixas de metal para portões, canos de
-nead,' chaves de tenda chaves isglesa
38
s.abeções, canecas, cipos, cachepots, Para assinalar Classe
papéis impressos,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas bres, disticos, letreiros, taboleta se rins
mepara acondicionamento de atmentos, tros meios de aplicação ou exteriorizaicaldeirões, caçarolas, chaleiras, catarei.ção matéria da marca
, ras. conchas coadores; distintivos, doTA, mos ns. 745.408 e 745.409, de
bradiças; enxadas. • enxadões. esferas,
.
Classe 33
•
15-4-66
'engates, esgu:chos, enfeites para arreios,
Operações de crédito, financiamento e estribos, esferas pá- ra arreios, espumaSuerne Industrial Ltda.
investimentos em geral
São Paulo
deiras; formões. ',alces. tarro pare cortar
Classe 33
uanns uanchos para quadros
Operações de crédito, financiamento e estradas dé ferro, frig:deiras; ganchos,
investimentos em geral
SURME "
gonzis para darraagens; insignias;
funis,
tékmas
par._
doces,
freios
para
•
Ind.
Brasileira
Têrrnos ns. 745.402 a 745.406, de
capim, ferrolhis, facas, facões, iecha15-4-66
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
Schil Zlotnic
•
Classe 21
duras ferro comute a carvão, faruteiras,
São Paulo
molas para venezianas, martelos, lar-, Para distinguir: Veiculos e suas partes
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre. integrantes: Aros para bicicletas. anus.
* 62 SENTIDO
gos. p arafusos, picões, porte-galo; po• móveis, auto-caminhões, aviões, amor,.
de câmbio. barcos,
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros. tecedores, Ind. Brasileira
na para veículos. bicicie4
panelas, roldanas, ralos para pias, rebi- breques. ços
tes, regadores; serviços de chã e café, tas, carrinhos de mão e carretas. carda
Classe 32
Para distinquir: Albuns, almanaques, serras, serrotes, sachos, sacarrolha: te- ulionetes, carros ambulantes, camin:iões.
carros, tratores, carros-berços. carros+
anuários, boletins, catálogos, jornais, Soll rãs talheres atlhadeiras, torqueze, tanques
carros-irrIgadoes, carros, case
livros,, peças' teatrais • cineanattagráfi- tenazes, travadeiras, telas dt arame,, toeocas, carroce:ias, charais, chapas stítÁ

3
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Terna° a.° 745.416, de 154-66
Termo n.e 745.413, de 15-4.66
telhas, tacos, tubos de vtatilação. taae
Antonio Serralha & Cia.
Pizzaria Caneca D'Oro Ltda.
ques de cimento, vigas, vigamentos e
corrediços para veiculo& diteçao. dada
São Paulo
São Paulo
varela
padeiras. estribos, escadas rolantes eleSradores para passageiros e para cargal
Termo ne 745.420, de 15-4-66
engates para ' carros, eixos de direção.
"CANECA D'ORO"
Predial Dargi Ltda.
" COMENTADA "
freios. fronteiras para veiculo& guidao.,
São Paulo
Ind.
Brasileira
Ind. ,pwasileira
locomotivas, lanchas, motociclos. moias.
motocicletas. cnotocargas. Inato turgesce.'
Classe 41
Classe 41
"PREDIAL DARGIManivelas, navios. emilras. para-choques.
Balas. caramelos doces, biscoitos e
tizzas e refeições prontas
LTDA"
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões.
bolachas
Termo n.° 745.414, de 15-4-66
todas para bicicletas., raitse para bicicleTermo n.° 745.417, de 15-l-66.
Nome comercial
tas. reboque. radiauoree para veículos. Comércio, Indústria e Importação Jatara
Empreendimentos Caeaguatatuba de
Ltda.
rodas para veicatos. selins. triciclos. tiTermo n.° 745.421, de 15-4-66
Indústria e Comércio Ltda. •
rantes para veiculos, vagões velocipe-'
São Paulo
Dr. Candido Teobaldo de Souza
São Paulo
tles. vareta: de corarõle do afogador e'
Andrade
acelerador. tróleis. troleibus. varaes de
São Paulo
JATIVA "
"CARAQUATATUBA",
carros. toletes para carros
a.lasse 2
Ind. Brasileira
Ind. Brasileira
Aço em bruto, aço preparado, iço
Ind*.CfigH5lir"a
Classe 1
doce, aço para tipos, aço fundido aço
• Classe 38
emalai:Lente trabalhado. aço pátio. aç • Para distinguir: Absorvente& acetana Para distinguir: Agendas, ações. bloClasse 32
refinado bronze, bronze em breio ou ácidos, acetatos, agentes químicos para co, ee papel para cartas, cartões, caparcialmente trabalhado, bronze de o tratamento e coloração de fibras, te- lendários, embalagens de papel e pape- Para distinguir: Aluas, almanaqusia
manganês, bronze em pó. bronze em cidos. couros . e celulose; água-raz. al- lão envelopes, faturas, fichas, pape- anuários, boletins. catálogia jornal.,
parcialmente preparado cimento me- bumina. anilinae: alumen. alvaiade, al- lão. papel em fõlhas, apólices, cheques, livros, peças teatrais e cinematograle
industriais, aluminio em pó
barra. em fio, chumbo em bruto ou vejantes
dupl , cdtas, debêntures, letras de cam- cas, programas de rádio t televisei
Mico. cobalto, bruto ou parcialmente amonlaco. antaincrustantes. anti-oxidan bio notas fiscais, notas promissórias, publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
trabalhado, couraças. estanho bruto ou tes. antacorrosivos. anti-detcmantee. azo
recibos, passagens
parcialmente trabalsado, ferro em bruto tatos, água acidulada para acumulado
Termo
n.° 745.422, de 15-4-66
TCrin on.° 745.418, de 15-4-66
res. água oxigenada para fina [adusta
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Frigorifico Três Passos Ltda.
Ciloadep
—
Companhia
Brasileira
de
ais
amônia:
banhos
para
galvanização
gusa em brito ou parcialmente trabaSão Paulo
Pesca S. A.
lhado, moa temperado. gusa ma/leave:. benzinas. benzoL betumes. bicarbcatatc
São Paulo
de
sódio,
de
potássio:
cal
virgem,
carbimmas de metal, lata em allra. latão vões. carbonatos. catalizadores. celuloem teaae, latão em chapas. latão em se. chAaas fotográficas, composições. exayergalhõ'es, ligas metalicas, limalhas, tintores de incêndio, cloro, corrosivos
"TRES PASSOS "
"CIBRADEP"
mag nésio. manganês- metais não reabri- cromatos. corantes. creosotos; descoranI Ind. Brasileira
Lados ou parcialmente trabalhados, me- tes desiacrustantes. dissolvente% emul.
Ind. Brasileira
tais em massa metais estampalos,
sões fotográficas, enxofre, ater. esmalmetais para solta. niquei e Zinco
tes. eestearatos: feno!, filmes sensibiliClasse 41
Classe 41
zados para fotografias, fixadores, fluiPesca, pescado e mariscos
Termo n.° 745.410, de 15-4-66
Para distinguir: Margarina, manteiga,
dos para freios, formol fosfatos indusfarinhas alimentícias,
Adelino da Conceição Pereira
óleos vegeta&
Têrmo n.° 745.419, de 15-4-66
triais, fósforos industriais. fluoretos
para uso domésticos, gordtuas vegetais,
São Paulo
Construtora
e
Comercial
Mardoro
Ltda.
fundentes para solda; galvanizadores
carnes frescas, chouriços, linguiças, salSão Paulo
gelatinas para fotografias e pinturas.
sichas, salames, banhas, línguas, morn
glicerina; hidratos. hidrosulfitos; imper.
tadelas, presuntos, paios, lombo, e tou" MARDORO
ineabilizantes. iodureto& lacas: massas
Irld.tgfftelra
cinho defumada
para Untura, magnésio, mercúrio. nitra
Ind.
Brasileira
Termos
as.
745.423 a 745.438, de
tos. neutraazadores..nitrocelulose: iro
Classe 8
15-4-1966
oxidas, oxidante. álea para pintura ma
Discos gravados
Classe 16
Aramificio Vidal S.A,
de linhaça. produtos quimicos para m
Termo n.9 745.411, de 15-4-66
pressão, potassa industrial papéis he Para distinguir: Materiais para construSão Paulo
Escõvas Prime Indústria e Comercio liográ ticos e preliacopista películas sen- ções e decorações: Argamassas. argila.
Ltda.
areia,
azulejos.
batentes,
balaustres,
blosiveis. papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa. os de cimento, blocos para pavimentaSi a Paulo
oós metálicos para a composição de tin- ção calhes, cimento. cal, cré, chapas
tas preparações para totograflas. produ- isolantes, caibras, caixilhos, colunas.
tos para niquelar. pratear e • cromar. chapas para coberturas, caixas dágua,
PRIMB
"
*
erodutos para diluir tintas. prussiatos, caixas de descarga pare etixos. edificareativos. removedores. sabão neutra, ções prernoldadas. estuque, emulsão de
Ind. Brasileira
(NDUSIRLA BRASIIORA
sais. -al 2 c1Fitos secantes. sensibilizantes base asfaltico. estacas. esquadrias, estrusililatos, soda cáustica, soluções quími- turas metálicas para construções. lamaClasse 29
Classe 8
cas de uso industrial, solventes, sulfa- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Escovas em geral
tos. tintas em pó. liquidas. sólidas ou de junção. lages. lageotaa. material iso- Para distinguir os seguintes artigos fila
Terra on.° 745.412, de 15-4-66
pastosas para madeira ferro, paredes lante contra frio e calor, manilhas, mas- tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
Padaria e Confeitaria Branco 8 Preto construções, decorações. couros. tecidos, sas pare revestimentos de parida& ma- pick-upa geladeiras, sorveteiras. apare.
Ltda.
fibrae, celulose, barcos e veículos. talco deiras para construções, mosaicos, pro- lhos de refrigeração. enceradeiras, aidutos de base asfá.ltico, produtos para pir a dor e s de P6 fogões- fornos e foga
indusarial thiner, vernizes. zarcão
São Paulo
-reliasétco,huveirs.aqcdores,
tornar impermeabilizantei as argamasTermo n.e 745.415, de 15-4-66
sas de cimento e cel, hidráulica. pedre- balanças, ferros elétricos de engomar e
"BRANCO &PRETO
Estaciodiesel Ltda.
gulho. produtos betuminosos. impermea- passar. batedeiras, coqueteleiras:
bilizantes líquidos ou sob outras formas mechares liquidificadores elétrica& maInd. Brasileira
São Paulo
para revtstimento e outros como na pa- quinal- para picar e moer legumes e
Classe 41
vimentação. peças ornamentais de ci- carne, resistências elétricas. fervedores,
"ESTACIODIESEL".
Açúcar, balas, biscoitos, bolos, bombons.
mento ou gesso para tetos e paredes, estufa& ventiladores. paenlas e bula
café, caramelos, chocolate, compotas.
Ind. Brasileira
papel pare forrar caeas, massas anti- elétricos, refletores, relógios de ar ra
ácidos para uso nas construçOes, ma- frigerado, formas elétricas, maqubilla
confeitos doces, frutas, geléias, pães doClasse 6
quetas, portas, .portbes, pisos, soleiras fotográficas e cinematográfica" alia
ces. pralinés, pudins, sorvetes sucos de
para -portas, tijolos. tubos •de..ersoorgo. plias/las: elétrica* garrafas Orneiem,
. • ,(ratas 7e• . .toreõeS :re e ia
pulares para veiculos. cubos de veículos.
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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 deferimentó do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
ae Nacional da propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido .
gadores automáticos, lâmpadas. apare. ganchos giz, goma-arábica, grafite pa. batente de chasses, bicos para mamadei. 'não impressos, livros fiscais, livros de
lhos de luz elluorescente, aparelhos de !:a lapiseira. instrumentos de desenho e ras, braçadeiras, bocais, bases para te contabilidade, mata-borrão, ornamentos .
comunicação interna, esterilizadores can- de . escrever, lacre, lápis, lapiseiras, má- lefones, borrachas para. carrinros inclua • de papel transparente. protos,
densadores. bobinas, - chaves elétridaS. tinas de calcular, máquinas de escre- triais, borracha para amortecedores nhos, papéis de estanho e de ali:min o.
comutadores, interruptores, tomadas de ver, máquinas de grampear, máquinas bainhas de borracha para rédeas; cochim papéis sem impressão, papéis em branco
corrente, fusível aparelhos fotográficos de somar, molhadores, painéis, penas de motor, câmaras de ar, Chupetasecor- para forrar paredes, papei olmaço cous
e cinematográgicos. filmes revelados, pesos para papéis, percevejos, porta dões massiços de borracha, cabos para ou sem pauta, papel crepon. papei de
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- canetas • porta-carimbos. porta-papel terramentas, chuveiros, calços de bar seda, papel impermeável, papel encarado
mação, • abat-jours e lustres. Máquiaas Protetore.s para rápis, raspadeiras, ré. racha, chapas e centros de. mesa, cor
papel higiênico, pope] impe anca vel
para lavar roupas para uso
• puas para desenho, telas e tinteiros das , de borracha, cápsulas de borracha para copiar, papel para desenhos, pa•doméstico
Classe 21
parac entro de mesa, calços de borra
Classe 28
Para . distinguir: Veículos e suas partes cha para máquinas, copos de borracha pel para embrulho i In pe rmea b I :zado
Para distinguir: Artefatos de mateijial integrantes: Aros para bibicletas, auto' para freios, dedeiras, desentupideiras papel paro encadernar, papel para/ esa
plástico e de nylon: Recip:entes fabri- móveis, auto-caminhões, aviões, amor- discos de mesa, descanso para pratos, craveis • papel para imprimir, papei pacadas' de material p/:estico, revestirnan- trecedores, alavancas de câmbio, braços. encostos, embolos, esguichos, estrados rafina para embrulhos, papel celolane,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros, breques, bra'ços para veículos, bicicle- esponjas de borracha era quebrajacto papel celulose, popel de linhn papel
armações para &cios, bules, bandejas, tas, carrinhos de mão e carretas, cami. para =eiras, fios de borracha lisos absorvente. papa l para embruhar tabases para telefones. baldes, bacias bal- nhonetes„ carros, ambulantes, caminhões fôrmas de borracha, guarnições para baco, i papelão, recipientes de P a lee:i rce•
. tas, caixas, carteiras, chapas, cabos carros, tratores, carros-berços, carros. automóveis, guarnições para veículos, setas de papel, rótulos de pa pel. rolos
para ferramentas e utensílios; cruzetas, tanques, carros-irrigadorei, carros, car- lancheias para escolares, lâminas de de papel transparente, sacos de papel
caixas para acondicionamento de ali- roças, carocerias, chassis, chapas cir- borracha para degraus, listas doe bar. serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel .
mentos, caixa de material plástico para culares para veiculpe cabos de veículos racha. manoplas, 'maçanetas, proteto.
Classe 4
baterias, coadores, copos, canecas, can- carrinhos para máquinas de escrever res para paralamas, protetores • de
Minérios em bruto ou parcialmente
atlas. capas para álbuns e para livros corrediços, para velculos, direção desli. para-choques, pedal do acelerador, pe
trabalhado
cálices, cestos, castiçais para velas, gaileiras, estribos, escadas rolalites. eie dal de partida, paras para businas,
. Classe 7
caixas para guarda de ibjetos, cartu- vadores para passageiros e •para carga pratinhos. pneumáticos, pontas de boa
chos, coadores para chá, descanso para engates para carros, eixos dr direção, sapal 'seminu a sejebuaq ema ave.: Máquinas e utensílios para serem usapratos, funis, fôrmas para doces, fitas freios, fronteiras para veicnias. guidão massiças, rodízios, revestimentos de das exclusivamente na agricultura e
para sorvetes, colherinnas, pasinhas, locomotivas, lanchas, motociclos, molas, , orracha, sodas de borracha para mó. horticultura a • saber: arados abridores
motocicletas, naotocargas, moto furgões
de sulcos, adubadeiras, ancinhoi megarfinhos de plástico para sorvetes fiar- manivelás,
navios, ónibus. para-choques veia, sanfonas de vácuo, suportes de
minhas dt plástico para sorvetes, discos, para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. motor sapatas do pedal do breque, -e cânicos e empiffiadores combinados,
lagoas de mater;a1 plástico para sorve- rodas para bicicletas, raios para bicicle- sembaio e isolador, suportes, semi: .arrancadorés mecânicos para agricultura.' batedeiras para ceerais, bambas
'es, estojos para objetos, espumas de tas, reboques, radiadores para veiculas pneumáticos, suportes de câmbio. san
%élan, esteiras, enfeites pare autonió- rodas para veiculas, selins, tricicles, ti- tonas de partidas, saltos, solas e solados para adubar, ceifaderas, carpideiras
ceifados para arroz, charruas .para agriVeia, massas anti - ruidos, escoadores de rantes para velculos vagões, velocipe- de borracha. surdinas de borracba para
pratos. copos e copinhos de plásticcios des, varetas de controle do afogador e aplicação aos 'rios telegráficos e telehô. cchura cultivadores. debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagapara bolsas, eacas, guarnições guarni- acelerador, tróleis, troleibus, varaes de• nicas, aravadores de porta, tige!as
dores para a agricultura escarrificaeoe
Seções para porta-blocos, guarnições
tigelas, tampas de borracha para conta, res, enchovadeiras, facas para máquicarros, toletes para carros
para equidificadores e para batedeira:
gcitas, tiras de bor:acha para elabora- nas. agrícolas ferradeiras gadanhos,
Classe 6
de frutas e legumes, gcarnições de Ma, Máquinas ara: acabamento, achatar
ção de substâncias quirreas
garras para arado, grades de discos
teria' plástico para utensílios e eibietos. arame, acondicionamento, adelgaçar,
Classe 49 •
ou destes, máquinas batedeiras para
guarnições para bolsas garfos, galerias ajustar, alimentar água, alisar, amas- Para distinguir: jogos, brinquedos, pasagricultura máquinas inseticidas mápara cortinas, ferro laminados, plás-• sar, aplainar, arrolhar, beneficiar, bu- satempos e artigos desportivos: Aut- icos lancheiras, mantegueiras. malas rilar. brinquetar, brunir, cardar, cole- tomóveis e veiculos de brinquedos, ara- quinas vaporizadóras,. máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
orinóis, prendedores de roupas. puxado- tar, coinpõr, comprimir, condensar. COA- mas de brinquedo, baralhos, bolas para
máquinas perfuradoras para a agriculroa de móveis, pires, • pratos, palitei- servar, cortar, coser, costurar, clarifi- todos os esportes, bonecas, Arvoi. es de tura,
" máqcinas de plantar,. motochar,
ros, pás de casinha, pedras pomes u rti- car, classificar, cravar debruar, debu- natal chocalhos, discos de . arremesso ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
gas protetores' para documentos. Pu- lhar, desbagar, desbastara„ descaroçar. dç eartivo. figuras de aves e animais,
roçar, de semear: para asfalsra: de
xadores de água para uso doméstido, desembrar, desintegrar, destnatár, de- logos de armar, jogos de mesa, luvas torquir. de triturar, de esfarelar terra,
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas, palpar, distribuir, dobrar drenar, ele- paira esporte, miniaturas de utensIlios para irrigação, para matar formigas e
porta-documentos, placas, rebites rode var, empacotar, encaderna, estampar: domésticos, máscaras paar esporte, na- ataras insetos, para borrifar e pulveria
allaas, recipientes, suportes, suportes para fabricar arame, fahalcar artigos de me. ladeiras, redes para pesca, tamboretes zar desinfetantes, para adubar, para
e varas para pesca
guirdanapos. saleiro, tubos, tigelas, tal, fabricar bebidas, fabricar calçaagitar e espalhar palha, nara colher
Classe 22
6.tbos para ampolas, tubas para serin. dos, fabricar chapéus, fabricar , esc.:SN/as
algodão, para colher cereais máquinas
lios
paar
tecelagem
e
uso
comum
968, travessas, tipos de material plás- fabricar ferram-mias. çabricar gelo, faamassadoras para ',lias agricolas, da
tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha- bricar móveis, fabricar papei, fabricar
Claase 38
cortar árvores, para espalhar. para ca.mos para acondiciinamento, vasos, al- peças, fabricar rebites, fabricar roupas, Aros para guardanapos de papei Maar, máquinas Combinadas para semas, colas a frio e colas são incluídas fundir, imprimir, insulfrar, 'perfurar, pi- aglutinados. álbuns (em branco), álbuns mear e cultivar, de desbanar, para eleem outras classes, para borracha para cotar, prender, rebitar. roscar, selecio para retratos e outógraf0s, balões (ex- sacar. máquinas e ancinhos para forraaprtannes, para marceneiros, para saPa- na, sepaar. serrar, tecer, timbrar, toe ceto para brinquedos) blocos pira opeuapao seropeasoa seumbam 'suas
toiros, para vidros pasta adesiva paia cer. 'tornear, betoneiras, burrinhos, cOrrespondência, blocos para cálculos ma mecânicas, raladores mecânicos, eobrinquetadores. cardadeiras, condensado.
mater:al plástico e mgeral
blocos para a'notaçÕes, bobinas, brochu- los compressores para a agricultura.
res, cravadeiras, dínamos, escavadelras, ras nãO impressas, cadernos de escre- sachar/eiras, semeadeiras, secadeiras,
. Classe 30
Guardaschtiaac, guarda-sol bengalas, •e misturadores, motores, >armas, rebita. ver, capas para documentos, carteiras, marcadores de terra tosadores de grasuas partes integrantes dores, teares, máquinas insulfradoras, caixas de papelão, cadernetas, cader- ma, tratores agrícolas, válvulas para
moto-motoras,
motrizes. operatirzes nos, caixas de cartão, caixas para paClasse 17
máquinas agrícolas
p
Para distinguir: Artigos, instalaçõei e erfuratrizes, rotoras, e, peças inte. pelaria, cartões' de visitas, cartões c o
Classe 10
•
granias destas máquinas
máquinas para escritório e desenho, as-merciols,atõínd feicr- Albuminimetros, aparelhOs para mee i r a
sim discriminados: abridores para Ur.
Classe 39
tolina, cadernos de papel melimetrado pressão- sangulnea, bombas para extrair
tas, almofadas para carimbos, apontado. Para distinguir: Artefatos de borracha, e em branco para desenho, cadernos leite, buretes, copos para banhar os
res paa lápis. berço para mata-borrões, borracha, artefatos de borracha para esclares, cartões cai branco, cartuchos olhos, bicos le seringa, cânulas. catéteres
borracha para apagar, caixa. para cOr- veículos, artefatos de borracha ndo in- de cartolina, copas planogrgisat ca- cuspideiras para dentistas, cistoscim'os,
respondência, canetas-tinteiro, agi pis- cluidos em outras classes: Arruelas, ar dernos de 'amorança, carretéis de pa- drenos para Sias cirúrgicos, duchas para
oara papéis, cola, colchetes, --apassos. golas, amortecedores, assentos para ca- pelão, envelopes, envóluc.ros para chacestas para papeie; crayons, datadotas, deiras, borrachas para aros, batentes d rutos de papel, encadernação de papel os olhos, espátulas para abaixar a línesquadros para desenhos. • estofos esOo• cofre, buchas de estabilizador, buchas, ou ' papeltio, etiqueto.. alho Indicas gua, estetoscópios. hemoglobinenbetroa,
lares, estojos para desenho, fitas para bucha. para tumido., batente de poeta, Mães de celulose, guardanapos, lefros hemomaneimetros. histerotomos hema éocitometros, inhaladores, iriegadorts,
• ,
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acerdo com o art. 130 do Código dá' Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 130 dial para o deferimento do "adido. Duranie esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
rigadores cirúrgicos, irrigaclores nasais n cera e de macieira, goma pare lavanlancetas laringoscópios, laringotomos, deria, limpadores de luvas, líquidos de
olhos artificiais, otoscópios, pipo t para branquear tecidos.. líquidos mata-gorduseringas, seringas de vidr opara cirurgia ras pala roupas e meta óleos para routermômetros clinicos tubos de traqueo- pas, oleina, óleos para limpeza de cartomia, uretroscópios, urelimetros, válvu- ros, pós de bn.,,iquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
las abdominais e vaginais, ventosas.
sabão comum, sabão de esfregar e sa, viviometros, xícaras para doentes
ponáceos, tijolos de polir e verniz
Classe 12
para calçados
Alf.netes agulhas, presilhas, argolas, boClasse 47
tões, colchetes, ganchos, dedais ivelas
lubriticanfechos corrediços, garras, grifas de me- Para disenguir combustíveis,
tal para enfeites de vestidos, missangas res. substâncias e produtos destinados ti
iluminação e ao aquecimento; álea.).
lantejoulas e ilhoses
motor. carvão a gás hidrocarboreto.
Classe 18
Para distinguir armas e munições de ç,s metano, butano t proPano. gás enguerra e caça: Alfanges, arpões, balas, garrafado. gás liquefeito, gasolina, grabaionetas, canhões, carabinas, chumbo xas lubr.ficantes, óleos combustiveis,
para caça, cartuchos, dinamite, espole- óleos lubrificantes, óleos destinados
tas, explosivos, espingardas, fusis, lo- iluminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores, parole° e querosene .
gos de artifícios. metralhadoras, pistoClasse 48
las, pólvora, punhal e revolver
Para distinguir: Perfumes, essências; exTérmos ns. 745.438 e 745.441, de
tratos, agua de colônia, água de touca.
15-4-1966
água de rosas, água de alfazema. agua
Laboratórios Branova S . A. Indústria cador, agua de beleza. água de quina
Química Farmacêutica
para barna, loções e tônicos para ta
cabelos e para a pele, brilhantina. banSão Paulo
dolina, "batons'. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
tabelo. creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza d2
e "maquilage - . depilatórios, deso;orantes, vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
.estana e sobranceiras, preparados parc
inbeiezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme,
ara barbear, sabão liquido perfumado
!INDUSTRIA ERAS:LEIRA
não, sabonetes. dentifricios em pó
asta ou liquido, sais ertuniados para
anhos. pentes. vaporizadores de perfura. escôvas para dentes, cabelos, unhas
cílios. saquinhos perfumado, preparaClasse 10
Massas plásticas para fins odontológi- !os em pó, pasta, liquidas e tijolos
cos e guta percha, pontas de guta-per- ',ira o tratamento das unhas, dissolcha para Obturações de canais, cera la- entes e vernizes. removedores da cutiminada, cera para incrustações e arti- ufa, gliceri,la perfumada para os cabeculação ileal base. cera colante, sandra- as e preparados para descolorir unhas,
ca, godivas, verniz :solante gessso, ilios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
amalgamas líquidos e pós para limpeza
e polimento, lixas porcelana, ruge, disTênno n. 9 745.442, de 15-4-1966 .
cos e rodas para desgaste, guta-ercl-,a
(Prorrogação)
dentes artificiais, dentaduras. algodão
Instituto Pinheiros, Produtos
idrófilo. catgut seda e cr:na ara BotaTerapêuticos S.A.
ras. agulhas ara injeções, instrumentos
São Paulo
cirúrgicos para operações, cadeiras para
clinica médica canulas, conta-gotas, vidros conta-gotas, pincéis para garganta
lacas; p:nças anatõmicas; tesourar..
totomos, serrs serras para raquioternia,
martelos, bistcris; afastadores; bcOlcõe:,
curetas; ruginas; elevadores, cspâtelar
protetores, perfuradores limas; para
Ossos lancetas, linarnetros. esteroscópio,
estiletes, especulos dilatadores; r'sterômetros depressores; anuscóp:oS;
cópios; bugias; adenótomos; abre-bocas,
abaixa-línguas, aparadores; porta-amalgamas; escavadores; extratores; colheres cortantes, calcadores e alicates
COf

rec08- I

Classe 96
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes. extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de

Classe 3
Preparados para serem usados na
medicina e a afarmácia

Termo n.9 745.443, de 15-4-19ó6
(Prorrogação)
Instituto Pinheiros, Produtos
Terapêuticos S.A.
São Paulo

1

Termo n." 745 . 450. de 15-4-196t
(Prorrogação)
Laboratórios Andromaco S . A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Ii2115

Ye%
.41

T USEM
Lelm*ies AmIrdrisco 5 A
Classe 3
Produto farmacêutico

Classe 3
Preparados paar serem usados na
medicina e n afarmacia

Termo n. 9 745 .451, de 15 -4-196-6—
(Prorrogação)
OFASA — Organização Pinatweira
Acimihistradora S . A.
São Paulo

' Termos ns. 745.444 e 715.446„ de
15-4-1966
"MSM" — Artefatos de Borracha S.A.

PRORROGAÇÃO .

São Paulo

T k C

sALTO

°

Brasileirs

Ind156tTla
Classe 36
Calçados em geral: Alpercatas, botas,
botinhas, botinas, chinelos, galochas, ponainas, perneiras, sandálias, sapatos,
sapatos desportivos e tamancos
Classe 39
Pahnilhas saltos, solas, solados e guarnições de borracha para calçados
Classe 35
Classes: 5 — 11 — 14 — i5 -- 16
Palmilhas, saltos, solas e solados de
— 32 e 33
COM?
Sinal de propaganda
Têrmo n.0 745.447, de 15-4-1966
TArmo n. 9 745.452. de 15-4-1966 —
- MSM" — Artefatos de Borracha S.A.
(Prorrogação)
São Paulo
S.A. Indagraf — Indústria de Artes
Gráficas
São Paulo

S ÁLTÁC O

IndUtria Brcrdleira,
Classe 39
Palmilhas, saltos, solas, soladas e guarnições de borracha para calçados
Termo n. 9 745 . 418. de 15:4-1966
- 114SM -..Krtei atos de Borracha S . A.
São Paulo
Classe 36
Calçados em geral . Alpercatas botas.
botinhas, botinas, chinelos, galochas.
polainas, perneiras. sandálias, sapatos
sapatos desportivos e tamancos
• _
Termo n.° 745.449 de 15-4-196
MSIVi — Artefatos de Borr,:cha S. A.
•S'l'o Paulo
Classe 35
Palmilhas, sa:tos, sol:is e solados de
•
couro
•

se 'c'
4f9ç

Classe 38
Aras t i. ra guardanapos de tape]
aq utmados álbuns (em branco) álbuns
para retratas e outógraf0s. balões (exceto para brinquedos) blocos para
cOrrespondência, blocos rara Cáletêns
Horns para anotações. hol 'nos, brochareis não impressas, cadernos de escTever, capas para documentos, carteiras,
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de carU.- o, cc Nas para pa.-
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DAS .

Pithileaaau rena de acordo com o art. 130 do
da Pi . opfledade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o pra:o de GO dias para c deferimento cio pedido Dira ire esse prazo poderão apresentar
suas o p osições ao Departamento
Niakunal da Propriedade Industriai aqueles que sa ai as ..-em prejudicados com a concessão

ée registro Jeque:ido

pelaria, cartões de 'visitas. cartões ca
marchais, cartões indicas, corifeia cartolas, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em. branco, cartuchos
de cartolina. coisas plOnográficas, ca.
dernos de lembrança. carreté:s de papelão, envelopes. envólucros para charutos de papel. encadernação de papal
ou papelão, etiquetas. Rilhas índices.
folhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos. livros tiscais livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentas
de papel transparente, prutos„
nhos, papé:s de estanho e de alumia:o.
papéis sem impressão, papéis em branco
para forra; paredea, papel oltnaço cot
ou sem pauta. papel crepon: papel de
seda, papel :raperineável, papel enceradO
papel higiênico, popel impermeável
para copiar., papel para desenhos, papel pára embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para e*•
cravar, papel para imprimir, papel pa.mana para embrulhos, papel celofana'
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel pata embrahat ta.
baco, papelão, recipientes papel r0setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papal
tub, postais de cartãc
serpentinas. tubos
e
etes de papel
Tênno n.- 745.453. de 15-4-1966
(Prorrogação)
Indústrias York S.A. —
Cirúrgicos
São Paulo.

pestana e sobraracuas. preparaaas J)dra
embelezar cílios e olhos, cala . I/ para
o rosto e para o
bios. sabsi.,
me
para oarbear. sabão liquida pai talaria(
ou não, sabonetes. dentiinclus em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de pariu
me, escõvaa para dentes, cabelos, unha,
e cibos. saquinhos pertumado, prepara
dos em pó. pasta. líquidos e tijolo:
para o tratamento das unhas, diasol.
ventes e vernizes, removedores da uni- j
cuia, glicerina perfumada para os cabe- I
los e preparado.., para descolorir unhas,
Mios e pintas ou sinais artificiais, óleos

para a pele
Termo n.9 745.455, de 15-4-1966
(Prorrogação)
Rádio-Frigor Importadora S.A, •
São Paulo

'o
C7c5?.--

''
G'

o <\ •
P

d's, C) c)
9.Q5
ÇLYC)
Q. ,-,
()
V .O

Tênno n.' 745.456, de 15-4-1966
(Prorrogação)
Comércio e Propaganda Especializada
Sociedade Anônima
x;ão Paulo

luras metálicas para construções. lamelas de metal. . ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. material iso.
)ante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de [landes, madeiras para construções, mosaicos, proFRO1kROGAÇO
1 dutos de base asfáltico, produtos
para
tornar impermeabilizantes as argatnaa;as de cimento e cal, hidráulica, pedra.
pulha. produtos betuminosos, tmpermea.
•
bilizantes líquidos ou sob outras tomai
Classe 16
para revtstimento e outros come na pa.
Pira distinguir: Amido, anil, azul da vanentação.
ças ornamentais de cI.n -russia, alvaiade de zinca abrasivos, mento ou gesso para tetos e paredes,
a l uda° preparado para limpar metais, papel para forrar casas, massas anti.
rergentes, eapremacetes, • extrato de ácidos para uso nas construções, paranil, fécula para tecidos, tóstoros .de quetes, p ortas, portões, pisos. soletra*
.orr, e de madeira, goma para lavan- para portas, tijolos. tubos de concreto,
deria, limpadores de luvas, liquidos de telhas, tacos, tubos de vtritilação. tanhr mear tecidos li quidos mata-gordu- ques de cimento, vigas, vigamentos e
rJ, Lu.a roupas e mata óleos Para rouvitros
pas oleina, óleos para limpeza de carTérmo
na'
745.462,
de 15-4-1966
ro. pós de branquear rodpa. salicato
Tecelagem
Albitex
S.A.
de sódio, soda cáustica, 'sabão . em pó,
São Paulo
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
•
O'G N
São Paulo .

AT OMEX
Tnd uttr ta Brás i

Termo n. 9 745 .459, de 15-4-1966
(Prorrogação)
Janovitch & Cia. Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇ
T RI CONA L
t
In
Brasileira

1,.çp

mnmRoagÃo
aaasse 20
Nome Comercial
Petrechos navais e aeronáuticos, a %a-Termo n. o 745.456, de 15-4-1966 'D
bem: âncoras, boias, cintos Lie natação,
(Prorrogação)
para-quedas e salva-vidas
-Quem Conhece... Confia Emprêsa Gráfica
Carazinhense Ltda.
Rio Grande do Sul
_ Têrmo n. 9 745.460, de 15-4-1966
Classes: 3 — 8 — 10 — 36 — 38 e 48
Fabrasa S.A. — Fábrica Brasileira de
Frase de propaganda
.
Lâminas
'PRORÉOGAgÃO
São Paulo
Termo n. o 745.454, de [5-4-1966
O NOTICIOSO

Produtos

YOrk

Luiz Marçal
. São Paulo

Classe 3..

Um jornal
Tênno n.9 745.457, de 15-4-1966
(Prorrogação)
Moinho do Centro S . A
Rio Grande do Sul

•
PRORROGAÇÃO
Rk\)

:

AZO

Classe 11

São Paulo

Classe 43
Para 41‘tiRguir: Perfumes, essências, extraem, águr de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para oe
cabelos e para e pele, brilhantina, bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente. cremes gor.
durma e pomadas para limpeza da
"snaquilaqe". depilatórios, dast>
orau te.a, vinagre aromático, pó de arroz
i tele° perfumado ou não, lápis paia

Classe 37
Roupas brancas, para cama e atesas
'‘COlt1 oados cara camas et.'chas ca.

barrosas, esfregões, fronha ‘, gnardana•
poa, logos bord_t&s,
eti, toalhas,
Nençóis, e aixas cama zanas. p?a103i ara
cosinaa . panos k ratos, toMhas cSe
roste e banho, toalhas de mesa tualhaa para [anta:, toalhas pari chá e
café. toalhas para banquetes, guarai.

cões para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.9 745.463 de 15-4-66
Cia. ,de Cigarros Souza Cruz

Guanabara

PRORROGAÇÃO

TRI - CAMPEM)
Indástria Brasileira

Lâminas, de barbear
Ilêrrao n.o 745.461, de 15-4-1960
Empreendimentos
Paraná
Imobiliários e Comércio Ltda.

PARANÁ

O'

fildástria

,z

uiz6/
Riantitim \
asaãossilil

mien

Classe 44
Uns cigarro de luxo

Termos na. 745.464 e 745.465, de
15-4-66
Cas:ata Automóveia Lida,
São Paulo

Classe 16
Para distinguir: Materiais' pare constru-

ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustrai. Mocoa de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
1.4,
04
Isolantes, caibros, caixilhos. colunes
chapar para coberturas, 'Abras dágua
Ciasse 21
caixas de descarga pare etixos. edifica Para listinguir: Veiculos e suas nartei
ções pretnoldadas, estuque, emulsão de integrantes: Aros para bicicletas, subia
base asfáltico, estacas, esquadrias, mens. móveis, auto-caminhões, aviões, &mos

o

4.

4:01.

Classe 41
,Farinha de trigo

,

OURO VERMUffl

~
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art . 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
a correi o prazo . de 60 lias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Proprieciado Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conc^ssão do registro requerido

ruí/fiares. ala van,a le cainbro oai-cos.
ic.e•
oraeos Para ver, tilos.
tPs. carrinhos de mão e tarretas
si..,..acres. carros ambulantes. carnal :iões
carros. tratores. carros-berços. carros
82.m.m, s. carrosorrigaclues, carros. cor•
carrocerias. chassis, chapas circula f/ii p ara vercuios. cabos de veículos,
cor .-os, is para veiculas. oireção.
• .faras csírrbos. escadas r.iiantes,
vafanes para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
helas. fronteiras para velemos Qil -iào
Uvas. lanchas motociclos. molas,
ic leias. cnoteRafreías iuutu furgões.
rã
=Ali s elas, navios. ônibus para-chi,que.s
par-, 'armas, para-brisas pedais, pantões
rodas para bicicletas. -aros fera brcictetas reboque. radiadores nara vercuios.
roce,: para veiculas. senas, a-lerdos ti
elocipenuttes Pa r a veteulos. ..ranõe.s
cies. vamas de contrõl lo Joc;i/ol
att leradoL. troteis. zroierbus varas . s ne
car:os, toletes par . , 'arras

Termo a.? 745 .467, de 15-4-66
Cairá S . A. ' Produtos Alimentícios
São Paulo

CATU S. A. - PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS

o
Noiae camerci,:1
Tênnos lis. 745.469 e 745. 470, de
1.5-4 66
Rio (3ronclense
Companhia Vinic
Rio Grande da Sul

"

CARVOATIF" ,
IND. BRASILEIRA

Têm° n." 745 .473, de 15-i-66 •

Lage Prel S. A.
São Paulo

• PRORROGAÇÃr

IRE RU:

S/A

-Nome comercial

Térmo n.') 743 .475, de 15-4-66
Indústrias Brasileiras de Lá p is Fritz
Johansen S A
São Paulo

PRORROGAÇÃO

para enxertos. cianarnide de cálcio
como adubo para o sola. de teimadcrres,
ífesinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escarras básicas para
adubos, essências . para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
anassia para fins hortícola:: fertilizantes para o solo. formicida, gerem°. incehfugos. massas pa:s enxertos pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destrui; !nos tos.. hervas e plantas daninhas, si- ,:. para fins agrícolas: sais para
fins borticolas
substâncias quitnicas
para destruir insetos, hervas e plantas'
daninhas venenos contra a vermina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Tênno n. 0 745 .4,8, cie 15-4-66
The Lincoln Electri cCompany
Estados Unidos da America

Classe 2
Dc.sint•i-ml , e dei.odorizrmt:/s de uso em

Classe 17
krtigos para escritório, almofadas para
carimbos. almofadas para tintas, abriClasse
dores de cartas, arquivos, borrachas
Eletrook,, ,,metalicos para soldagem
oerços para mataborrão. borrachas para
745.479, de 15-4:66
Têrmo
colas. brochas p ara desenhos. cofres
Inter-American °range Company
canetas, canetas tinteiro canetas para
Estados Unidos co
desenho. cortadores de paprl, carbonos
l América
carmibos, caranhadores. cola para papel
coladores, compassos, cestos para cor. es p onciência. desenhadores, duplicado.
res datadores. estojo: para desenhos
estojos para canetas. estojos com minas
esquadros, estojos para lápis, espetos.
(TEREMPOLIS) ',i
esti etes para p apéis, furadores, fitas
p ara urãquinas de escrever, grafites
Classe .33
p ara lapiseiras. goma arábica, qraninça.
Título • de estabelecimento
dores, lápis etn : geral, lapiseiras. alacfuinas p ara apontar lápis, minas para
745.472, de 15-4-66 .
Têntio
grafites. minas para penas, máquinas de
Newton .dos Santas
escrever, máquinas de calcular. maquiGuanabara
las de somar. máquinas de multiplicar
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carap
EM PREZA DE
hos, porta-lápis. lortacanetas, porta:artas, p rensas. p rendedores de papéis.
TRANSPORTE
Classe 43
oerceveios para Papéis. perfuradores.
réguas. raspadeiras de borrões. stencils Uma bebida sem malte, não alcoólica
p ara mimeógrafos. tintas e tinteiros
Têm() n. 9 745 . 480, de 15-4-66
(Prorrogação
Térmo n. 9 7.4'5.476, de 15-4-66
Classe 53
Printvw Indústria e Comércio 011in-rico
Impressos para uso em: - chegues, do- Cia . 11,11,ão cios Refinadores — Açúcar
S. A.
e Café
plicates, envelopes, faturas, . notas proGuanabara
São
Paulo
missórias, papel de conespondência e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes, impressos Economize
PRORROÇAciso

zunbieritcs
Classe 33
Classe .23
Para distinguir: agendas, ações, blocos Carvão ativo para a fabricação de . dedi papel para cartas, cartõçs. calendasinfetantes e deseiarizantea
rios, embalagens cif papei e paorride,
745.471, de 15.4-66
Têrtno
sai , dopes. faturas, fichas. papclão, paImobiliária Suspiro '-tcla
r cl em folha:: apólices, ch qui>, dapliRio de Janeiro
io nocmas. debêntures letras de
tas fiscais, notas promissórias, recibos;.
passagens
PALACE HOTEL
"férino n." 745 46-6. de 15-4i "i6
Catii S . A. Produtos Alimentícios
São Paulo

ARPURO

SÃO JOSÉ

41
Biscoitos
AuJ51-:

Tèrmo n. v 745.468, de 15-4-66
Luwasa-Lutfala Wadhy S. A . Comércio de Automóveis
São Peulr

Têrmo n. 9745.474, de 15-4-66
Indústrias Brasileiras de Lápis Filia
Johansen S. A.
São Paulo

tiRQRRQGAÇÃ4,

( ALUI GATO

MOTIVA ORASILIIIRAI
Classe 17

Nome comercias .

LOpia

Comprando o Melhor
Classe 41
Indústria e comércio de substâncias alimentícias, seus preparados e ingredientes de alimentos
- Têm° n. 9 745.477, de l5-466
American Cyartamid Company
- -tados Unidos da América

k:iduatri a Drateliti
rat'l

ABATE

Classe 3b
guardanapos de papel
Classe 2
valutinados, álbuns (em br a nco) albuns
Substancias e preparaVites quimicas iarm retratos e autógrafos baiões (exasadas na agricultura, à saber: adubos. -eto oara brinquerPos1 a l arem; para
adubos - artificiais pára o colo. álcalis orr...Roondência hIrv . rs. nora -,A!,,110&saras )1(,..cos park anotações, oub:nat nrOthinparalIas agricolao.
ros para
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M,ARCAS DEPOSITADAS
Publicação fona de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial.
Da data da publicação começará
o prazo da 60 citas para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão
apresentar mas oposições ao Dessrtam.ento
s Nacional &I Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a ~cessão do registro requerido

a correr

Ama

ras são Impressas,. cadernos da escre•
vez, canas oara aocurnentoa, carteiras,
entras copeo cadernetas, eadep
cos. mnizas le .artão, caixas para papelaria, ca-,-tties de visitas,‘ c' artões co'
m-rcisis cartões indic". , epafeti, oar.
tonna, cadernos de papel melitnetrade
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartucho::
de cartolina. crapas planográficas, cadernos de lembrança. carretéis de papelão, _envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação da papel
' ou . papelão. etiquetas, (Olhas indicas
Enos de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, Iteras de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de oapel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papèis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável.
para copiar, papei para desenhas, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose. papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de pape)., rosetas sie papel, rótulos de papel, rolos
de papei transparente sacos de papel
serpentinas tubos, poetais de cartão
Têrmo n.° 745.481, de 154-66
(Prorrogação)
E. Tolipan
Guanabara

TPRORROGAÇÃO

VOILIPAN
Classes: 6, 1'3, 14, 15 e 35
Título de estabelecimento
Tèrmo n.° 745.482, de 15,4-66
Lápis Johann Faber Ltda.
São Paulo

para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, -prensas, prendedores de papéis.
-percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Térmo n.° 745.485, de 15-4.46
(Prorrogação)
International Harvester Gompaay
tstados Unidos da América

t1fugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para

ORROGÃCAti,

Têrnto n.° 745.483, de 13-4-66

(Prorrogação)
Lápis Johann Faber Lida
São Paulo

PRORROGA—CÃ—Ó

iO

ICK

Classe 1
"Frit" (isto é: composição usada para
fins de vitrificação) e "slurry (isto é:
mistura usada para fins de vitrificação)
Tê'rmo n. 9 745.486, de 15-4,66
(Prorrogação)
Chas. Pfizer & Co., Inc.
Estados Unidos da América

,Icedstrla " firr;SUleir-'7

PRORROGACR

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
TEMIA- CORTRIL
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
Classe 3
colas, brochas para desenhos, cofres, Preparações antibióticas e de hormônios
canetas, canetas tinteiro, canetas para
e combinações dos meamos
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Têrmo
n.° 745.487, de 15-4-66
carimbos, carimbadores, cola para papel,
(Prorrogação)
coiadores, compassos, cestos para corChas. Pfizer
Co., Inc.
respondência, 'desenhadores, duplicadoEstados Unidos da América
res, datadores, estojos para desenhos,
estofos para canetas, estojos com minas,
PRORROGA07
esquadros, estojos para lápis, espetos.,
estiletes para papéis, furadores, fitas
Para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, gom a arábica, grampea
em geral, lapiseiras, ma--dores,lápi
Classe 3
q uinas para apontar lápis, minas pare
grafites, minas para penas, máquinas de Para distinguir produtos farmacêuticos
escrever, máquinas de calcular, maqui- térmos as 745.488 a 745.490, de
nas de somar, máquinas de multiplicar.
15-4-66
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim(Prorrogação)
bos, porta-lápia, porta-canetas, porta.
R. Geigy S. A.
cartas, prensas, Pre ndedores de PaPéfe,
Suiça
percevelos pare papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia,

AM PLUS

Parti mimeógrafos, tintas e tinteiros

PRORROGAÇÃO.

O0 MEI.*

adubos, essências para exterminar anks
mais e plantas daninhas, extratos de
quassta para fins hortleolas, fertilizai).
tes para o solo, formicida, guano, Mas.
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas danei
nhas, sais para fias agrícolas, sais para
fina bordoadas, substâncias guireicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas venenos contra a verminaa
venenos para insetos e visgos
contra laaartas
Classe 35
Peles e couros trabalhados ou não
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, eg.
tratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de guina.
.gua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para 01
cabelos e para a pele, brilhantina. bata*
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para CO
cabelo, cr.eve rejuvenescente, cremes gor.
durosos e panadas para limpeza da
pele e "maquilage", depilatórios, desbdorantes, vlaaqre aromdtico, 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 lábias, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifriclos em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. va p orizadores de pede.

me. escõvas para dentes, cabelos, unhai
e cílios, saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó, pasta, liquidas • tildo
oara o tratamento das unhas, dias&
ventes e vernizes, removedores de cutia
mia, glicerina perfumada para os cabe,'
OS

e preparados para descobrir unhas
e pintas ou sinais artificiais. óleoil

Para a pele
Têrmos ns. 745.491 a 745.497, de
15-4-66
(Prorrogação)
J. R. Geigy 3. A.
Suiça

• fRORROGAÇÃ(j)

PRORROGAÇAIS

têm) n.9 745.484, de 15-4-68
(Prorrogação)
Myrta S. A. Indústria e Comércio
Guanabara

;

indústria - B;iiisileira.
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimba% almofadas para tintas, abridores de cárta3, esquivos, borrachas,
buço.; para rnatr--rão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
decanto, cortadores de papel. carbonos
carimbos, carimbadores, cola para papel
cr'arlores. y r:momos, cestos para cor. re s p ondênc , a -!renbadores, dgplicadorv. (13
,stolos para desenhos,
estojos para caiwtas estofos coni minai;
esquadros, estojos para lápis, espetos;
estiletes para papéis, furadores, fitas

Classe Z
-. —
Classe 2
Preparados de proteção contrai ti aipi*
Passlras;-,sraysys,.4. _\ S uh; t'an'ci ai e preparações qu tad=
Classe Z 4,
usadas na agricultura, á saber: adubos,
cos de lã
sdubos artificiais para o solo, acaba
Classe 23
pare fins agricolas, bactericidas, eras
Fazendas e tecidos de
p ara enxertos, cianamide de cd1c1
Classe 24
como adubo para o sola defutnaolores.
Ticotagens cle
Classe 48
desinfetantes usados na -agricultura e
Classe 3
Sabonetes perfumada
na horticultura, escórias blialuts Ore Paha g aourots trab p,,dog ou
>
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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
' Nacional. da Propriedade Industrial aquêles que se lula irem p rejudicados com a concessão do registro requeridr

. Classe 36
Roupas; calçados, meias curtas e compridas, espartilhos, gravatas, suspensórios, luvas (exceto roupas brancas e
artigos de vestuário para fins esportivos)
Classe 36
Para fins esportivos: roupas, calçados,
luvas, meias, e outras peças de
vestuário
Térmos ns. 745.49 8e 745.499, de
15-4-66
(Prorrogação).
Continental Guia mi-Werke Aktiengesellschaft
Alemanha

,PRORROGACÃO

Classe 31
Correias de transmissão
Classe 39
Pneus
L Têrm on.° 74'5.500, de 15-4-66
(Prorrogação)
II. S. Vitamin ô Pharmaceutical
Corporation
Estados Unidos da Améric:

PRORROGAÇÃO

Ot

(r .•

Classe 3
Preparado farmacêutico indicado no tra.
tamento das moléstias vasculares e
periféricas
1
\ Termo n.° 745.501, de 15-4-66
(Prorrogação)
/American Home Products Corporation
Estados Unidos da América

Térm ou.' 745.502, de 15-4-66
Perfumes Coty S.A.S.
Guanabara

BEAUTY CLIMATE
INDUSTRIA BRASILEIRD
Classe 48
-'ara distinguir: Pertumes. essências ex
tratos, água de colón:a. água de touca
cador, água de beleza, água de quina
água de rosas. água de altazeme. água
para barba, loções e tónicos para or.
.mbelos e para a pele. brilhantina, han
dolina "batons" cosi:aéreos, fixadore:
de penteados. petróleos. óleos para
cabelo, creve reluvenescente, cremes oor
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "rnaqudage - depilatórios, deso
dorantes, vinagre aromático. pó Be arroz
talco pertionado ou não, lápis para
p estana e sobranceiras, preparados para
?mbelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido 0cl-imitado
ou não. sabonetes, dentitricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume. escõvas para dentes, cabelos. unhas
e cílios. saquinhos p ertuctiado, preparados em pó. -pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernaes. removedores da .cutiaula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cílios e p intas ou sinais artificiais. óleos
para a • pele
Térmo n.9 745.503, de 15-4-66—
J. R. Geigy 8 A.
Suiça

LOP

Classe 3
Um preparado indicado na dermatose
Tèrmo n.9 745.504, de 15-4-66
Chas. Pfizer u Co., Inc.
Estados Unidos da América

notadas para. ,:arimoo.s e pai tinta ai- vadores para passageiros . e para carga,
rincharas. a q uarelas apa g aciores apon ..ugares para carros, eixos de direção.
i .adores Per,, ,, ara mata-borrão. bro freios, fronteiras para veicuios, guidão,
...las para coia e Jesenho, canetas
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
leras tinteiros canetas p ara desenhat.., inotocicletá, motocarqas, moto furgões,
croradres de papei carimbos carbono manivelas, navios, ónibus, para - choques,
annodasos, calei-p ianos caixas para cor- para-lamas, para-brisas, pedais, pante"
respondencia coiadores. cortadores de rodas para bicicletas„ raios para bicicleparte' datadores. densenhadores, descan tas, reboque. r adiadores para veiculo&
sus para lápis e canelas, espeto para pa. rodas para velà.dos, selins, triciclos. tipeis si::ionieiras, estojos para lápis e rantes para veículos. ngõea. velocípecanetas, estolos para minas de lapiseira. des, vatetas de contrõle do afogador
iicharios fitas para máquinas de escre- ^celerado! . tróleis, troleibus, vamos de
carros, toletes para carros
ver grampos para papeis goma arábica,
4rampeadores, grampos para pastas. 0.
Urino n.° 745.509, o;ke 15 - 4 - 66
lápis eni geral máquina: para apontai
Agro-Comercial Fumageira S. A.
apis mata-borrão. molhadores. nume
Bahia
,adores. pegadores, percevelos para pa,
pess. pa pelão e tahuas porta-blocos, penas de escrever, ponteiras para lápis,
parahisos para livros pastéis ara tinta
de desenho. remitias para papel raspadeira&. réguas registradores, separado,
res para livros, separadores para papeis,
timpanos, tinta para escrever, tira-11nras,
'Nome comercial
transferidor, tinteiro9, trenas e tábuas
Têrmo n.o 745.510, de 15-4-1966
com molas para papeis
José Dal Bó
•
Classe 38
São Paulo
Papéis copiativoS, cópias Mie poderão
Rio Grande do Sul
ser feitas com máquinas:. aparelhos, utensílios e instalações para copiar

•

Agro - Comercial
Fumageira SIA,

Tèrmo n.9 74'5.507. de 15-4-66
• Canadian Hoechst Limited
Canarla

Ja:(

•Mm4"/"..7
indústrla ffritai

HOSTAFLEX

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aproa,
vos, an.z. pitter, brandy, ...nnhaque, ceai
vejas. temei, genebra, gin. kumel, MOO*
Classe 1
res,
nectar. punch pipermint rht201.
Produtos quimicos para a fabricação de
lacas, vernizes e lacas, resinas artificiais sucos de fruas sem álcool, vinhos, verá
mouth. vinhos espumantes, vinhas i
Têrmo n.9 745.508, de 15 - 4 - 66
quinados e mil:Are
Mecânica Rugeri Ltda.
Termo n. 9 745.511, de 15 - 4-1966
Rio Grande do Sul
Alberto Argento
São Paulo
PRORROÇAÇÃO

CASA ARGENTO

RENESE-R

Classe 36
Calçados em geral
Termo n.9 745.512, de 15-4-1966
A... . Sanitária Super Globo Ldta.
Guanabara

Classe 3
Um preparado farmacêutico
• èrmos na, 745.505 e ,45.N, cfe

15-4-66

Olympia Werke Aktiengesellschaft
Alemanha

nos

Iffinglak

DC1
Classe 48

LecOae de dente

ClAsse 21

PRORROGAÇÃO

Para distinguir: VelculoS 1 .Tihtts penes
Integrantes: Aros para bicicletas, mato.
móveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de amigo, barcos,
Iiregues, braços para veiculos, bk/e10.
tas, carrinhos de mo e carretas, cami-

nhonetes, carros ambulantes, caminMes,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques. carros-inigadoes, carros, careças, carroceria& chassis, chapas cir.

Classe 17
Mares para veiculo& cubos de veiculos,
Para distinguir: Abridoras de carta, ala- corrediços para veiculo& &radio. deslivam' Me Migrador" mon" d. gai** estribos, ~dee Mames, ele.

,tere.,-INDOSTR1A BRASILEIRA
Classe 46 *
.Agua sanitária (detergente)
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Terra° n.° 745.513, de 15-4-1966
Laboratório Leite de Bismuto Composto
Limitada
Guanabarc

Termo n. o 745.515, de 15-4-1966
Comercial Roque Limitada
Pernambuco •

1.)

PRORROGAÇÃC

SPORTON
LAB. LEITE DE BISMUTO
COMPOSTO LTDA.
' fflIO DE JA3E/R0

Termo n. 9 745.518, de 15-4-1966 —
João Antonio de Cas1,-

-gás

Gnanabara

Termo
745.529, de 15-4-1966
Afonso Salino Bezerra
Rio Grande do Norte
,

INDÚSTRIA BRASIS113k

Classe 8
Disco gravado
Termo n.o 745.519, de 15-4-1966
Leonardo José Car1,--Guanabara

OS SELVAGENS

Classe 33
Titulo
Termo n. 9 745.520, de 15-4-1966
João Antonio de Castro
Guanaban,

JOVEM BULI
tNDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 38
Album para discos
Termo n.° 745.526, de 15-4-1966
Luiz Paulo Avidos Horta de Araujo
Guanabar:

CENTRO DE

ESTUDOS SUPERIORES

DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
CESIF Classe 33
Centro de Estudos Superiores

Termo n.9 745.521, de 15-4-1966
SKY — Bar do Cachambi Ltda.
Guanabara
Classe 2.

Guanabara

Classe 10
Instrunzntos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentá.
ria, a cirurgia e a higiene, exceto Os
incluidOs na classe 34; máquinas, aparelhos e instalações hoápitalares de ,ex.
purgo e fins análogos, exceto
móveis da classe 40

• Classe 2
Soda cáustica

muscular
Termo n. 9 745.514, de 15-4-1966
Juarez Farias
Pernambuco

Termos na. 745.516 a 745.517, cie
15-4-1966
Laboratórios Organon do Brasil Ltda .

Termo n. 9 745.528, de 15-4-1966
C,seal Importadora Hospitalar Ltda..)

Termo n. 9 745.522, de 15-4-1966
Gomes, Vasconcellos Cereais Ltda.
G ti a an bara

ineustria brasileira

Class e
111m preparado farmacêutico tbnico

Classe 33
Serviço de planeja mento

de pexei, doces empadas pizzas, presuntos, salames, salanminho, mortandelas,.
sanduiches, saladas de frutas, cochinhas
de galinhas, maioneses e churrasquinhos

SK

Cm produto farmacêutico para uso veterinário, Indicado em distúrbios
D/UrSTRIA BilitgItiMU
.
ovarianos
Classe 3
Classe 41
lha produto farmacêutico indicado ein Café liquido, leite, chocolate, chá, bolidistúrbios ovarianos
nhos de carne; de bilcelhail..de camarão

•
Conta própria, comissões, consignações
importação e exportação de cereais.
Representações

Termo n.° 745.523, de 15-4-1966
Distribuidora de Bebidas Anag Ltda.
Guanabara

ANA"
INDÚSTRIA BFUkSILEMA
'
Classe 42
Aguardentes, vinhos, conhaques, aniz,
jim, vermoUth e whisky
Termo n.o 745.524, de 15-4-1966
Gomes, Vasconcelos Cereais Ltda .

Classe 41
Cafê em grilo, torrado e moída
Termo n.o 745.530, de 15-4-1966
Irmãos Zanette
Rio Grande do Sul

Guanabara

FACEIRO
IFDOSTRIA BRirSILEIRA,
Classe 41
Arroz e feijão
Termo n. 9 745.525, de 15-4-1966
Gomes, Vasconcelos Cereais Ltda.
Guanabara

CATIT6
INDOSTÁIA BRAS1LETRÀ
Classe 41
Arroz e feijão
Termo n. o 745.527, de 15-4-1966
Luiz Paulo Avidos Horta de Araujo

blekt.!rm

Classe 41
Erva ma te
Termo n.° 745.534, de 15-4-1966

CVomnanhia Importadora Sueca
Guanabara

Guanabara

CESIF I
Classe 33
. 'Centro de Estudos Superiores

ÇIA. twoRTAD04 S1iEJW.1

filo de Joiici.p?
" Classe 11
Abridores de latas; alicates; enxidesk,
chaves de parafusos e porcas; ma1h019..,
marretas; martelos; pegadores de trotai,
picaretas e torgueset

*o egunda-teira

1

III)

LEARIO

Olittibro
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.o 745 . 531, de 15-4-1966
Irmãos Zanette
Rio Grande do Sul

Termo n.° 745 .536, de 15-4-1966
Usina São Christóyão 'fintas S. A .
civanabara

Classe 42
Termo n.o 745.543, de 15-4-1966
Para distinguir Aguardentes, aperib,,
Usina da Barra S.A., Açúcar e
vos, an z bitter. brandy conhaque, cerÁlcool
vejas teme', genebra, gin. untei. licoSão Paulo
res, nectar, punch pipermint, rhum
qucos de frutas sem álcool. vinhos, ver.
mouth vinhos esp:unantes. vinhos
quinaf,as e wh:sky
Classe -43
Termo n.° 745.545, de 15-4-1966
Aguas minera ts. agcas gazosas arta
ciais; bebidas espdmantes sem álcool; Valisére S.A., Fábrica de Artefatos de
Tecidos Indesmalháveis
guaraná; gazosa; essências para refrige.
São Paulo
rantes• refrescos; refrigerantes; soda,
suco de trutas. sifões e xaropes
—
PRORROGAÇÃO
Termo n.° 745.540, de 15-4-1966
Casa Mar e Terra Comestíveis Ltda .
Guanabara

MOENDA

w

pIT E.
;aratrá. Breaderin

Classe 41
Erva mate
Termo n. 9 745.532, de 15-4-1966
Tecno —Moageira Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 1
Vernizes e tintas preparadas ou não.
para pinturas
Termos as. 745.537 a 745 .539, de
15-4-1966
Casa Mar e Terra Comestiveis Ltda .
Guanabara

cnot - 'Nota4eifta cetzta.
Nome Comercial
Termo n.o 745.533, de 15-4-1966
Thermo-Box Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 8
Aparemos elétricos para banhos a
vapor de saun ae ducha
Termo n. 9 745.535, de 15-4-1966
J. G. Arajo
Cia Ltda.
Amazonas

PRORROGAÇÃO
,‘.VOce
dk.

11ANAOS BRASIL
Classe 4
Piaçaba
—04

#

VALISERE

VALI Sei . A . ,

61ISI3N1S3W031310311111W liSI1a'.1

Nome Comercia!
Termos ns. 745.541 e 745.542, de
15-4-1966
Abrasivos e Polidores Seracchy S.A.
São Paulo

VOADOR
Classe 41
NIcachofras, aletria, alho, espargos.
ic,"-mr, alimentos para animais, amido
mendoas. ameixas. amendoim. araruta
moa atum. aveia. avelãs, azeite. azei
nonas. banha. bacabau, batatas. balas
,Iscoitos. bombons, bolachas. baunilha
-afé em pó e em grão camarão. canela'
'ir nau e em pó. cacau, carnes, chá
-arando*, chocolates, confeitos. cravo
:areais. cominho creme de 1,, I.e. creme.
alimenticios, croquetes. compotas. cao
lica. coalhada castanha. cebola, condi.
nentos nata alimentos. colorantes
..ihouriços. dendecidoces, doces le fru.
as. espinafre. essências alimentares, em
ladas, ervilhas. enlovas. extrato de to
mate. farinhas alimentícias. favas, fé.
raias. flocos tarelo. fermentos, feijão
figos, frios. frutas secas naturais e cria
.alizadas; glicose, goma de mascar, gor!uras, grânulos. .grão de bico. gelatina
-iolabada. geléia% herva doce, !larva
nate. hortaliças, lagostas. linguas. leite
:ondensado. leite em pó. legumes err
onserva, lentilhas. , linguiça, toiro, mas.
ias alimentícias, mariscos, manteiga
nargarina. marmelada. macarrão. mas as de tomate, mel e melado, mate. mas.
4.as para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. no,
es. óleos comestíveis, ostras. ovas
lãea, Paios. pralinés, pimenta, pós para
oudins. pic.kles. peixes, presuntos, pa
tês, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins,
queijos, rações balanceadas para animais. requeiels. .ai, saga, sardinhas
ganduiches, salsicha», salames, sopas en,
atadas, sorvete& soco de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
"int, tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. esprethacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas. líquidos de
branquear tecidos líquidos mata-gorduras p ara roupas e meta óleos para roupas. oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e sanonáceos. tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes para
limpar; alizar e polir, máquinas e suas
partes integrantes para rebolos, esmeris e polidores e politrizes
Termo n.9 745.544, de 15-4-1966
Finabra — Sociedade Financial dos
Servidores Públicos do Brasil
Guanabara

0•11'
.zbt'

TXBRIO A DE AST UNTOS

DE TECI DOS I liDESMALEWSI 3
5, PAULO

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;
cachecol.% calçados, chapéus, cintos,
c'
combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes fantasias, fardas para militares. CO.'
legiais. fraldas, galochas, gravaths, gorros, ogos de (ingeri& jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, manhãs, melai,
malas. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinass
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, shorts. sungas, stolae ou slaeks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.9 745.546, de 15-4-1966
Israel Mora — Bolsas
Guanabara

Classes: 24, 28 e 35
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 745 .548, de 15-4-1966
ETL — Escritório Técnico de
Arquitetura Ltda.
Guanabara

c•çf'

cã'ç>
cz,P'
•

Indústria Brasileira
c2

Nome civil

Classe 16
Para distinguir: Materiais paar constru.
Oes e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres, hl°
coe de cauto, blocos para pavimenta
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cata. calhas, cimento. cal. ar& . chapaa,
Termo 11.° 745.552, de 15-4-1965
Termo n. o 745.559, de 15-4-1966
Isolantes, caibros, caixilhos; I. colunas;
Master Magazine Ltda.
Kellogg Company
chapas para cobe , luras, caixas dagua
Espirito Santo
Estados Unidos -da América
caixas de descarga para erixoS2 edificações premoldadas, estuque, eMulsâo de
ASTER
base a.stalttco, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lameMAC _Z1NE LTDA.
las de metal ladrilhos, .lambeis, • luvas
Classe 41
de junção. Iages, lageotas, material isoAlimentos
cerealíferos
prontos para
Nome
Comercial
lante contra frio é calor, manilras, mas.
comer
sas oara revestimentos de paredes. maTermo n. 9 745.553, de '15-4-1966
deiras, para ' construções. mosaicos, pra
Termo n. 9 745.560, de 15-4-1966
Adnoncio da Cunha Ramaldes
dutos d.. base asiáltico, produtos pare
wiikinson Sword Litriited
Espírito Santo
Inglaterra
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedra
gulho. produts betunlinoSos, iinpermea•
,
PRINCEZINHA
bilizantes ou sob outras torrnas
pata revestimentos e outros como nas
Classes; 8, 12, 36, 38 e 48
vimeotação, peças ornamentais de cia
Classe 11
Titulo de Estabelecimento
mento ot gesso para tetos e paredes
Lâminas de barbear e todos os outro
Termo n. 9 745.554, de 15-4-1966
papel para torrar casas. massas anti•
-artigos da casula classe
acinos para -uso nas conatruçÕes, par.
Adnoncio da Cunha Rainaldes
Termo n. 9 745.561, de 15-4-1966
giraras, portas, portões, pisos, soleiras
Espírito Santo
Pilot Man-Men-Hitsu Kabushiki
para portas, tijolo , tubos de ,concretc
Kaisha
impressas, revstas, órgãos de,
Japão
jornais. hvros impressos. publ.icaçõe.
telhas, tacos, tubos de ventilaCão, tair
PRINCEZIN4A
ques de cimento. vigas, vigattentos e
Classe 12
.vitrõs
Artigos da classe
Termo u. 9 745.547, de 154196 6
Termo n. 9 745.555, de 15-4-1966
ETAL — Escritório Técnico de
itapensirini — Organização de Petróleo
Arquitetura Ltda.
Classe 17
Limitada
Guanabara
Artigos para . escritório, almofadas para
Espirito . Santo
carimbos, almofadas. para tintas, abri.
dores de calas, ar q uivos, borrachas
berços para mataborrão, borrachas para
O REI DO
cola. brochas Para desenhos, cofres.
Escritorio Tecnico de Arquitetura Ltda.
aanetas. canetas tinteiro. canetas tiara
desenho. cortadores de papel. carbonos:
. Nowa Comercial
PETIMLE0
carimbos, carinabadores. cola coara papel.
Ia-aaoladores, ccsitpassos: cestos para COO.
-Termo n. 9 745.549, de 154-1966
-eapondencia desenhadores, duplicado
Classe 47
Clinica São Gabriel S.A.
-es, datadores, estolas para desenhos
Titulo de Estabeelcimento
Guanabara
•
estofos para canetas. 'estofos com minas
Termo n. 9 745.556, de 15-4-1966
esquadros. estojos para lápis. espetos,
Tabajara Praia Hotel S.A
estiletes p ara Papéis, furadores. fitai
Espirito Santo
oara máquinas de escrever, grafites
p are 'lapiseiras. 'goma arábica, grampea,
fores. lápis em geral, ia p iseiras, me,
minas nara apontar lánis, minas mar:,
Classe • 33
ilidires, minas p ara penas. máquinas de
Expressão de' propaganda
.screver. mánuinas de calcular. maquiPRAIA.
HOTEL
Termo n. o 745.550, de 15-41-1966
nas de somar, máquinas de multiplicar
Classe 33
nata-gatos. t--N, ta- tinteiros, porta ca rirr•
Cantar — Rolamentos Ltda.
Titulo de Estabeelemento
b08. porta-lápis. " porta-canetas, porta
asinabara
cartas. prensas, p rendedores de papeio
Tzi..,1 0 n. o 745.557,-de 15-4-1966
Percevejos para papéis. Perfuradores
Otto Lope's
réguas, raspadeiras de barrões. stencils
tas- pirar° Santo
Dera mimeógrafos tintas - e tinteiros
Termo n. 745.562, de 15-4-1966
Brasileiot
Revlon; Inc.
Classe 6
Estados. Unidos da . América .

SUCAR POPS

SWORD MASTER i

Wsitiebiard

E TA L

Check - Up
São Gabriel

TABAJARA

cabelo, crave rejuvenescente, cremes go+.
durosos e pomadas para limpeza de
Pele e "maquilage", depilatórios, descai
dorantes, vinagre aromática, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios, e olhos, carmim pára
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escávas para' dentes, cab,los, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissola
ventes e vernizes, removedores da cutia
cula, glicerina perfumada para os cabe-.
los e preparados para descolorir unhas,
cibos e pintas ou sinais artificiais Meai
para a pele
Termo n." 745.563, de 15-4-1966'
Revlon, inc.

REVLON ETERNA 27.,
Classe 48
distinguir: . Perfumes. essências. ex.
-ratos, água de colônia, água de touca.
calor, água de beleza, água de quina,
igua de . rosas. água de alfazema água
nara barba, loções e tônicos p ara cai
rabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos, fixadores
is penteados. petróleos. óleos p ara os
:abelo, crave rejuvenescente. ..remes goro
itirOSOS e pomadas para limpeza da
mie e - maquilage". depilatórios, desodorantes. vinagre aromático. pós de arroz
.• talco perfumado ou não. Ikpis para
iestana e sobranceiras, preparados para
anbelezar alhos e olhos. carmim para
rosto e para os lábios. Sabão e creme
sara barbear sahRo liquido perfumada
nãO, mthonetes, dentilriclos em 116,
)asta ou liquido, sais perfumados Para
lanhos. p eri t-ei, vaporizadores de Pariune, escávas para dentes, cabelos. unhai
cílios, saquinhos p erfumado, preparados em p ó. pasta, líquidos e tijolos
Para o tratamento das unhas. disso/g
ventes e vernizes. removedores da adir+
cola glicerina p erfumada p ara os cebo,.
os e p reparadoa para descolorir unhas,
ilios e p intas ou sinais artificiais. óleos
p ara e pele
Tèrino n.o 745.364, de 15-4-1966
Baxter Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América
'aja

CASA LOPES

Classe 33
Rolamentos, estrias, maneais, A'aletes e
Titulei de Estabeelcimento
retentores
Termo . n. 9 745.558, de 15 4-1966_
Termo n. 9 745.551, de 15-441966
• IVIacogel Material de Construção em
Confeitaria Itapeinirini Ltda
Geral Ltda.
Espirito Santo
Espirito- San

CONFEITARIA

MA CO GEL.
MEI

ITAPFMIRIW
Classcs: 41 42 e 43 H
Título de EstabelecimentO

ROJAI Oi CO11511%00 EM 'GEE

••

NOnae Comerçial

• REVLON NATURAL WONDER

Clas.se 48
Para distinguir; Perfumes, essencias, extratos, agua de colônia, água de toucacaàor, água de beleza, água de quina.
água de rosas água de alfazema. km41,
Para barba. loções e tônicos para os
a abelos e para a peie. brilhantina. ban.
dol na, 'batons" cosméticos, fixadores
de penteados; petróleos,' Net* ora es

Classe 10
Motores e tornos e partes dos mas.
mos, instrumentos e aparelhos dentários
para o:amover. :ortar, raspar, perfurar,
limar, polir, explorar, brunir, secar. yraso
lir, burilar. misturar, obtura e extrak
nervos, forceps, pinças e tesouras dana
obturações • aparelhos dentário'

n._

4388 Segunda_feira
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•

para obturar materiais e aparelhos
Para fa.zar e montar corôas, chapar e
Altearias, dentes artificiais, abanrventes
Ventáeios • e recipientes para os .mesmos.
aparelho:. mara separar, regular e extrair derdes. materiais t aparelhos para
Impressac articulaçãa, modelagem e revestimenta de dentes, aparelhos e instrumentos nara anestesia, esterilizadores,
esquentea*.ores e aquecedores Jeia..irios,
espelhos e iluminedores bucais dentários, scrincas e umedecedores de disco
dentários, aparelhos dentários para língua, lábic. bochecas e queixo. blocos
&miarias de supo rte, liquido dentário
rara se; tt-zção: cade'ras. bancos', su
portea, este1os, escarradeiras, mesas 'Ir
braço. CE' XaS e prateleiras, gavetas e
ejectores ci.? saliva para dentistas. preparadas e composições dentárias, per
tences ar-a dentes artificiais. enchimentos ou r-assas para os dentes, ouro e
ligas, amalgamas
Terr.-.o n. Q 745.565, d e15-4-1966
Revlon, Inc.
Es: dos Unidos da América

REVLON FUTURAMA

Terme n." 745.567, de 15-4-1966
(Prorrogação)
The Coca-Cola Company
Estados Unidos da mérica

ese.recz
Classe 43
Propaganda de um refrigerante
Termo n.° 745.568. de 1574-1966
(Prorrogação)
Technicolor Corporation Of América
Estados Unidos da América

1 EC H N1COLOR
Classe 8
Filmes cinematográficos

Termo n.Q 745.569, de 15-4-1966
Revlon, Inc.
Estados Unidos da América
°

.:ahelo Creme revanc.,,érre ,rerrws wor
durosos . e pomadas 1).“., hmpeza la
aele a inaqudage • •
dem)
torantee. vinagre aromático po de arroz
e talco perfumar-10 ou rát a p is Para
pestana e soPruro eiras, prepdrios para
embelezai calos e •ios carmim Pare
3 rosto e para os maios sabão e cremt
Para barbeei sabão innutio fiertumauk.
au não. ,iinonetes, leni:aramos em pó
pasta ou Ji.iindo. sais perfumados Para
banhos. pentes. vanorizadoies de perita
me; escóvas para dentes :anelos. unhas
e Cílios. saquinhos per tomado prepara
dos em pó pasta. liquidas e tijolos
pr da o tratamento das anims, disso'
veres e vernizes. removedores da Jurlcuia. glicerina eraimada para os cabelos
e preparados para der;coloir unhas
:lhos e pintas ou sinais atificiais, óleos
oara a pele
Termo n.o 745.571, de 15-4-1966
Vinícola Fraibtirgo S.A.
Santa Catarina

REVLON fV1OONDROP,

#(4n'

Classe 48

▪

Para dist.r.guir: Perfumes, essências. extratos de c•lônia. água de toucacador. aaa de beleza, água de quina
áeua ,1e tasas, água de alfazema, água
para Oz.:• a. loções e tônicos para os
cabelo . e para a pele, brilhantina. bandolina, ..i:atons" cosméticos, fixadores
de peattados, petróleos. óleos para os
cabelo, r-íve rejuvenescente, cremes gorduroscs e pomadas para limpeza da
pele e • 'ra–aquilage" depilatórios. desoé.orantar: :angra aromático, p6 de arroz
a talco parfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
ambeiezza cílios e olhos, carmim para
O rostc e para os lábios, sabão e creme
para haat zar. sabão liquido perfumado
ou ni;lo, sabonetes. dentifrícios em pó.
Pasta ca, liquido. sais perfumados para
banho,. amtes. va p orizadores de pariupara dentes, cabelos, unhai
ciiles, saquinhos perfumado, prepavaëos era aó, pasta, líquidos e tijolos
para c a-atamentc, das unhas, dissolve:atra a vernizes, removedores da cutícula. g:.carina perfumada para os cabana c ptlparados para descolorir unhas,
sillos e ;tas ou Sinais artificiais.•Oleiss
para a pele
Tenao m o 745.566, de 15-4-966
(Prorrogação)
IlLgraw — Edison Company
Estados Unidos da América

TOA STSISTER
Classe 8
Torradules, aquecedores de água, aparelhos de fazer café, cozedores de biscoi.
tos, recipientes paar aquecer Comidas.
jogos que compreendem em tarrador,
pratos e uma bandeija para os mesmos;
!opas caie compreendem um torrador,
lona prancha para cortar torradas,
pr:.tos e bandeijas para os mesmos

Classe 48
'ara distinguir: Perfumes, essências, exratos, água de colônia. água de touca.
adota água de beleza, água de quina,
ipua de rosas, água de alfazema. água
,ara barba, loções e tônicos para cie
abe'os e para a pele, brilhantina. banlolina. "batons" cosméticos. fixadores
ie penteados, petróleos. óleos para os
abalo, crave reluvenescente, crimes gor:uroPos e 'pomadas para limpeza da
ale e "maquilage". depilatórios, desoiorantes. vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado, ou não. lápis para
nestana e sobranceiras, preparados para
imbelezar cílios e olhos, carmim para
c rosto e para os lábios, sabão e creme
'ara barbear, sabão liquido perfumada
iu não, sabonetes, dentifriclos em pó
pasta ou liquido, sais perfumados para
ninhos, pentes. vaporizadores de partia
escavas para dentes. cabelos, unhas
cilios, saquinhos perfumado, preparalos em pó. pasta. liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabe-

4R,
."4‘)'

Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
Incluídas na classe 3
Têrmo n.° 745.572, de 15-4-1966
Revlon, Inc.

Têm° m u 745.573. de 15-4-1966
Revlon. inc.
Estados Unidos da América

REVLON LOVE - PAT,
Classe 48
Para distinguir: Peri-umes, essências. ezta.tas, água de catônia, água de toucacador. água de beleza, água de mana,
t pua de rosas, água de alfazema. água
mira barba, loções e tônicos para os
:abetos 'e para a pele, brilhantina. baru,
"batons". , cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para na
d.belo. crave rejuvenescente, cremes gora
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "tnaquilage". depilatórios. desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz'
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
,.nibelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em Pfs,
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, saquinhos perfumado. prepara?
dos em pó. pasta, líquidos e tijoloi
para o tratamento das unhas, disso!.
ventes e vernizes, removedores da cuti-.
cuia, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Termo n.° 745.574, de 15-4-1966
Revlon, Inc.
Estados Unidos da América

Estados Unidos da América

REVLON PROGENITIN
.
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, estratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os

os e preparados para descolorir unhas, cabelos e para a pele, brilhantina, ban-

allos e pintas ou sinais artificiais, óleos dolina, "batons". cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
para a pele
cabelo, crave rejuventscente, cremes por
durosos e pomadas para limpeza da
Têrmo n.° 745.570, de 15 - 4 - 1966
pele e "tnaquilage". depilatórios, desoRevlon, Inc.
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Estados Unidos da América
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

'CONTEMPERA1

para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparaelos em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e verniz/a, removedores da ad1.
de pennados, petróleo, óleos pua os gula, glicerina perfumada PIS% os oabe-

Qaase 48 •
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina
agua te rosas, água de alfazema, água
para barba, loobea e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bati.
dotai. "batons" cosméticos, fixadoras

Os e preparados para descolorir unhas,
lhos e pintas ou s:nris artificiais. óleos
para a pele

S\

es°‘
Classe 48
'ara distinguir: Perfumes. essências. azratos, água de colônia, água de touca .
:ador. água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema. água
oara barba. loções e tônicos para os
.abelos e para a pele. brilhantina, baselolina, "batons" cosméticos, fizadrea
de penteados, petróleos. óleos para 03
abalo, creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da

orle e "maquilage". depilatórios, dosolorantes, vinagre aromático, pó de arrua
talco perfumado ou não, lápis para
iestana e sobranceiras, preparados para
, inbelezar cílios e olhos, carmim para
) rosto e para os lábios, sabão e eme
mira barbear, sabão liquido perfumada
3111 não, sabonetes, dentifrícios ma pá.
'agia ou liquido, saís perfumados para
.>anhos, pentes, vaporizadoras de perla-
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o.
ne escõvas para dentes. cabelos, unhas
s- cibos saquinhos perfumado, preparado em pó. pata. aquido.s e tijolos
para o trataipento das unhas, dissolventes e vernizes.. removedores da cutícula g licerina perfumada para os cabe
os e preparados para descolorir unhas.
:tilos e p intas ou saiais artificiais. óleos
Para a pele
Termo na' 745.575, de 15-4-1966
Revlon, Inc.
Estados Unidos da America

cibos, saquinhos perfumado. prepara.
dos em pó ** pasta. haualoa e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissoa
ventes e vernizes. removedores da cutícula. glicerina eraimada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas
cílios e p intas ou sinais atifIciais, óleos
oara a pele
e

Termo P.') 745.577, de 15-4-1966
Revlon, Inc.
Estados Unidos da América

dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cutt
cula, glicerina perfumada para os cabeJos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele

Têrmos as. 745.587 e 745.588. 4
18-4-1M
Denko Elétrica Indústria e Coniéreio
Limitada
Sffo Paulo

Termo n.9 745.579, de 15-4-1966
E, I. Du Pont de Nemours And
Compan
Estados Unidos da América

Ind. Brasileira:,

REVLON WONDEKLIFT
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, ess4ncias. *extratos. água -de colónia. água , de touca,
cador água de beleza.. água de quina
. gua de rosas, água de allizeana. água
tara barba, loções e tônicos para os
abalas e para a pele, brilhantina. bando':na. :'batons" cosinézicos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo, crave reluvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage - depilatórios, desodorantes. vinagre aromático. (34 de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras. preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim paia
rosto e para os lábios, sabão e areou
para barbear. sabão líquido perfuma&
ou não, sabonetes. dentitricicas em pá.
a pasta ou liquide sais perfumados para
`banhos. pentes. vaporizadores ,de perita
ate. escdvas para dentes. cabelos, unhas
e cibos, saquinhos perfumado: , preparados em pó, pasta, liquidos ,e tijolos
para 'o tratamento das unhas, dano',
ventes e vernizes, removedores'; da aunada, glicerina perfumada para os cabe.
/os e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sanais artificibis óleos
para a pele
Termo'n.° 745.576, de 15-4-1966
Revlon, Inc.
Estados Unidos da Améhica

REVLON FABULASH

Classe 8
Aparelhos destinados ao aquecimento de
agua em banheiras
Classe 8
•
Câmaras frigoríficas

FIBERFILL

REVLON THAT MAN

Classe 48
Classe 28
Para distinguir: Perfumes. essências ex Fibras para estofar ou encher travesseitratos, água de colônia, água de touca
ros e acolchoados para móveis
dor. agua de beleza. kjua de -quina
Termos as. 745.580 e 745.581, de
água te rosas, agua de aitazema, água
15-4-1966
Para barba, loções e tónicos para os
(Prorrogação)
cabelos e para a pele, brilhantina. ban.
Im p erial Chemical Industries Limited
dolina. "batons" cosméticos, fixadores
Inglaterra
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza d.
pele a "maquilage". lepilatórtos, deso
dorantee, vinagre aromático, pó de arro:
e talco perfumado ou não, leais nerr
Pestana e sobranceiras, prepados para
Classe 46
embelezar cílios e olhos, carmim pata
Velas e círios
a rosto e para os lábios, sabão e creme
Classe 4
Para barbear. sabão liquido perfumado Guta-percha, borracha, balata, abasto e
3u não. sabonetes. /encadeias em pé
mica
pasta ou liquido. sais perfumados Para
Termo
n.o
745.583,
de 15-4-1966
banhos, Pentes. vaporizadores de perita
Roma Editõra e Publicidade Ltda.
me: escOvas para dentes, cabelos, unhas
Guanabara
e cílios, saquinhos perfumado, preparaClasse 50
lios em -pó, pasta, líquidos e tiloios
Venda de títulos, quotas e ações
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuti
Termo n.° 745.584, de 18-4-194
cuia. glicerina er5umada para os cabelos
Eletrônica Lomac Ltda.
e preparados para descoloir anisas
São Paulo
cílio, e pintas ou sinais atificiais, óleos

ALKATHENE

Termo n. o 745.578, de 15-4-1966
Rev/on, Inc.

' LOMAC H

Estados Unidos da América

PERSUADE

Classe 48
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências ex- Para distinguir: Perfumes, essências, ex•
tratos, água de colónia. água de touca. tratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza água de quina ador. água de- beleza, água de quina
água le rosas, água de &fazei:Ia. água água de rosas, água da alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, ban• cabelos e para a pele. brilhantina, bandona& "batons" cosméticos, fixadores dolina. "batons". cosméticos, fixadores
de penteadoà. petróleos. óleos para os
de penteados. petróleos. óleos para , os
abalo. crave rejuvenescente, cremes gorcabelo creme revanescente. cremei gordurosos e pomadas para limpeza da
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage": depilatórios, desopele a "tnaquilage" Iepilatórios deso, dorantes, vinagre aromático. pó de arroz
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz e talco perfumado ou não. -lápis parai
e talco perfumado ou não. lapis para pestana e sobranceiras, preparados para)
pestana e sobranceiras. prepados para embelezar cílios e olhos, carmim para.
embelezar cílios e olhos. carmim pare o rosto e para os lábios, sabão e creme
o rosto e para os láb:os sabão e creme para barbear, sabão liquido perfumado
Para barbear. sabão liquido perfumach ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
ou não, sabonetes, lenrifricios em INN pasta ou liquido, sais perfumados para
pasta ou liquido, sais perfumados para banhos. pelica, vaporizadores de perfubanhos pentes. vaporizadores de perfu- me, escóvaA para dentes, cabelos, unhas
me; escovas para dentes, cabelos, unhas e cílios, saquinhos perfumado, prepara-

Classe 8
Rádios transistorizados, televisões e
rádio-vitrolas
Termo n.° 745.585, de 18-4-1966
Mathias, Diogo 6 Cia. Ltda.
-ção Paulo

INDrSTRIA
NTTT

.1.)£ MA

PAf1JRAS

META

CAS UNIXO

Classe 16
Tituló,de Estabelecimento
Termo n.° 745.586, de 18-14966
Granja Serrana Ltda,
São Paulo

"SERRANA"
Ind. Brasileira
Classe -41
Aves, cabritos, carneiros
abatidos

e

porcos

Romo

Têrmo . 21. 5 715.589, de 18-4-1966
Auto . Pôsto São João Batista Ltda.
-São Paulo
a,

g0 'JOÃO BATIS—v
IÃO, BrasileiraClasse 47
Coinbustiveis e lubrificantes
Termo n. o 745.590, de 18-4-1966
Samambaia Ferro e Aço Ltda.
São Paulo

SAMAMBAIA
IND. BRASILE/RA
• Classe 5
kço em bruto, aço preparado. .'tçe
Jou, aço para tipos, aço fundido', aço
aarcialmente trabalhado, aço pálio- aço
zrzbalhado, couraças, estanho bruta ou'
.efinado, bronze, bronze em brutc ou:
narcialmente trabalhado, bronze de;
nanganês, bronze em pó. bronze ene;
narra, em fio, ceitarnbo em bruta ou;
larcialmente preparado. cimento ase. i
Mico, cobalto, bruto ou parciaiinentei
mrcialmente trabalhado, ferro em bruto,
,m barra. Mn' earnganés, ferro velho,
tusa em bruto ou parcialmente trabar
hado, gusa temperada. gusa rualeávef,
latinas de metal, lata em fálha.- latão
ir falha. tatá ° em chapas, latão em
r ergalhões.
liga metálica,
limalNas,
oa a nt2310. manganês, metais : go trabar
hados ou pardainsente trabalhadosater
ate ' em massa, metais eitampado
k
nasala para solda, niquel, ouro, sino)
eorrp oad • zinca lisa em falhas
'Termos ns. 745.591 a 745.595, de"
18-4-1966
Sinica do Brasil — Sociedade Anelatima
Industrial de Motores, Caminhõe4 *
Automóveis .
São Paulo

LM O it

M B_

Iii

Classe 7
Máquinas e utensílios . para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados. abridorea
de selem. *dobadeira:). ancinhos Má.

Nr±"
...,4
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MARCAS DEPOSITADAS:
Publicação feita de acardo 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 suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Inciaarrlal aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•

canimos e emplilhadores . °c/ufanados
arrancadores maca/Irmos para agricua
tura hatedeiras para cereais. bomba:
parc adubar. ceitaderas. • carpideiras
cedamos para arroz, charruas para agricultura cultivadores. debulhadores
destra adores deavinegradores. esmaga
—, a ao a cultura. escarritIcado
eres ary hovadeiras facas par! inagua
terradeiras, nadam
aas sculcolas
parras oa ,: e arado grades de discos
na lentes máquinas bateriam as para
aormultura maquinas inseticidas ma
eai n nas .rai-orizadoras, máquinas dt
amima náaumas niveladoras dt terra
vacu:Inas perfuradoras para a agricul•
laica máquinas /it. plantar motocaar
tuas mquinas regadeiras máquina: de
roçar de semear oara sulfatar de
torouir de triturar. de esfarelar :erra
pare irriga-ão rara matar tortnigas e
outros insetos °ara burritar e oulvera
Sai desinfetantes para adubar para
as ta/ e espalhar palha, para colhei
algclao. para colher cereais máquina,
ama-/sadoras Para fins agricolas. da
corta: aavores, para espalhar. para ca
pinar mamam combinadas para se
Sarar e cultivar, de desbanar pare eis
ailat máquinas e moinhos para torra
vens. máquinas toscadoras. ordenado
res mecânicos raladores mecânicos, co
los compressores para a agricultura
aacradeiras, semeadeiras, secadeiras
semeadores de terra tosadorei de gra
ma, tratores agrícolas válvulas para
máq uinas agrlcolas
Classe 11
Ferragens, farramentas de tôda espécie
Cutelaria em geral e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas, ar.
maçers de natal. abridores de latas
arrime liso ou farpado, assadeiras. açu
careiros; brocas, bigornas. baixelas.
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres:
taldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeteiras, conchas coadores: distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões. esferas.
engates, esgu:chos. enfeites para arreias
bules; cadinhos, cadeados, castiçais. colheres para pedreiros, correntes, cabides
favas: creinones, chaves de parafusos.
racinexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
Seseatl. chaves de fenda, chaves tsglesa,
gabações. canecas. cipos, c a chapou.
Centros de mesa, coqueteleiras
sara acondicionaMento de al:raentos.
batribos, esferas para arreios, espuma.
.Beiram Risme:c-s. %ices, ferro para cortai
esplm ferrolhis, facas, facões, tubaduras ferro comum a carvão, feruteiras,

rrilhos para pinas de correr, taças,
travessas. turibulos, vasos vasilhames
e verruma

Classe 21
Para clist,náiiir: Veiemos e ruas partes
.ntegrantes: Aros para bieicit t,s automoveis, auto caminhões, aviões, amor:credores. alavancas de carriola barws
3 requ.es . !” . 14,US para VCICIVOS. (acide/as, carrinhos de mão e carretas. Cd111111hOlICtCS. carros mi-andantes. cai, ..'IõeS
7arros, tratores. carros-berços carros-

: malescarros-irrigar:o r es, carros. carasças, carroçerias. chas , is, chapas circulares para veiculas, cubos de veic.ulos,
corrediços para velculos, direção. desliaidelias estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passage.ros e para carga
-ilg a res para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para yeiculos. guidão.
ocarnotivas. lanchas motociclos. moias
motocicletas. motocargas moto furgões.
manivelas. navios ônibus:- para-choques.
ara-lamas. para-brisas. peda s. paniões.
,odas para biaicletas raia—am.a bicicletas. sebe:que. radiadores para veiemos.
rodas para veiciaos setans. triciclos, tirantes para veiculo: vagões. velocipedee, varetas contrôle do alugador e
acelerado: '.raleis troleihus. varaes de
carros, toletes para carros
Classe 8
Instalações elétricas, artigos elétricos e
eletrônicos para veículos: Acinnuladores
antenas, baterias, businas, chaves elétricas, chassis, dinamos, faróis, faroletes,
filtras para !notares holofotes para automóveis, limpadores de parabrisas, luzes
trazeiras para veículos, lanternas, painéis de carros, relays, refletores, sina
leiros, terminais para baterias e velas
Classe 6
Motores e suas partes integrantes:. Alavancas de câmbio, bielas, câmbio, cabeçotes, cruzetas, cilindros, carburadores,
cubos de placas de embreagem, dínamos,
eixos, geradores, motOres, mancais para
brocas, pistões, pinhões, silenciosos, rolamentos, volantes de comando e velas
de ignição para motores
.
Termo n.° 745.596 de 18-4,1966
Indústria e Comércio Primicia São
Paulo Ltda.
São Paulo

'NÃLAS_LEVES

Classes: 24, 28 e 35
Bolsas e sacolas para praias, bolsas,
malas, malotes, pastas, porta-niqueis,
porta-notas, sacolas e valises, de material plástico, bolsas, malas, malotes,
funis ta'rrnas para doces, Ereitis para pastas, porta-níqueis, porta-notas sacoestradas de ferro, frigideiras; ganchos,
las e valises de couro
grelhas garkai, ganchos para quadros
Ulmo
n.° 745.597, de 18-4-1966
gomais para darruagens: inanias;
Indústria e Comércio Primicia São
mas, lâminas, liroreiros. latas de lima
Paulo Ltda.
jamas: atachad:ohas, molas para porta.
molas para veeezianaa, martelo* der.
São Paulo
retaa. maerlzes: navalhas: puas; pás. Pravos, parafusos, picões, porta-gelo: p0MALAS
2eiras. porta-pão, porta-l6( aa, paliteiros
LEVES
ílaaaelas, roldanas. ralos para p:as, rabites. regadores: serviços de chã e café,
Classes: 24, 28 e 35
serras. serrotes, sachos, sacarrolha: .esacolas para praias, bolsa,
Bolsas
e
atWeiras.
torquese,
soaras. talheres
malas,
malotes,
pastas, porta-níqueis.
'tenazes. travadeiras, teias dt arame, toeporta-notas, sacolas e valises, de matetra& trIOCOS, tubos pare encanamento.

PRIMICIA

-

terial plástico. bolsas, malas, malotes.1 ,ara sala de lantar e gala de visitara
:onjunros para terraços, jardim e prata,
ar/juntos de armar/os e gabinetes para
Tarn--io n.'-' 74 5 ,598,
18-4:1966-- :opa e cosinaa. calmas, Cabides, cackiraa
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
Pavan Engenharia Ltda.
de rádios colchões, colchões de moias,
São Paulo
fispensas, divisões, divans. discotecas
Se madeira, espreguiçadeiras, escrivan1FAVAN
nhas . estantes, guarda-roupas. mesas,
Ind. Brasileira
;nesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão. molduraa
Classe 25
poltronas-camas, prateleiras, porta-cbaesenhos c partias para construções
peus. sofás, sofás-camas- travesseiros o
vitrines
Tarmo na 745.600, .de 18-4-1966
Ta dastria de Couchões de Molas
Termo n.9 745.602, de 18-4-1966
Mariner Ltda.
Bar, Lanches e Petisqueiras do
São Paulo
"Quati" Ltda.
São Paulo

pastas, porta-niqueis, porta-notas sacolas e valises de couro

do QUATI"
Ind. Brasjleire
Classe 41
Pratos rápidos variados, lanches de Wila
das as espécies. petiscos e petisqueiras,
refeições em geral
Termo n.° 745 . 603, de 18-4-1966-Laboratório Foto Lar Ltda,
São Paulo

"'FOTO LAR"

Cia.sse 40
Vias/eis em gerai. de metal, vidro, de
iço macieira, estofados ou não. incita
ave móveis para escritórios: Armários.
armários pará banheiro e para roupas
asadas, almofadas. acolchoados para
móveis, bancos. • balcões. banquetas.
oandejas domiciliares. berços biombos,
cadeiras. carrinhos para chá e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
.oajuntos para terraços, jardim e praia.
•onjuntos de armários e 'gabinetes para
opa e cosinha. camas cabides, cadeiras
giratórias, caieiras de balanço, caixas
te rádios, colchões. colchões de molas,
dispensas, divisões. divans discoteca:
te madeira. espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
mesinhas, meirinhas pare rádio e televiao, mesinhas para televisão, molduras
para quadroa-a" porta-retratos. poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-cienéus, sofás sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Tênno n.° 745.601, de 18-4-1966
Indústria de Couchões de Molas
Mariner Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 10

Ind. Brasileira
Classe 32
Filmes revelados
Termo n. 9 745.604, de 18-4-1966
A Casa Grande de Empreendunentoa
Limitada
São Paulo

A CASA GRANDE
Classe 32
Para distinguir:
álbuns, almanaques,
anuários, boletins. carálogis jornais,
livros, peças teatrais e enematográfilcas, programas de radio t televisão,
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo na' 745.605, de 18-4-1966
Casa de Carnes Joafran Ltda.
São Pata

"JOAFRAN"

Ind. Brasileira
Classe 41
Carnes verdes

Termo n.° 745.606, de 18-4-1966
Estadual — Organização Contatai S/Ca.
São Paulo

ti

e'

I ;..Egte ira

Miáveis em geral, de metal, vidro, eie
Classe 38
a go madeira, estofados ou naco indodve móveis para escritórios: Armários, Aros para. guardanapos de papel
armários para banheiro e para roupas aglutinados, álbuns (em branco). álbum;
usadas, almofadas, acolchoados pare para retratos e outOgraf0s. balões (exmóveis, bancos, balcões, banquetas ceto para brinquedos) blocos para
¡modelas domiciliares, berços, biombos. cOrrespondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas- brochucadeira*. carrinhos pare chá.
zonjuntos para domnitórioa, conjuntos ras nãO Impressas, cadernos de asara-

aratard~laml"~"w,ilriliffilien,"
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MARCAS DEPOSITADAS
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 *ase prazo podara() apresentar suas oposições 'na Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquelas que se julgarem prejudicados com a concessáo do registro requerido
ver, capas para documantos, carteiras.

caixas de papelão, cadernetas, cader.
nos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões co.
marciais, cartões índices, cordata cartolina, cadernos de papel melimetrado
e ein branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas. ca .
ciernOs de lembrança, carretéis de pa.
palão. envelopes. envólucros para cha.
rutos de papel, encadernação de papei
ou papelão, etiquetas, fõlhas Indicas
fõlhas de ' celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos, papa-.
nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem Impressão, papéis era branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta. papel crepon. pape] de
seda, papel impermeável, papel encerada
papel higiênico, papel impermeável
para copiar. papel para desenhos, pa.
pel para embrulho airapermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para es-.
cravar. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel calofane.
papel . celulose, pope] de linho papel
absorvente, papel para embrahar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos dei papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de pape;
Têm() n. 9 745.607, de 18-4-1966
Comércio de Cereais São Bernardo
Limitada
São Paulo

"Sk0 BERNARDO
Ind. Brasileira
Classe 41
Alcachofras aletria, alho: aspargos.
açúcar. alimentos para animais. amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta.
arraia atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas banha. bacalhau, batatas, balas
biscoitos, boinhona bolachas. baunilha,
café em pó e em grão. camarão, icanela.
em pau e em pó. cacau. carnes, chá,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cergais, cominho, creme de leite. ,cremes
alimenticios, croquetes, compotas. cangica coalhada, castanha cebola. condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas espinafre essênc:as alimentares, empadas. ervilhas. enxovas, extrato de to&
mate, farinhas alimentícias. favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão
f:gos frios, 'auras sêcas naturais e cristalizadas. glicose. goma de mascar, gorduras. grânulos. grão de bici gelatina,
goiabada. geléias, ',erva doce tema
mate, hortaliças, lagostas. línguas. Iate
condensado. leite em pó. legumes ere
conserva, lentilhas, linguiça louro, massas alimenticias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada macarral. massa de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela: nós moscada, nozes, óleos comestivels,.. ostras; JaaaS,

pães, paios pralinés pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos. pa .
lês. peta-pois pastilhas, pizzas pudins.
queijos. "rações balanceadas para alai.
mais, requeijões, sal. saga sardinhas,
sanduiches, sorvetes. s-aci de tomate e de
frutas, rce-radas tapioca. tâmaras, talha-rim, tremoços. tortas. toitas para ali.
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Tèrmos os. 745.608, 745.609, 745.612,
745.613, 745.615, 745.623, 745.624,
745.625, 745.631, 745.633, 745.636.
745.639, 745.640 e 745.643, de
18-4-1966
Fasa Industrial S.A.
• São Paulo

bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
Classe 16
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides' Pare distinguir: Materiais para construa
"
e decorações: Argamassas, argila,
Chaves; . emanes, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas. çireia, azulejos, batentes, balaustres. blocaixas .de metal para portões. canos de cos de cimento, blocos para paviinentae
meatl. chaves de brida chaves isglêsa, ção, calhas, cimento. cal, cré. chapais
cabeções, canecas. cipos, cachepota. isolantes caibros, caixilhos. colunas.
centros de mesa. coqueteleiras. caixas ..7hapas para coberturas, caixas dáguas
para acondiciatiamento de al:mentos. atixas de descarga para etixos, edifica.
caldeirões, caçarolas, chaleiras. Metei. aSes premoldadas. estuque, emulsão ele
Tas. conchas coadores; distintivos, do- base asfáltico, estacas, esquadrias, estrua
bradiças; enxadas. enxadões, esferas, turas metálicas para construções, lamea
engates. esg u:chos. enfeites para arreios. as de metal, ladrilhos. lambris. Massa
estribos, esferas para arreios, espuma- le função. !ages. lageotas. material isaadeiras; formões. 4o1Ces. ferro para -.cortar ante contra frio e calor, manilhas. masas pare revestimentos de pandas, macapim ferrothis, facas, facões, fechadeiras para construções, mosaicos, produras ferro comum a carvão. .eruteiras, dutos de base asfáltico.
Dana
serras, serrotas, sachos. sacarrolha; te- tornar impermeabilizantesprodutos
as arganaz.*
* FILSA "
souras talheres atlhadeiras, torqueze, sas de cimento e cel, hidráulica, pedras
Ind. brasileira
funis fôrmas _para doces, freios para galho, p rodutos betuminosos. impermea.
estradas de ferro, afrig:deiras; ganchos, bilizantes
líquidos ou sob outras formas
Classe 23
grelhas gar tos. ganchos para quadros
Para distinguir tecidos em . geral, teci- gonZis paro darruagens; insignias; li- para revtstimento e outros como na pados para confecções em geral. para mas. lãminas, liroreiros. latas de lixo. vimentação. p eças ornamentais de dm
tapeçarias e para artigos de cama e jarras; rnachad:idias. molas para porta. nento ou g esso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anila
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim. molas para venezianas,
martelos dar- Acidas para uso nas construções, par.
caroá, casimiras. fazendas e tecidos 'de retas, matrizes:" navalhas; puas;
pás, pre. quetes. p ortas, portões, pisos. goleiras'
lã em peças. luta. lersey linho, nylon gos, p arafusos,
p
para p ortas, tijolos, tubos de concreto,
icões,
porta-gêlo;
.
raiai.
rayon.
seda
paco-paco. percal.na
seiras, po:ta-pão, porta-jójas. paliteiros telhas. tícos, tubos de vtntflação, tannatural, tecidos plásticos, tecidos imper.
panelas, roldanas, ralos para pias, rebi- ques de cimento, vigas. vigamentos.*
-neáveis tecidos de pano couro.
tes, regadores; serviços de chá e café,
vitrais •
veludos
enazes travadeiras. telas dt arame, torClasse 8
Classe
5
Para distinguir os seguintes artigos elé. neiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos
para
pirtas
de
correr,
taças,
Aço
em
bruto,
aço
preparado, aço
tricos: Rádios, aparelhos de televisão
pick-ups. geladeiras. sorveteiras, apare- travessas, turíbulos, vasos vasilhames foce. aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
e verruma
/
lhos de refrigeração. enceradeiras, as.
,efinado. bronze, bronze em bruto Mi
. Classe, 20
piradores de rõ fogões. fornos e toga.
reiros elétricos, chuveiros. aquecedores. Para distinguir: petrechos navais e ae- parcialmente trabalhado, bronze dá
balanças. ferros elétricos de engomar-..e ronáuticos: âncoras, boias, cinta de na- manganês. ' bronze em pó. bronze eia
passar, batedeiras. coqueteleiras. expre- tação, fateixas, 'flutuadores para hidra- barra, -em flo. chumbo em bruto oh
Classe 6
parcialmente preparado. cimento me.
medores licraid:ficadores elétricos, má
quinas para picar e moer legumes e Alavancas, máquinas . para abrir chave- tallco, cobalto, bruto ou parcialmente
carne, resistências elétricas. fervedores. tas, máquinas para arqueação de emba- trabalhado couraças, estanho brutc ais
estufas. ventiladores. paenlas e bules lagens, bombas hidráulicas, bombas ci- oarcia/mente trabalhado, ferro em brutos
frigerado formas elétricas, Máquinas lindros, máquinas compressoras, tuáqui- em barra, ferro aanganês. ferro velho,
pa:nhas elétricas, garrafas térmicas. re- nas paar lavar ronás, macacos, man- gusa em bruto ou parcialmente tribali
gadores automáticos, lâmpadas, apare- cais, motores, elétricos, máquinas para lhado gusa temperado- gusa maleavet
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
malharias
lâminas de metal, lata em fõllia.
comunicação interna. esterilizadores con.
Classe 21
em fõlha, lato em chapas, latão ent
densadores. bobinas, chaves elétricas.
vergalhões. liga metálica, ItinalhaS,
comutadores. interruptores, tomadas' de Para distinguir: Veículos e suas partes magnésio, manganês, metais' não trabal.
integrantes:
Aros
para
bicicletas,
autocorrente. fusível.' aparelhos fotográficos
hados ou p arcialmente trabalhados, orè;
e cinematográgicos. filmes revelados. móveis, auto-caminhões, aviões, amor- tais em asassa. metais estainpadok
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- tecedores, alavancas de câmbio, barcos, metais para solda, níquel. ouro,
zinci5
mação. abat-lours e lustres máquinas breques, braços para veículos, biciclecorrugado e zinco liso em falhas
tas, carrinhos de no e carretas. camiDura lavar roupas pari uso
nhonetes. 'carros ambulantes, caminhõea
Classe 24
doméstico
carros, tratores, carros-berços, carrosClasse 37
Mamares,
atacadores
para espartilho*
Roupas brancas. clara cama e mesa: tanques carros-irrigadores, carros, car- e calçados ataduras de algodão parai
roças.
icarrocerias,
chassis,
chapas
cirAcolchoados para camas. colchas co.
diversos fins, exceto para fins medida •
het• !1.tes. esfregões fronhas guardana. culares para veículos, cubos de veículos,
aals, bandeiras, bordados. braçadeiras.
pos, logo: botai sda3 foçam de coalhas.. corrediços pera veiculas, direção. des11- borlas, cadeados caas ara móveis 1
lençóis manta: nata camas ganas para gadeiras estribos, escadas rolantes, eleanos, carapuças para cavalos, coil
casinha e panos de pratos, toalhas da vadores para passageiros e para carga, Iões, debruns, lâ, fitas
forros franjai
rosto e banho, toalhas de mesa. toa- engates para carros, eixos de direção,
festão, feltro para órgão, fofos galarà
lhas para jantar, toalhas para chã e freios, frontel tas para veloalos, guidão, dates,
lampaanas,
m ochilas, mosquito?...
café, toalhas para banquetes, gUarni- locomotivas, lanchas, motociclos, molas, ros,
nesgas, ombreiras e enchimentot
ções para cama e mesa, toalhinhaa motocicletas. motocargas moto furgões. p
(cobre pão)
manivelas, navios. ônibus, para-choques, are roupas de homens e senhoras;
p ara-lamas nara-brisas, pedais. pantões. panos para enfeites de móveis. Md
Classe 11 fazendo parte dos mesmos,
Ferragens. ferramentas de t8da espécie rodas para bicicletas. raias para Neide- passaniaries, pavios, rédeas, rendas rela
cutelaria em geral e outris art:gos de tas. reboque radiadores para veiculas, der, sacar sanhaninhas para vestido*
meta/ a saber: Alicates, alavancas. ar- rodas para veículos. seuina triciclos, ti- telas, tampos para almofadas. alio 1/4.
rantes para veiculos. vagões. vdocipemações de metal. aLri dores de latas deo. varetas
rendo parte de móveis, artigos iate*
contrõle do afogador e feitos
arama liso ou, farpado. assadeiras. aça- acelerador troles
de algodão clinhamo. linho. hita,
troleibus.• trames de
seda, :adora a pelo e- fibras não
baixelas.
• ciretraia ,,. brocas, .•
• ', carros 'toletes • para- carros . .
'
,abajaidoe eia- outras clames". a
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COr er

Classe 6
Classe 22
Máquinas sacadoras, máquinas salgadei- Para distinguir: Fios de algodão, câras para manteiga, teares, torbinas, má- nhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos,
quinas para tecidos de tapeçaria, máqui- fios sintéticos, fios de seda natural e
nas para tecidos, de tapeçaria, máqui- rayon, para tecelagem, para bordar,
para costura, tricotagem e croché
nas para indústria de tecidos, tõrnos me,cânicos, dínamos, bobinas e esmeris
Termos as, 745.610 e 745.638, de
Classe 7
18-4-1966
Máquinas e utensílios para serem usaJonasa S.A.
das exclusivamente na agricultura e
São Paulo
horticultura a :saber: arados, abridores
• de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecénicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para ceerais. bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
' NO Is A-Albsn.c;RA
ceifados para arroz, charruas para agri4.
Miura, cultivadores, debulhadores.
Classe
6
destocadores, desentegradores; esmagadores para a agricultura escarrificado- Máquinas alinadoras de biela, motor a
explosão, máquinas para dosagem e
res, enchovadeiras, facas para máquifechamtntos de envelopes
nas agrícolas ferradeiras, gadanhou.
Classe 21
garras para arado, grades de discos
Mangas para eixos e bielas
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas, máremo n.° 745.611, de 18-4-1966
quinas vaporizadoras, máquinas de
malix Rádio e Televisão Ltda,
fundir, máquinas niveladoras de terra,
São Paulo
máquinas perfuradoras para a agricultura. máqcinas de plantar, motocharANIPLIX
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Ind.Brasileira
'
roçar, de semear; para asfaltra;
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
Classe 8
para irrigação, para matar formigas e
Rádios e aparelhos de televisão
insetos,
para
borrifar
e
pulveriantros
zar desinfetantes, para adubar para
Termo n. 9 745.614, de 18-4-.1966
agitar e espalhar palha, para colher "Atlântico" — Indústria e Comércio de
algodão, para colher cereais máquinas
Brinquedos e Artigos Domestico:
amassadoras para Rins agrícolas, de
Limitada
cortar árvores, para espalhar, para caSão Paulo
pinar. máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para en"ATLÂNTICO'
sacar, máquinas e ancinhos para forraInd.
Brasileiro
gens, máquinas toscadoras, ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos, roClasse 33
los compressor e s para a agricultura
Representações
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra, tosadores de graTermo n.0 745.616, de 18-4-1966
ma, tratores agrícolas, válvulas para Indúdstria de Calçados Melro Ltda.
São Paulo
máquinas agrícolas
Classe 36
Classe 36
Calçados
Pari. distinguir : Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Termo n.9 745.619, de 18-4-1966
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
Stardiesel Auto Peças Lida
botas botinas, blusões, boinas babaSão Paulc
douros. bonés, capacetes. cartola s , carapuças casacão, coletes, capas, chales;
cachecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas. combinações. corpinhos, calças
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para o.
tabelo,. crave rejuvenescentc. cremes gorde senhoras e de criança& calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
Wnd. 4:3an.s, I c;,,N
cuecas. ceroulas. colarinhos. c.ueirork
salas, casacos, chinelos, dominós, echarClasse 21
pes. fantasias, fardas para militares. rxrleglais, fraldas, galochas, gravatas, gor- Para tu.,inguir: Veículos 'e suas partes
ros. ogos de lingerie. jaquetas. laquês integrantes: Aros para bicizletas. autoluvas. ligas, lenços. manhãs, meias;
auto-caminhões. aviões. amor
mates., mantas. mandrião, mantilhas. pa- móveis,
tecedores.
alavancas ie câmbio. uarcos
letós. palas, penhoar, pulover. aderirias;
braços para veiculas. bicicle
tirantes.
pupeugas, pouches. polainas, pijama&
tu, carrinhos cip Mão e carretas cami.
nhos, perneiras. quimonos. regaios, alio:iates. carros ambulan tes caminNetes
robe de chambre, roupão, sobretudos.
rilTOS, tratores. carros-berços. carros
suspensórios, saldas de banho, sandálias, tern:Mei. carros-irriqadoes. carro& car.
sueteres. shorts, sungas. stolaa ou slacks
oças. carrocerias. chassis chapas cir.
toucas, turbantes ternos, uniformes
Mares para veículos, cubos de veiculas
e vestidos

.:orrediços para velculos, direção. desli
gadetras, estribos, escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para carga
!natas para carros. eixos de direção
freios. fronteiras_ para veicuaas. guidão
locomotivas. lanchas. motociclos molas
motocicletas. motocargas. mote furgões
,nanivelas. navios. ônibus. oara-choques.
para-lamas: para - brisas. ordals. pantõea
Mas para bicicletas.. raios para tsicale
tas. reboque. radiadores oara veiculo&
rodas para veículos. selins. a • c dos. to.
;antes para veiculas, vaçons velocipe.
varetas de conto:de do alugador e
acelerador. tróleis. troieibus varaes de
carros. toleres oara carros
Termo n.° 745.618. de 18-4-1966
Indústria de Artefatos pata Pinturas,
Barra Limpa Ltda.

"BARRA-LIMPA"
Ind. trasileirs
Classe 16
Margeador para pinturas
Termo n.° 745.617, de 18-4-1966
Confecções H. B. Lida
São Paulo

Ind.5Pà
H
sileira
Classe 33
Representações

para irrigação, Para mat.ii formigas e
ourros insetos, para borrifar e puiver..zar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, . para :olfier
algodão. para colher cereais aeaumnaa
amassadoras para 'uns agrícolas. de
cortar árvores. para espalhar. para ca
pinar, magu nas combinadas para semeai e cultivar, de desbanar para ensacar, máquinas e al.cinbos para for,agens, maquinas toscadoras ordenadoras mecânicas. raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sacharieiras. serneadeiras, .ecadeiras,
marcadores de terra tosadores de gra-

ma, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 10
Abaixa-lingua. alicates, aparadJres para
fins médico-cirúrgicos, aparelhos de
pressão d pressão arterial, aparelhos de

diatermia, bisturis, cadeiras de rodam,
dilatadores, espátulas, ganchos para
músculos celafõmetros, :nstrurtiNnos cirúrgicos partr"peraçõesi lancetas, mesas para operações, martelos, perfuradores ósseos. pinças anarõnucas. serras.
tesouras e trépanos
Termo n.° 745.622, de 18-4-66
Fasa Industrial S, A.
São P;mIo
•
—

"FASA INDUS-

TRIAL SiA"

Termos os. 745.620 e 745.621 de
18-4-1966
Fasa Industrial S.A.
São Paulo

Nome comercial

Termo n.° 745.623, de 18-4-66
Escomaq Comércio e Representações
Ltda.
3ão Pauto

-LoOMAQ "
Ind. brasileira.
;No yo.os , Lot o.....

•

Classe • 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura. batedeiras para ceerais, bombas
para adubar, .ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccItura, cultivadcres, debulhadores,
destocadores, desentegradores; esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas • agrícolas ferradeiras gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas má.
quinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra.,
máquinas perfuradoras para a agricultura máqcinas de plantar. rnotochar-.
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de,
roçar, de semear; para asfaltra; de'
torquir, de triturar, de esfarelar terra,

Classe 6
Maquinas ara: acabamento. achatar
arame, acondicionamento, adelgaçar
ajustar, alimentar água, alisar, amassar, aplainar, arrolhar. ' beneficiar, burilar, orinquetar, brunir, cardar, coletar. compôr. comprimir, condensar, conservar cortai coser, costurar, clarificar, classificar, cravar. debruar, debaihar, desbagar, desbastera„ descaroçar.
desembrar, desintegrar, destnatar. depolpas. distribuir. dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar.
fabricar arame, fabricar artigos de metal, fabricar bebidas, fabricar calçados, fabricar chapéus, fabricar escrivas
fabricar ferramentas. çabricar galo, taperfuratrizes, rataras, e, peças lotebricar móveis, fabricar rapei. fabricar
peças, fabricar rebites fabricar roupas
fundir. imprimi!. Insulfrar, perfurar,
cotar, prender, re h itar roscar, seleciona, sepaar serrar, tecer, timbrar tor.
Mrvinhas
cer. tornear, betoneiras
brinquetadores. cardadeiras. condensado.
rei, cravadeiras, dinatnos, escavade .raa mIsturadores. motores, prensas, rebite•
dores, teares, máquinas insull,atioras
motrizes. operare s
noto-motoras,
grantes destas maquina)
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Puhlicaçáo feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrjal. Da data da publicação começará
correr o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo- poderlin apresentar alisa oposiçoes ao Departarnento
Nacional tfab Propriedade Industriai aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 745.627, de 18j4-66
Tancapi Isupermeabilizações e Forros
Ltda. •
São Paulo

"SCAPI"
IA
In d. raslleir,
Classe 16
Impermeabilizações e forrOs
Termo n.° 745.628, de 18-4-66
Lertex indústria e Comércio de 'Rendas
Ltda.
São Paulo
TE Y,

Ind.lgasTleirá
Classe 24
Rendas
Têrmo n. 9 745.630, de 18-'4-66
Internacional Máquinas Serviçds Técnicos Lida
São Paul

INTERNAÇONAI

Ind.
, Brasileira
.

1

,

Classe 17
Máquinas de grampear, máquinas de es'Crave% máquinas de calcular, pranchetas
n••••••••n
Termo 1/.9 745.632, de 18-4-66
Fasa Industrial S. A.
•
São Paulo

laminas de metal, late em h:Ara, latãe., mêsso desportivo, figuras de aves e ponteiras de cachimbos, porta-cnalisce,
era feaa , latão em chapas, rata° em aves e animais, jogos de armar, jogos
rapé, sacos para fumo
ve rg a lhe,'" li g as metálicas, limalhas de mesa, luvas para esporte, miniatu-

Têrmo n. 745.645, de 18-4-66 •
magnésio, manganês. metais raio nebe- ras ele utensílios domésticos, máscaras
Armando — Plásticos Indústria e
lhados ou parcialmente trabalhados, me- pare esporte, nadadeiras, -*ides para
• Comércio Ltda,
tais em massa metais estampalos,
pesca, tamboretes e varas pare
metais para so g a, níquel e zinco
pesca
ARMANDO-PLÁSTI.,
Classe 28
Têrmo n.° 745.637, de 18-4-66
Para
distinguir:
Artefatos
de
material
COS INWSTRIA E
Bei-Color Processo Químico de Trataplástico e de nylon: Recipientes fabrimentos de Vidros Ltda.
COluÊRCIO LTDA.
cados de material plástico. revestimenSão Paulo
tos confeccionados de substâncias aniNome comercial
mais e vegeta:e: Argolas. açucareiros.
"BEirCOlf"
TêT1110
n.
9 745.649, de 18-446
armações para *Sedas, bules, bandejas,
Ind. rasi eira •
bases para telefones, baldes, bacias, bol- Joladuque S. A. Indústria e Importação
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
São Paulo •
Classe 14
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
Produtos químicos para tratamentos de caixas para acondicionamento de alividros
z1CO61~~
mentos caixa de mater:al plástico pare
baterias, coadores, copos, canecas, conTermo n.° 745.641 ,de 18-4,-66
Sertec — Serviços de Assessoria e Ad- chas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas
ministração de Seguros Ltda.
caixas para guarda de lbjetos, cara)
São Paulo
cbos, coadores para chá, descanso pau
pratos, copos e copinhos de plásticoos
Classes: 8, 13, 33 e 38
11€ ira
para sorrides, caixinhas de plástici
Insignia comercial
para sorvetes, colherinnas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorvete& for.
Térmo n. 9 745.65Ck de 18-4-4r"
Classe 33
Assessoria e administração de seguros minhas dt plástico para sorvete*, discos, Joiaduque S. A. Indústria e importaçãO
embreagem de material plástico, taba- •
0 São Paulo
Têrmo n. 9 745.642, de 18-446
'agem de mater:al plástico para NomePresentes' Ros-Baron Ltda.
- tes, estojos para abjetos, espumas de
São Paulo
aylon, esteiras, enfeites pare automó.
veia, massas anti-ruIdos, escoadores

dOIADUQUE

pratos, funis, fôrmas para doces, fitas

*R05 -BARN",
tnd. rasi eira

para bolsas. Sacaa guarnições gnarni.
nições pare porta-blocos. guarnições

•
Classe 25
• , r
Bibelots, cartas geográficas, decalcoma•-•
nia para tecidos, estátuas, estatuetas
•
pare adornos, e fins artisticos, fotograClasses: 5, 6, 7, 8,, 9, 10, 11, 1', 20, fias para ornatos, frutas de livros ou
21, 22, 23, 24, 36 e 37 4
• louças, gravuras, imagens e obras
Titulo
artísticas
Termo n.° 745.634, de 18-4-66
Taras° n. 9 745.644, de 18-446
indústria de Elásticos Ltda.
M. Publicidade Ltda.
São Paulo'
São Paulo

INDUSTR-

Ind. Bras leira

NWIA COPA DO.,,

Ind.Brasileirg.
Classe 38

para líquidificadores e para batedeiras Para distinguir: Cheques, notas promilà
de frutos e legumes, gcarnições de ma- sorias, letras de câmbio, livros %caias
terial plástico para utensillos e eibjetos, recibos, embalagens Impressas, etiqued

guarnições pare bolsas, garfos, galerias tas Impressas, faturas, duplicatas, ative.;
para cortinas. ferro laminados, piás- /opas, papéis de carta e notas fiscais

ticos,, lancheiras, mantegueiras, malas
orinétis, prendedores de roupas, puxado.
reg de móveis, pires, pratos, paliteiro& pás de eosinha, pedras pomes artigos protetores par:, documentos, nta
xadores de água para uso domestico,
porta-copos, porta-fiqueis, porra-notas,
porta-documentos, placas, rebites rad,

Tèrmo n.9 745.651, de 18-4-66
Indústria e Comércio dg
Calçados Ltda.
São Paulo

"WaLORff"
Lnd.

ores eira'

abes, recipientes, suportes, suportes pare
Çlasse 35
guardanapos, saleiro. • tubos, tigelas,
Calçados
Classe 32
tubos para ampolas,A,.nhos P ara seria.
Para distinguir: Almanaques, agendas, gas, travessas, tipos de material Ma- —"Tern Lb 745.652, de 111-4 -66
anuários, álbuns impressos, boletins,
nco, sacolas, sacos, saquinhos, Vasilhailstriqs Plas-Mec Ltda.
tálogoa, edições 'impressas. revistas, 6r- mes para acondicilnamento, vivam, xl•
São Paulo
Waos de publicidades, programas radio- caras, colas a frio e colas são incluídas
fõtticos, ridiatelevisionadas, peças tela. em outras classes, para borracha, para
trata e cinematográfica& programas cOrrumes, Para marceneiros, para sapaIIIDU RIA .PLAS-)
I.PAR
circenses
eiros, para vidros, pasta adesiva pare
Ind.
aaileirs!
material plástico e mgeral
termos ns .745.646 e 745.647, de
Nom comercial
e
18-4-66
Térino n.9 745.648, ;17-11:::1-1"6"-Classe 5
Térmo n.9 745.653, de 18-4-6R.4
Armando — Plásticos Indústria e
Visa — Vendedores Incorporados Ltda.
Aço em bruto, aço preparadO, aço
Indústrias Plas-Mec Ltda.'
Comércio Ltda.
São
Paulo
doce, aço para tipos, aço fundido ato
São Paulo
São
Paulo
parcialmente trabalhad5, aço pálio. aço
ARASA
refinado. bronze, bronze em bruto ou
Ind. Brasileira
parcialmente trabalhado, bronre de
•, "PLAS"ÁRMANDO'
Classe 24
Elásticos
Termo n.° 745.635, de 18-4-66
Importadora Milpar Lida;
São Paulo

manganês, bronze em pó, bronze
Ind. Brasileira
barra, em fio. chumbo em bruto ou
Parcialmente preparado cimento ate
Classe 49
talim, cobalto, bruto ou parcialmente Para distinguir jogos, brinquedos, pasparcialmente trabalsado; ferro em' bruto satempos e artigos desportivos: Autotrabalhada couraças, estanho bruto ou tordveis e veículos de' brinquedos,

Classe 44.
Classe 6
Cigarru.„ acendedores para cigarros,
aromatizados pare fumantes, bolsas paia Mítecainas e suas partes integrantes; 1-04
fumo, bolsas para rapé cachimbos, car- toras, 'geradores, bombas, máquinas teXi

teiras para fumo, charutos, cigarreiras,
em barra; *ferro manganês. ferro 'peto. armas de brinquedo, baralhos, bolas cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros
gusa. em bruto ou parcialmente trabit. paira todos co esportes, &mem, drtrea par. piteiras, Moreira, de bolso,
Abado, gusa temperado, gusa =leiloei, RS de ost4, 'dosa/boi, diário de eirre- qui" leria para cigarros, plteitts,

tais, máquinas de estampar, turbina4
prensas, máquinas de atarrachar, ,bIna
coa de motores, máquinas brunidoraoe

máquinas betoneiras, comutadorest ca?à
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Publicação feita de ac8rdo 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 suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com s concessão do registro requerido
tas de lubrificação, carburadores, máquinas de cortar, máquinas compressoras, máquinas de esticar, furadeiras, forjas e fresas
Termo n.° 745.654, de 18-4-66
Donati — Enfeites e Embalagens Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 745.657, de 18-4-66
— Fisioterapia Ltda. S/C
São Paulo

ec:ms fraldas, galochas, gravatas. gor •poltronas-camas, prateleiras. porta-cha-ros, ogos de lingerie. jaquetas. peus, sofás sofás-camas, travesseiros e
luvas, liga& lenços. mantõs. meias
vitrines
maiôs mantas, mandrião. mantilhas. Pa
Classe 34
, etõs. palas. nenhodr puloker. pelerinas.
• DIESTET.
Cortinas, cortinados, passadeiras, pano,
muges. pouches. polainas, pijamas, pu
Ind.
para assoalhos e tapetes de plástico
lhos, perneiras. ou:monos. regalos
Classe 29
robe
de
chambre.
roupão.
sobretudos
Classe 33
Escovas, ,espanadores e vassouras de
suspensórios, saldas de banho. sandálias
Titulo de estabelecimento
"".BEIJA- FLOR
plástico
sixteres. shorts. sungas. stolas ou Stack.
Classe 25
idt. Brasileira
Têrmo n.° 745.658, de 18-4-66
toucas, turbantes ternos, uniformes
Estátuas, estatuetas, imagens e estampas
P
t — Fisioterapia Ltda. S/C
e vestidos
Classe 38
plásticas
São Paulo
Termos ns. 745.667 a 745.673, de
Anos para guardanapos de papel
Classe 30
18-4-1966
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
Guarda-chuvas, guarda-sóis, sombrinhas
DIESTÉTICA
Hansa Plásticos S.A.
para retratos e autógrafos. balões (exbengalas e capas para os mesmos, de
São Paulo
ceto para brinquedos) blocos para
plástico
Classe 23
correspondência, blocos para cálculos
Classe :6
Classe 33
Tecidos plásticos em PeÇr.
blocos para anotações. bobinos, brochuPara distingwr: Artigos de ve:.uários
Titulo de estabelecimento
Classe 13
ras não impressas, cadernos de escree roupas feitas em geral: Agasalhos.
Bijouterias plásticas
Termos ns. 745.659 a 745.662, de
ver. capas para documentos, carteiras,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
18-4-1966
cedros de papelão, cadernetas, caderbotas, botinas, blusões, boinas, babaClasse 22
Schil Zlotni(
nos, caixas de cartão. ca:xas para padouros, bonés, capacetes, cartolas, caraFios plásticos para tecelagem
São -Paulo
pelaria, cartões de visitas, cartões c*puças, casacão, coletes, capas, chales,
Classe 20
marciais, cartões índices, confeti, carcachecols, calçados. chapéus, cintos,
Anéis para cordas de navios; bióas;
cintas, combinações, corpinhos. calças tolina, cadernos de papel melimetrado
va-vidas,
cintos
de
natação;
cinturões
62 SENTIDO
e em branco para desenho, cadernos
de senhoras e de crianças, calções, c alde
natação
e
jaquetas
para
natação
Ind. Brasileira
esclares, cartões em branco, cartuchos
ças, camisas. camisolas, • rmisetas,
Classe 16
de cartolina, copas planográficas, cacuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Classe 38
dernos de lembrança, carretes de pa- Papel e seus artefatos, livros não im- Materiais de construção de plástico a saias, casacos, chinelos, dominós. P ch arsaebr: calhas, canos, chapas isolantes, pes. fantasias. fardas para militares, copelão. envelopes, envéducnas para chapressos, etc., não incluídos nas
caixilhos, chapas para coberturas, cone- legiais, fraldas, g alochas, gravatas, gorrutos de papel, encadernação de papel
classes 16, 44 e 49
xões, estacas, esquadrias, lambris, pisos, ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
Ou papelão, etiquetas, falhas badices.
Classe 35
!uvas, Nas, lenços, mantós,
telhas, tijolos e tubos
relha' de celulose, guardanapos, livros Couros e peles preparados ou não. Armeias.
não impressos, livros fiscais, livros de tef atos de couros e peles não incluídos
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paClasse 15 •
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
palas, penhoar, pulover, palatinas,
em outras classes
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica, letós,
p euqas,
'de papel transparente, pratos, papeliClasse 27
porcelana, faiança, louça vidrada para nhos, ponches, polainas, pijamas. puperneiras, quitemos, regalos,
tihès, papéis de estanho e de alumin:o. Artefatos de palha ou fibra, não incluí- uso caseiro, aparelhos de chá, de café,
de chambre. rolpão, sobretudos,
Papéis sem impressão. papéis em branco
de jantar, serviços de refrescos e de robe
dos em outras classes
susp ensórios, saldas debanho, sandálias
para forrar paredes, papel almaço com
bebidas a saber: abajures de lampião,
Classe 26
bit sem pauta, papel crepon. papel dt. Artefatos de madeira, osso ou marfim, açucareiros. apanha-moscas, bacias de sueteres. shorts, sungas, stolas ou slacks
Seda, papel impermeável, papel encerado
toucas, turbantes, ternos, uniformes
latr:na, bandeijas banheiras, biscoiteiras
não incluídos em outras classes
e vestido:
papel higiênico, papel impermeável
nicles.
botijas,
bules,
cbteteiras
canecas
Termo n.° 745.665, de 18-3-1966
Dara copiar, papel para desenhos, pacastiçais,
chavenas.
centros
de
mesa
Termo
n.°
745.679,
de 18-4-1966
pel para embrulho Impermeabilizado Ithaca — Comércio e Representações compoteira. cubbse, descansos de porce- Valdir Carlos da Silva, Noboro WataLimitada
papel paro encadernar, papel para esnabe, Waldir Maragni e Vicente
lana, escarradeiras. espremedores. filtris
crever, papel para imprimir, papel paSã7 Paulo
funis, garra '.as, globos. jard:neiras jarTavares Filho
rafina para embrulhos, papel celofane,'
ros jarrões, lavadedos, lavatórios leipapel celulose, popel de linho papel
ITHAULCOVIRCIC
teiras. maçanttas de porcelana, manta" OS FUITIVOS'
absorvente. papel para embruhar taguelras: molheiras, moriagas, palitekos
5.Pau10-uapital'
REPRESENTA
-E
baco, papelão, recipientes de papel ropedestais. pias. pires; polvilhadires:
setas de papel, rótulos de papel, rolos
ÇOES LTADA.
porta-facas, potes. puxadores, receptáSão Paulo
de papel transparente, sacos de papel
culos. sale:ros; serviço de chã; taças
Classe 33
Serpentinas, tubos, postais de cartão
Nome Comercial
— para café, travessas, terrinas, orinóis
Titulo de Estabelecimento
e tubetes de papel
vasilhas, vasos sanitários e xicaras
Térmo n.9 745.666, de 18-4-1966
Termo n. o 745.680, de 18-4-1964
Termo n.9 745.655, de 18-4-66
Ithaca — Comércio e Representações
Classe 10
Metalúrgica Buda Ltda.
Comercial e Importadora Kill Ltda,
Limitada Móveis em gerai. de metal, viaro, de
São Paulo
São Paulo
aço, madeira, estofados ou não, incluSão Paulo
sive móveis para escritórios: Armários.
ft BUDA *
armários para banheiro e para roupas
Prorrogação
*ITRACA
Ind.
Braalleira
usadas,
almofadas.
acolchoados
para
KTREZ
Ind. Brasileira móveis, bancos, balcões, banquetas.
...lasse 5
bandejas . domiciliares. • berços biombos,
Classe 1
Aço em bruto, aço preparado, açc
Classe 36
cadeiras,
carrinhos
para
chá
e
café,
Fluidos para freios hidráulicos de
Para distinguir: Artigos de vestuários conjuntos para dormitórios, conjuntos doce, aço para tipos, aço fundido aço
veículos
e roupas feitas em geral: Agasalhos, para sala de jantar e sala de visitas. parcialmente trabalhado, aço pálio, açc
aventais, alpargatas, anáguas, blusas. conjuntos para terraços, jardim e praia. refinado, bronze, bronze em bruto em,
Têrmo n.9 745.656, de 18-4-66
Comercial e Importadora Kill Ltda. botas, botinas, blusões, boinas, baba- conjuntos de armários e gabinetes para p arcialmente trabalhado, bronze de
douras, bonés, capacetes. cartolas, cara- copa e casinha, camas, cabides, cadeiras manganês. bronze em pó, bronze ern
São Paulo
puças, casacão, coletes, capas, chales; giratórias, cadeiras de balanço, caixas barra, em Elo, chumbo em bruto ao
Prorrogaçãc
cachecols, calçados, chapéus, cintos, de rádios, colchões, colchões de molas. p arcialmente preparado cimento me;Antas. combinações, corpinhos, calça: dispensas, divisões, divans, discotecas tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
KILOL
Ind.
dç senhoras e de crianças, calções, cal- de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
•
ças, camisas, camisolas, camisetas. nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, parcialmente trabalsado, ferro em bruta
Classe 1
Cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros mesinhas, mesinha(' para rádio e televi- em barra, ferro manganês, ferro velho
Para distinguir: óleos dissolventes "e saias, casacos, chinelos; dominós, achar- são, mesinhas 'para te/evisão, molduras gusa em bruto ou parcialmente traba.óleos removedores de tintas
pes, fantasias, fardas para militares, co. para quadros, porta-retratos, poltronas. lhado, gusa temperado, gusa waleávet

brasileira

nnn..

brasileira

Segunda-feira 17
raa

OIARIO OFICIAL (Seção III)

Outubro de '1;,"..,6

;5;5
-

MARCAS DEPOSITAQAS
Publicaçãd feita de acordo com o art. .130 do Código da' Propriedade Industriai. Da data da publicaçA0 oiamégírá
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oPoisica jta ao tepartamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prajudicados com a concessão do vegiatro requerido
minas de metal, laca em tolta, Mec
em hailia , latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas 'metálicas. amalhas
magnésio, manganês, metais não traba.
ados ou parcialmente trabalhados, metais em massa metais estanapalos,
metais para solla, niquei e ainco
Têrrno n. 9 745.681, de 18-4-1966
Panificadora Luminosa Ida.

ermo n. 5 745.684, de 18-4-1966
Papelaria Edam. Ltda.
São Paulo

E D A M.
Incliístria Brasileira

• Classe 38
Aros para guardanapos de papei
aglutinados. álbuns (em' branco). álbuns
.,t . ),
oul('n nrt-dOs. balões (exLUMINOSA
cato para brinquedos) blocos para
Ind. brasileira
correspondência, blocos para cálculos
Classe 41
blocos para anotações, bobinos. brochm
Açúcar, balas, biscoitos, bolos, bombons, ras não impressas.. cadernos de asaracafé, caramelos,. chocolates, Compotas ver. capas para documentos, carteiras.
confeitos doces frutas, geléias, pães, do- caixas de papelão, cadernetas. cadet.
ces, pralinés. pudins, sorvetes :sucos de nos, caixas de cartão. ca:xas para pade frutas e torrões
pelaria, cartões de visitas, cartões co.
merciols, cartões índices, confetl. carTCirmo n." 745.682, de 18-4-1966
Indústria e o Comércio Usistarap Ltda. tolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
São Paulo
esclares, cartõ^s em_ branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, ca.
dernOs de lembrança, carretéis de papelão. envelopes. envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiqueteis, fblhas índices
fõlhas de celulose„guardanapès. livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
xx$- tee;5
de papel transparente, protos, passeia.
nhos, papéis de estanho e de alumin:o
São Paulo

papéis sem impressão, papéis em branco

Termo n.° 745,689, cle 18-4-1.966
Comercial Canajé de Porcelanas e
Cristais Ltda.
São 'Paulo

CANAJg
Industrio Brasileiro
Classe 14

castiçais, ‘havenas, centros de mesa,

compoteira. cubosol,. descansos porcelana, escarradelras, espremedores. tiltris
funis, garra as, globos, jaad:neiras jarros, jarrões, lavadedos, lavatórios leiteiras. maçapttas de porcelana, mantaguelras, molheiras, moringas, palitaros.
pedestais, pias, pires: polvilh d ris;
porta-facas, pores, puaadores. remoa:tilos, salakos: serviço de chá; taças
p ara café, travessas. terrinas, ortkis.

Vidro comum, laminado. trabalha&
em todas as formas .e , preparos. vidre
cristal para todos os fins, vidro inclua
trial. com telas de metal ou composições esPeciais: ampolas, aquários, as,
sadeiraa almotarizes, bandejas, cube
vasilhas, vasos sanitários e s saas
taa, cadinhos, cântaros cálices, centre
745.694, de 184 /66
de mesa, cápsulas, copos, espelhos: as
Modas e Confecções Menina e Moça
rafas. garrafões. graus globos, baste
Limitada •
Jarros, jardineiras, lisoreiros mamadei
São Paul(
tas, mantegueiras, pratos, pires. portas
jóias, paliteiros, • potes. pendentes pePRORROGAÇ.K6
destais. saladeiras e serviços para ee
aNINA E MOÇA
frescos. saleiros, tubos, tigelas, traves
saa vasos, vasilhames, vidro: para vi
Ind.. Brasileira
draças, vidro para relógios. varetas
vidros para conta-gotas. vidro para
Ulasse 36
automóveis e para bara-brisas e
Para distinguir: Artigos de vestuários
xícaras
e roupas teiti•ts em geral: Aqasa Wolk,
blusas,
aventais. alpargatas. anaOlias
Termo ris' 745.690, de 18-4-1966
betas, botinas. blusões. (X); I1R 5, babaConstru-Tóra, Construções com
, Toras Ltda. •
São 1?attlo

CONSTRU-TORA

para forrar paredes. papel olmaço cont
BRASTLEIRA
ou sem pauta, papel crepon, pape) de
seda, papel impermeável, papel encerado
Classes:. 16 e 36
papel higiênico. pope) impermeável
Construções em toras de madeira •
para copiar..papd para desenhos, po
Classe 6
Pel Para embrulho impermeabitaadc
Termo n.° 745.691, de 18-4-1966
Máquinas operatrizes e máquinas para p apel paro encadernar, papel para esWalter f3 oes Barbosa
estamparia
a
crever, papel para imprimir, papel pa:
I
São Paulo
Termo n./ 745.683, de '18-1-1966 • rafIna pare embrulhos, papel celofane
papel
celulose,
pope!
de
linha
papei
Vianal Indústria e Comércio de Vidros
absorvente, papel para embruhar ta.
: Limitada
beco, papelão, recipientes de papel
São Paulo
setas de papel, rótulos de papel. rolos
IND. BRASILEIRA
de papel transparente, ascos de papel
V 1 AN A f
serpentinas, tubos, postais de cartão
Classe 33
e tubetes de papel
Cabeleireiro, penteador, salão de beleza,
Industria Brasileira
instituto, etc.
Termo is.9 745.685, de 18-4-1966
Pereira da Costa Indústria e Comércio
Têrmo n.° 745.692, de 18-4-1966
Limitada
Comércio de Madeiras joben Ltda.
São Paulo
Classe 14
São Paulo,
Vidro- comum, laminado. trabalhado
AÇOL
em todas as ¡armas e preparos, vidre
" JOBEV *
cristal' para todos os fins, vidro induz- Industriai Brasllètra
Ind. vrasjleira
toai., com telas de metal ou 'composições especiais: am polas. acatários.
Classe 46'
Classe 4
'Melros ahnotarizea bandelas, cube.
Esponjas de aço para _limpeza de
Madeiras
-tas . em:linhas cântaros cálices, centro
superfícies em geral
de mesa cá psulas. co'pos. espelhos. asTermo n.° 745.693, de 18-4-1966
Tênrio n.9 745.686, de 18-4-1966
carradeiras. frascos teirmas para do te.
de Arte Ltda.
fôrmas p ara fornos tios de vidro, qar. Pereira da Costa Indústria e Comércio
São Paulo
Limitada
ratas. uarra L.ões graus glol os. haste,
São Paulo
*iarros. Jarda-Ia:Tas, hei :a:tiros mamadas
" E.B.A."
' aia manteaue , ras. pratos oiees portaInd. BrasileireÇ O 1.1J X .
ii.nas. palites:os notes. pendentes De..
A
ra.8- SfrViZ,'W para re
• W g ta
15 esccii. saleiros tubos. tigelas . traves
IndListria Brasileira Nara distingu:r:Classe
Artefatos
oe acama*,
,çjrr
para
vi
vasiatame
• Sa s
porcelana,' faian'ça, louça vidrada para
Arm.'rs valrr earfi reteurotL careta.s
Classe o• luso caseiro, aparelhos, de -châ, de cali,
nàrnu. otOs
. 11.6-penais de 'aço i'para _limpeza dej.arstar, serviços de refrescos. e de
..br' Ç2s e
•
.
bebidas a saber: abai :tire/2 de lampião,
superfícies era geral
s : aa,

sts.

açucareiros. apanha-moscas,' bacias de
latrina, bartdeilas, banheiras, uiscoirei•ras
bidês. botijas, bules, calaceiras canecas

GIOVANNI

douro-a. bonés. capacetes. ca

,cara-

ouças: casacão. coletes. crassas, ahaIes,
eachecols. calçados, chapéus, cprios.
árrias. combinações. Oiças
de senhoras e áe. crianças, r alt; 'Scs..;caleatui6etas.
catresas. - camisolas,
ças.

suecas. • cense:as. colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos. doininfis. echarpes. : tantas)as tardas para militares, colegiais. Livildas. galochas. gravalas,. porfaguatais, laqué.s.
s
os,uvas, ligas. lenços. 111,3111'(58, melas.
naifis. -mantas. enandribo. mastahas
etós, paias. penhoar. palmar. geler'inas,
ominas. ootichesS polainas. niiatnas punhos.. . perneiras. : quimanos. agalos,
rolar de chambre. roupão, allello9:tidos,
susp ensórios. saldas de banho. saraRlias.
Sueteres. shorts.'suagas, oplaa ou slârka
toucas, turba:Ida ternos, unitortifes
e vestidos
'Termo n.° 743.695, de 1.8-4-1.966
Confecções Webnar Ltda.
São Paulo
WELMAR
Ind. Brasileira
'
Classe 36
CzniSas, cuecas, pijamas, calças e
blusas'

Têrmo n.' 745 . 698, de. 18-41966
Elite dos Móveis Ltda.
São Paulo

ELITE
Ind. Brasil.eira
Glasse 40
Móveis em gerai.- de metal. vidro. de
aço. madeira,. estohado -s- on não. inclua
sive móveis para escritórios: A rmar:o
armários para. banheiro e p ara roupas
. !Iara
usadas., .aknotadas..•
móveis. --bancos, Palcõeis, banquetas,

"
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domiciliares, berços, biombos. são,
são, mesinhas para televisão, ma:dures
cadeiras. carrinhos para chá e café, para qua trim. porta-retratos, poltrsrias,
conjuatos para dormitórios. conjuntos poltronas-camzs, prateleiras, porta-chaPare sala de jantar e sala de visitas. péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
conjuntos para terraços, lardirn e praia.
vitrines
conjunto. de armários e gabinetes para
Têrmo
n.°
745.701,
de 18-4-1966
copa e cosinha, camaa,. cabides, cadeiras
Lutro
Eletrotécnica Indústria e
iratóriaa, cadeiras de balanço, caixas
1,.,
Comércio Ltda.
rádio& colchões, colchões de molas,
Sao Paulo
penses, divisões, divana discotecas
madeira, espreguiçadeiras. escrivaniLUTRO
estantes, guarda-roupas, mesas,
aladathaa. mesinhas para rádio e talava
Classe 8
alo, mesinha: para televLsào, molduras Telefonia
e componentes elétricos em
quadros, porta-retratos, poltronas.
geral
s-camas, prateleiras, porta-cha, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Têrmo n.° 745.702, de 18-1-1966
vitrines
Gasparini — Indústria e Comércio de
lar . - 'c jaS

Têrmo n.° 745.696, de 18-4-1966
, José Naifa Andrade
São Paulo

CODIL1ROL
Brasileira

irmo

Classe 6
Rolamentos
p.° 745.697, de 18-4-1966

Mecánica Pirk Ltda.

Tintas Ltda.
São Paulo
.LÁTEX

_

Classe 1Tintas, vernizes e esmaltes
Termo n.° 745.703, de 18-4-1966
Metalúrgica Maqueribu Ltda.
São_ Paulo _

• Classe 11
Planges, parafusos e pestanas paca
flanges
tarmo a.° 745.700, de 18-4-1966
Itattattria e Comércio de Panificado
tOpa
" Paulo
ki.

NOBRE
Classe 40

Termo n. 0 745.708, de 18-4-1966
L. M. Jorge Representações Ltda.
São Paulo

L.M JORGE
Ina. Brasileira
Classe 33
•
Sinal de propaganda
Têm° n. 9 745.709, de 18-4-1966
CitrIcola Bebedouro Ltda,
São Paulo

InR!BRWM9eira

Classe 6

Têrmo n.° 745.710, de 18-4-1966
Tepav — Terraplanagem e Pavimen-

Peças ou partes de motores e báquinas
industriais
Têrmo n.° 745.704, de 18-4-1966
Cinefilmes "Distribuidora, Importadora
Cinematográfica Ltda."
São Paulo

IgNBC;ia
•
Classe 32

Ind. Brasileira'

Classe 42
Aperitivos em geral e petisqueiras em
geral

Classe 41
Frutas e mgeral

Peças cinematográficas

Classe 41
Paes, bolos e doces
Têm° n.° 741.609, de 18.41966
Móveis e Decorações Nobre rada.
São Paulo

CAIIRIOLA

Ind. Brasileira

MAQUERD3U

São Paulo

P R IC
Ind. Brasileira.,

Termo n.' • 745.707, de 18-4-1966
Aperitivos Carriola Ltda.
São Paul,

tação Ltda.
São Paulo

REM-NR4!ht3
TAÇXO LTDA. —
Terraplanagem e pavimeataçao

nano n.° 745.711, de 18-1-1966
Eachi Tolice
Japão

cit.rosos e pomadas para limpeza da
pele e maguilage . depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para

o rosto e para os lábios, sabão e creme
para' barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escamas para dentes, cabelos, unhas
e cubos, saquinhos perfumado, preparados em 'pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabeice e preparados para descolori' • unhas.
Mios e pintas ou soais artificiais. óleos

para a pele
Térmo n.° 745.712, de 18-4-66
Hiluz — Comercial Elétrica Ltda.
São Paulo

H1LUZ
os.r0 BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir artigos elétricos: Tontadas, soquetes, plugs, espelhos de plásticos para eletricidade, fios elétricos,
chaves elétricas, interruptores, chaves de
tomadas, fusível, pino para tomadas e
campainhas elétricas
Tèrnio n.° 745.713, de
Eiichi Toike
Japão

1$-4-66

Têrmo n.° 745.705, de 18-4-1966
Metalilrgica "Mam" Ltda,
São Paulo
Classe 11
Artefatos de metais para prateleiras, ar-

mações de metal para vitrines, displays
e cremalheiras
Têrmo n.9 745.706, de 18-4-1966
Clnatec — Comércio e Indústria de

Aparelhos Técnicos Ltda.
São Paulo

g6veis em geral, de metal, vidro, de

iço, madeira, estofados ou n¥, inda.
Alva móveis para escritórios: Armários,
¡trairias parts banbeiró e baia roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, &micos, balcee,s, banquetas,
bandeias domiciliares, berços. biombos

cadeiras, carrinlios baça chi e café
conjuntos para dormitórios. COnjuntoF
saia de lantar e sala de visitas

Con' •

para terraços. tardio e praia,

a- conl , , a:_at de armários e gabinetes para
ra" copa - :os!nha. camas, cabides, cadeiras
rat -s, cadeiras de balanço, caixas
de rd a., colchões, colchões de molas.
dispcnç.as, divisões, clivaria discotecaa

syr&
I. C
-Ia
"OX9'

.st46•9%'Classe 6
Máquinas téxteis e suas partes integran-

tes: Conicaleiras, calandras, espuladeiras, fixadoras, lançadeiras, meadeiras,

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essênci,-,s, ca.

tratos, água de colônia. água de toucador. água de beleza, água de quina,
égua de rosas. água de alfazema, água
Para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina. *batons" cosméticos. fixadora.
te penteados. petróleos. óleos para as
:abalo*. creme evanescente. arcana& gordurosos e pomadas para limpeza da
mit e "tnaquillage" depilatórios. deudorantes. vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado ou aáo, lápis pata

Classe 4$
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de touca.
cador, água de beleza,- água de quina.
água de rolas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- *catana e sobrancelhas, preparados pedi

máquinas úe tricotar, máquinas de trazia
çar, máquinas de esticar, máquinas da
dt. made:ra, esprzguiçadeiras, escrivani- estampar, tecidos, máquinas para lavar, dolina, "batons', cosméticos, fixadores
seabelesar cílios e olhos, canele pai
nha. est ante s . guarda-roupas, mesas,
automóveis, teares, torcedeirae
de pentaadoi, petróleos, óleos para os • rodo e para os lábio*, =Mo e meai
me e inlias para rádio e
urdideiras
cabelo, crave rejuvenesceste, cremes gor- para barbear, sabão liquido pedante&
I

+
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ou' não. sabonetes. dentifrícios MO pó.
Termo n. 9 '745.715, de 184-66
rênnos na. 745.726 a 745.728, de
Nata ou liquido; sai; p‘iiátunados para Incln.L
itia e Beneficiatuento de Tecido
18-4-66
bnnhos. pentes, vaporizadores de perfuAricanduva Ltda.
Indústria .de . Tapetes Band.:irante S A
me: escOva› p ara•dentes..cabelos, unhas.
São Paulo
São Paulo
• cílios: dum de touro. sa q uinho Perfil.
medo, preparados em pó. pasta, liquido e tilolos p ara o tratamento dos unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
Brasileira
cuticula; glicerina perfumada para os
d-sse 23
cabelos e p reparados para descolorii
(NO. BRASILEIRA
Arrgos da classe
unhas. cílios e pintas ou sinais artifiClasse 24
ciais. óleos p ara a pele
Classe 23
Artigos da classe
Têrmo n. 9 745.714, de 18.4-66
Para distinguir tecidos em gerar rec.]
Classe 34
Auto Peças Fenescam
doe para confecções em ucral. para
Artigos da classe
São Paulo .
tapeçarias e para artigos de cnina e
Térmos ns. 745.729 e 745.730, de
mesa: Algodão, alpaca. cãnhmo cetim
18-4-66
_ caroã, casimiras, fazendas e tecidos de Indústria de Tapetes
Bandeirante S. A.
lã em peças, luta, lersey: linho; nyldn
São Paulo
paca-paco: percalina; earal; ravolu sen.
natural; tecidos ,plosticos, tecidos im,
~RD .
permeaveis, tecidos de pano couro

ALRICADO _
Ind.

ARICANDUVA
L

Ind. BrElsileira

veludos
' Têrmos os. 745.718 e 745.719, de
18-4-66
Indústria de TapetesBandeirante S. A.
São Pau
lo

• Termo n. 9 745.731, de 18-4-66
-Indústria de Tapetes Bandeirante S. A.
e,
São Paulo

CEILKO
Ind. Brasileira
Classe 23
Artigos da classe
Classe 34
Artigos da classe
Têrmos ns. 745.720 e 745.721, de

Piasse 21

VIRGINIA
Ind. Brasileira
Classe 34
Artigos da classe

18-4-66

Para diahnguir: Veiculos e Rias' partes Indústria de Tapetes Bandeirante - S. A.
São Paulo
{integrantes: Aros para bicicletas, auto.

Móveis. auto-caminhões, aviões, amorpeedores. alavancas de câmbio, barcos.
breques. braços para veiculeis. blciclehos, carrinhos de mão e carretas, camltehonetes. carros ambulantes. caminhões.
carros, tratores. carros-berços, :arros.
tanques. carros-irrigadoes. carros, cari:riça& carrocerias, chassis. chapas .
calares para veículos, cubos de veiculas.

norrediços para veículos, direção. desliOdeiras. estribos, escadas rolantes. ele.
Vedores para passageiros e para carga.
engates para carros. eixos de direção.
Mios. fronteiras para veículos. guidão.
locomotivas. lanchas. motociclos, molas,
motocicletas. motocargas. moto furgões.
manivelas, navios. ônibus. para-cila:lues
llfara-lasnas, para-brisas. pedais, pantões,
COO;ns para bicicletas., raios nora bicicleilae, reboque, radiadores para veicutos,
Mias para veiculo& selins. .Tciclo o dg:antes para veiculos.
varetas de contreile do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus varaes de
carros. toletes para :erros
'térmos as. 745.716 e 745.717, de
18-4-66
bsciústnia de Tapetes Bandeirante S. A.
São Pado

CALCUTÁ
Ind.' Brasileira
Classe 24
Artigos da clases

Classe 34
Anigos da' classe

Classe 24
Artigos da classe
,
Classe 34
Artigos . da classe

Termo n. 9 745.732, de 18-4-66
Restaurante Coqueiro Velho Ltda.
São Paulo

LOOMS
Ind. Brasileira
Classe 24
Artigos da classe
Classe 34
Artigos da s classe

ÇOQUEIRO VELII0
Ind. Bras ei ra

rpães, paios. pralinés pimenta, pós .para
! pudins, incides, peixes, presuntos. pa' lés. pect-pois. pastilhas, pizzas pudins;
Aueijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagú. sardinhas.
sanduiches, sorvetes. suci de tomate e de
trutas, torradas, tap:oca, tâmaras, ta,lharim. tremoços, tortas, tortas para
• mento de animais e aves, torrões
roucinho e vinagre
Té. ,-mo n. 9 745.733, de 18-4-66
Emprêsa Limpadora Marrocos Ltda.
São Paulo

'MARROCOS"
Classe 33
. Titulo de estabelecimento
Tino n. 9 745.734, de 18-4-66
Onofre Gimenez
São Paulo

ALMANAQUE DO PU
TEBOL
Ind. Srasileira
Classe 32
Para distinguir: almanaque, jornal e
revista
Ténno n. 9 745.735, de 18-4-66 .
Panificadora Balt° Ltda.
São Paulo

T
Ind. brasileira
Classe 41
Para distinguir: Biscoitos, bolàchas,
camelos, chocolates, confeitos, creme dè
leite, croquetes, compotas, doces em
conserva, farinhas alimentícias, fermento, frios, leite em pó, legumes em conserva, ovos de pascoa, pães, Almas

Classe 41
pudins
Alcachofras. aletria, , alho, espargos,
Têr ¡no n. 9 745.736, de 18-4-66
açúcar. alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta Comgral Fornecedora de Contbustivel
Têrtnos ns. 745.722 e 745.723, de
•,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei•
à Granel Ltda,
18-4-66
Indústria de Tapetes Bandeirante S. A tonas. banha, 'bacalhau, batatas, balas,
São Paulo
biscoitos. bombons. 'bolachas. baunilha,
São Paulo
café era pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes.. Chá,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
ICARASTAN
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios. croquetes. compotas, can.
Ind.
gica. coalhada, castanha, cebola, condi• Classe 47
mentos para alimentos, colorantes, Combustíveis, lubrificantes, álcool moClasse 23
chouriços, dendê, d.rfs, doces de fru- tor, carvão, gás hidrocarburetos,
Artigos da classt
i. esséneas alimentares, em- metano, graxas, lubrificantes, Óleos
Classe 24
kv
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toê. brifIcantes.
Artigos da classe
óleos destinados à Unge*.
mate, farinhas alimentícias, favas, féTermos as, 745.724 e 743.725, de
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão dlo e o aquecimento, petróleos, ta8Ol
18-4-66
figo% frios, 'Srutas secas naturais e cris. fina, querosene, gás liquefeitos, gele
butano e propano
Indústria de Tapetes 13andeirante S. A ta/izadas, glicose, goma de mascar, gor-

Ind. rasj1ejra,

:Brasileira'

Silo Paulo

""OASIL'OR"
Ind. Brasileira
Classe 24
Artigos da classe
Classe 34
Artigos da classe

duras, grânulos, grão de bici, gelatina,
goiabada, geléias, herve doce herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite era pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, 'louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, trtarmeladst macarrli, musa de tomate, mel e melado, mate, massas para 12:grosas, molhos. ,moluscoa
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, Sleos comestíveis, esties, ovas,

Ténno n.9 745.7k, de
Gabeilli j Cia. Ltda.
São Paulo

",AQ 5#110 DA
fOTAB

raelleirk;

ame

IsMtes, vernizes e 'alvaiades
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da cia:a da publicaça o começara
amena)
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante e3Se prazo poderão apresentai saias oposiaões ao
Nacional da Prop riedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concesaão do registro reguei:do

Térn. n. 745.748. de 18-4-56
rodas para veiculos. seuins. triciclos, ti. aventais, alpargatas. -ma gaas. blusas
Fz-rn..nd •s.
JOSá
rantes pare veículo:a vagões.. velocipe- notas. botinas. blusões, ',ornas. nana
. -São P,-a!:)
São Paulo
contrõle do afogador e touros. bonés, capacetes. cdrtoias. cara
dee, varetas
acelerador. troieis. trolcibus. varaes de
casa'ca.o. coletes .',1);,/,,S, cha
-"IMPEFRIL" carros toletes oara carros
:achecols. calçados. chal,..!us. cinto,
*PA
.as. combinações. corpinnos.
Têrmo n.° 745.741, de 18-4-66
k, senhoras e le crianças c.I.,bes
Armando •João
;anise:a:.
camiso'as.
camisas.
:as
Classe 47
São
Paulo
Classe 21
:uecas. • acromas, cola ra..aas. cuertr.
Aguardentes
rara distinguir: Veiculos e suas partes
;aias. casacos camelos d. amnós. echar
"MATADOURO AVI.
integrantes: Aros para bicicletas, auto•
Têrmo n.' 745.750, de 18-4 . 66
)es. fantasias tardas para Matares -.o
móveis, auto-caminhões, aviões. amorCOLA IEMANJA"
Representações Harl.a. , Ltda.
egiais, fraldas, galochas. ar3vraas gur
tecedores, alavancas de câmbio., barcos.
São Paulo
aos.. logos de lingerir. :aurtes. iagues
breques, braços para Veículos. bicicleClasse 19
luvas, ligas, lenços. maritais. meias,
tas, carrinhos de mão e carretas, camiAnimais vivos e aves aabtidas
nalõs. mantas. mandrião. mantilhas. Da/
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
I pelerinas
etõs. pelas. penhtiar
Têrmo na 745.742, de 18-4-66
IrHI1 ;ira
carros, tratores. carros-berços, carrospeugas. pouches. polaauts Í,iiarnas. putanques carros-irrigadores, carros, car- Da Aço — Promoções e Vendas fada.
regalos
g1.1111n, a
perneiras,
nhos.
São
Paulo
Classe 33
roças, carrocerias, chassis, chapas • cirrobe de chambre, foup ão sobretudos
Representações
culares para veiculos, cubos de veículos,
uspensórios. saidas de 'mama sandálias.
corrediços para veiculas, direção, desli"
sueteres. shorts. sungas ir ,a ou slacks. Termos lis. 745.740. 745.749, 745.753
gadeiras estribos, escadas rolantes, elee 7. '45.754, de 18-4-66
toucas.. turbantes. ternos uniformes
vadores para passageiros e para carga.
José DenVer Celentano
e veati.aa
engates para carros. eixos de direção.
Classe 33
São Paulo
Têrnio n.° 745.746, de 18-4-66
freios, fronteiras para veiculos. guidão
Promoções, vendas e representações
Boutigue Lanur Comercio de Artigos
locomotivas, lanchas motociclos, molas.
Térma n.° 745.743, de 18-4-66
1
em Geral Ltda .
motocicletas. motocargas moto furgões.
, manivelas, 03ViO3 ônibus, para-choques. Ferro e Aços Miranda do Douro Ltda .
São Paulo
São Paulo
para-lamas. pai a-hr ,,a- s pantões.
Class e33
rodas para bicicletas, raios para bicicleBoita, dancing, ba re lanches. drive,
•
tas, reboq ue radiadores para veículos,
*MIRANDA DO DOU
clube de campo, passatempo, boliche
rodas para v aculoa senins. triciclos. UClasse 13
diversos
irantes pare veicnios. vagões, velocipeBrasileira
Adereços de metais preciosos „uma
g
Classe 41
dee, varetas 1e contreile do afogador e
preciosos e scas imitações adereços de
ta1 acelerador troleis trole ibus. varaes de
pedras preciosas e suas imitações, ador- Pimentões e beringelas. recheadas, ba
Classe 5
carros. toletes para carros
nos de metais preciosos. semi-preciosos tas fritas, maionezes, rizotos, saladas diAço em bruto, aço preparado, aço
e suas imitações, alianças, anéis, arti- versas,. saladas. pizzas, feijoadas, arroz.
Têm() n.° 745.739. de 18-4-66
doce, aço para tipos, aço fundido aço
arroz de braga bife a mialena. bife a
gos de çantasia c12 metais preciosos.
Peixaria Mogi das Orties Ltda.
parcialmente rrabalhado, aço pálio, aço
balagandans de metais preciosos ou cavalo, a portuguêsa, ravioli gnocchi e
refinado, bronze, bronze eia bruto ou
São Paulo
churrascos
semi-preciosos bandejas de metais are.
Parcialmente trabalhado, bronze de
Classe 41
•
ciosos, berloques de metal preciosos.
manganês, bronze em pó, bronze em
Pimentões e beringelas recheadas, babrincos de metal precioso ou semibarra. em fio, chumbo em bruto ou
tatas fritas, maionezes, rizotos, lasanhas,
preciosas,' bules de metais preciosos.
parcialmente preparado cimento memacaaronadas, pizzas, saladas diversas,
carteiras de metais preciosos, colares
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
feijoadas, arroz, feijão, arroz de braga,
metais
preciosos
ou
semi-preciosos
de
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
bife a milaneza, bife a cavalo, a porClasse 41
parcialmente trabalsado, ferro em bruto contas de metais preciosos, copos de tuguesa, ravioli. gnocchi e churrascos
Peixes
•
em barra, ferro manganês, ferro velho, ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro
Classe 43
gusa em bruto ou,.parcialmente traba. fio de prata, fivelas de metais precio- Xguas minerais. águas gasosas— artifiTérni on.° 745.740, de 18-4-66
sos
cafeteiras
de
metais
preciosos,
jóias
lhado, gusa temperado, gusa maleável.
ciais. bebidas espumantes sem álcool.
So-Kar Auto Peças Ltda.
jóias falsas. lantejolas de metais prelâminas de metal, lata em folra, latão
guaraná. gasosa. essências para refriciosos,
medalhas
de
metais
preciosos
São Paulo
em rôlha, latão em chapas, latão em
g erantes. refrescos. refrigerantes, sodas,
semi-preciosos e suas imitaçtaes,
veegalhões, ligas metálicas, limalhas
sucos de frutas e xaropes
as, pei
de
ouro
pedras
preciosas
para
jó
Classe 12
magnésio, manganês, metais não trabe.
lhados ou parciolniente trabalhados, me- dras semi-preciosas para jóia. pérolas
e imitações de pérolas, pratos de me- Para distinguir: Aguardentes, aperititais em massa. metais estampalos.
tais preciosos, serviços de chã e de café vos. an ".z. bitter. brandy, conhaque, cermetais para solla." niquel e zinco
Classe 21
de metais preciosos, serviços de licor vejas fernet, genebra, qui. kumel. licoPara distinguir: Veículos e suas partes
Têm on. 9 745.744, de 18-4-66
de metal precioso.. serviços de refrescos res, nectar. puncb pipermint. dum,
integrantes: Aros para bicicletas, auto- C. T. V. Companhia Técnica de
de metal precioso, serviços de saladas sucos de frutas sem álcool,* vinhos, ver móveis, auto-caminhões. aviões, amorVendas
motith. vinhos espumantes, vinhos
de.fruras de metal precioso. serviços de
tecedores. alavancas de cãmbia bis.eeos.
São Paulo
quinados e svh.skv
sorvete de metal precioso, talheres de
breques, braços para veículos. bicicle.
metais preciosos. turíbulos de metal.
Térino
n.° 745.756, de 18-4-66
carrinhos
de
mão
e
carretas.
camitas,
CTV
turmalinas lapidadas e vasos de
Voyant Indústria e Comércio de
nhonetes, carros ambula,ntes. caminhões.
Ind. Brasileira
Malhas Ltda .
carros, tratores carros-berços. carros.
Térmo n.° 745,747, de 18-4-66
tanques, carros-irrigadores, carros. carBar e Lanches Santo Antônio de Cati, São Paulo
Classe 33
geral Lida.
roças, carrocerias, chassis. chapas cir.
Vendas
culared para veiculos: cubos de veicula,
São Paulo
corrediços para veiculas, direção, desli- .
Tênno n.° 745.745, de 18-4-66
guieiras estribos, escadas rolantes. eleConfecções Marcotex Ltda .
"ST 2
vadores para passageiros e para carga
São Paulo
Classe 36
engates para carros, eixos de direção.
Para distinguir : Artigos de vestuáriot
freio*, fronteiras para veiculo', guidão.
e roupas feitas em geral: Agasalho&
"C0W"
locomotivas, lanchas, motociclos, malas.
aventais, alpargatas. anfiguas. blusa*.
motocicletas motocargas moto furgões,
botas,
botinas, blusões, boinas. baba.,
Classe
41
manivelas. navios Ônibus. para-choques.
Classe 3t,
Lanche,: de: Aliches, mortadela, presun- douras. bonés. capacetes. cartolas. carw.
para-lamas, para-brisas: pedais. pantões.
Para disinguir: Artigos de vestuários to, cor-bife .salame, salsichas, queijo e ouças. casacão, coletes. capas. cheia.
todas para bicicletas, ratos para Wide. e toupas feitas em gera.: Agasalhas
rim rraskos
eachecols, calçados. chapéus. cintos.
reboque, radiadores para veIculos,
Termo n.° 745.738, de 18-4-66

Impefril Indústria Mecânica Ltda.

LMEIRAS "
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Ind.

DU AÇO
Ind. Brasileira

* GOL PINHO
Ina.
grasileira

is

Erasiieira

I d.

*MOGI DAS CRUZES
Ind. Brasileira

SOI-KAR
Ind. Brasileira

l'TRY
Ind.

WS/

ANTONJO DE
CATIGEROL
Ind. Brasileira"

* JQYANV *
Ind. braaileirg
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cintes. combinações corpinhos, calças
senhoras e de crianças. calções, calças, 'camisas, camisolas, camiSetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos dt lineerie. jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mancais. meias,
maiõs, mantas, mandril)°, mastilhas, matetéia pelas, penhoar. pulover, palatinas,
peuga& pouches, polainas, pijamas., punhos, perneiras, quimonos, regalas,.
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
sgeteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,'
toucas. aurbantts. ternos, unifornies
e vestidos
Termo n.° 745.755, de 18-4-66 •
Panificadora Aliados Ltda. •
yip São Paulo

natural; tecidos plásticos, tecidos im- cintas, combinações, corpinhos, calça,
permeáveis, tecidos de passo couro e de senhoras e de crianças, calções, calveludos_
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, aeroulas, colarinhos, cueiros,
Termo n.9 745.759, de. 18-4-66
casacos, chinelos, dominós, acharBar e Lanches Hamburgerbom Ltda. saias,
pes, fantasias, fardas para militares, coSão Paulo
egiais, fraldas, galochas, gravatas, goros. jogos dt lingerie. jaquetas, baques,
•* HAMBUR GERBOW
uvas, ligas, lenços, mantos, melas.
Ind. Brasileira
nai0s. -mantas, mandribo, mastilnas, meatas, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
Classe 41
peugas, pouches, polainas, pijamas. puLanches de: AliChe, presunto, mortade- nhos, p erneiras. quinamos, regalos,
la, roz-bife, queijo, salame, salsichas e robe de chambre, roupão, sobretudos,
churrascos
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou elacks,
Termo n.° 745.760, -de 18-4-66
Transportes e Turismo Enseada Ltda. toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
São Paulo
Termo n.9 745.763, de 18-4-66
Auto Acassórios Mar-Gull Ltda,
* ENSEADA
São Paulo
Ind. Brasileira

breques, braços para veículos, bicickl
tas, carrinhos de mão e carteias c.amiebonetes, carros ambulantes caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques earros-Irrigadores,. carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direçao, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.'
vedores para, passageiros e pare carga'
engates para aros eixos de direção'
freios, fronteira para veículos, guidão,'
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,»
moto cicletas, motocarges, moto turgeks?'
manivelas. navios. ônibus, para-choques,`
para-lamas, para-brisas, pedais, pante"»
rodas para bicicletas, raios para biciclest
tas, reboques, radiadores para veículos,'
rodas para veículos, selins, triciclos, ti-n
rantes para veiculas, vagões, velocipe-''
dez, varetas de contreile do afogador ee
aafelerador tróleis, troleibus, varões de"
" ALIADOS
*MAC-GUIL"
Classe 33
carros, toletes para carros
Ind. Brasileira•
Ind. Brasileira
Transporte e turismos
Termo n.o 745.766, de 18-4-1966
Tann° a.° 745.761, de 18-4-66
Bar e Lanches Novo Industrial Ltda.
- Classe 21
Classe 41
Canguru
— Auto Mecânica Indústria e Para distinguir:
São Paulo
Pão
Veiculos
e
suas
partes
Comércio Ltda.
Integrantes:
Aros
para
bicicletas,
auto
Tênno n.9 745.757, de 18-4-6
São Paulo
móveis., auto-caminhões, aviões, amor"NOVO INDUSTRIA. B. Barbosa 6 Cia,
tecedores. alavancas de cambio, baeta&
aasLtd
•
AL
São Paulo
.
breques, braços para veiculoa,
Ind. Brasileira
ta.s carrinhos de mão e carretas -ama
"PERUIBE
nhonetes, carros ambulantes. caminhões.
Classe 41
Ind. Brasileira
carros, tratores. carros. berços. carrosClasse 21
Para distinguir: Veículos e ruas partes tanques. carros-irdgadoes, carros. car- Lanches de: aliche, mortadela, presunto,
roz-bife, queijo, salame, salsichas e
integrantes: Aros para bicicletas, auto- aças, cerrocerias. chassis. chapas cirClasse 36
churrascos
Para distinguir: Artigos de vestiários moveis, auto-caminhões, aviões, amor- culares para velaulos. cubos de veiculas,
e • roupas feitas em geral: Agasalhos, tecedores. alavai as de câmbio, barcos. corrediços para veículos direção. :kaliTêrmo n.° 745.767, de 18-4.66
aventais, alpargatas. anáguas. blusas, breques, braços para veiculas. bicicie- gadeiras. estribos, escadas rolantes, ela
Panificadora Regina Ltda,
botas, botinas. blusões. boina& baba- tas, carrinhos de mão • e carretas, cami- vadores para passageiros e para carga.
São Paulo
douro& bonés, capacetes. cartolas. cara- nhonetes, carros ambulantes, caminhões, engates para carros. eixos de direção
freioe,
carros,
fronteiras
puça& casacão, coletes, capas. chales;
tratores, carros-berços, carrospara veículos, guidao
REGINA
cache cols. . calçados, chapéus, cintos, tampes. carrosarrigadores, carros, car- locomotivas. lanchas. motociclas, ciada&
Ind. Brasileira
cintas. combinações. corpinhos, çalças roças. carrocerias. chassis, chapas cir- motocicletas, motocargas, moto furgõea.,
de senhoras e de crianças calções. cal- culares Para veicutos, cubos de veículos. manivelas, navios, ónibus. Para-choques
Classe 41
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros corrediços para veículos, direção, desli- para-lamas. para-brisas, pedais, pantões.
ças. camisas, camisolas, camisetas, gadeira& estribos, escadas rolantes, ele- -fritas, combinações. corpinhos. calcas Para distinguir: Pães, biscoitos, bolasaias, casacos, chinelos, dominós, ichar- vadore , para passageiros e para carga eacaecois. calçados, chapéus, cintos, chas, confeitos, doces,. pizzas churrascos, Soreetes e refeições prontas
pes. fantasias, fardas para militare% co- engates para carros, eixos de direção odes para bicicletas„ raros atira bidclelegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- freios, fronteiras para veículos, guidão tas, reboque, radiadores para veiculas.
Termo n.9 745.768, de 18-4.66
ros, ogos de !ingeria. jaquetas, latsue& locomotivas, lanchas, motociclos, molas lentes para veiculas. vagões. velocipe•
Gráfica Jota V. Ltda.
luvas, ligae, lenços. manters, meias; motocicletas, motocargas moto furgões. hes. ',aratu de contrôle do afogador e
maiôs mantas, mandrião. mantilhas; pa- manivelas, navios ônibus, para-choques. rodas Para veículos, selins. •tc f clos, !SSão Paulo,
letós. palas. penboar, puiover, peteranas; p—a lamas, para-brisas, pedais, pantões aca/credor, tr6leis, traleibus, varaes de
peugas, pouches, polainas. pijama% pu- rodas para bicicletas, raios para biciclecarros. toletes aars 'arras
nhos, perneiras. qulmonos, regalos, tas, rebocara radiadores, para veículos.
Têrm
on.° . 745.764, de 18-4-66
Ing?Ti491.16iNt'
s
robe de chambre. roupão. sobretudoe, rodas para veículos. seuins, triciclos, tiThereza
Zanne
suspensórios, saldas de banho, sandálias, rantes para veículos, vagões. velocipe.
São Paulo
Classe 38
sueteres. shorts. sungas, stolas ou slacks das, varetas de contrôle do afogador e
Aros para guardanapos de papel
toucas, turbantes ternos. uniformes aceieradoi, troleis, troleibus. varres de
agalanados, álbuns (em branco), dfinuilli
THEOR *
e vestidos
carro. , toletes para carros
para retratos e autógrafos, balões (ma • j
Ir4,1t Bras iiPirn
Tênmo n.9 745.758, de 18-4-66
Vamo n.9 745.762, de 18-4-76
cato
para brinqu edos) .
para s
Textil Leoban Ltda.
Roupas Dia Preto Ltda.
corresp ondência, blocosblocos
Classe 36
para cá/culall
São Paulo
Confecções
São Paulo
blocas para anotações, bobinas, brocha* s
res não impressas, cadernos de asara.;
Term 'on.9 745.765 de 18-4-46
*LEOBAN ".
Moi-cima indústria Mecânica Ltda. vez, capas para documentos carteiras, •
caixas de papelão, cadernetas, caderst
Ind. Brasiletilk
São Paulo
nos, caixas de cartão, caiais P ara Pad
pelaria, cartões de visitas, cartões
Classe 23
Classe
CO.
* MORCIn
marciais, cartões indicas, cordata caia
Para distinguir tecidos em geral 'teci- Para distinguir: Artigo., de vestuários
Ind.
Bras ileiri tolinà, cadernos de papel melimetradd
dos para confecções em geral, para e roupas feitas em geral: Agasalhos,
. . .
e em, branco para desenho, cadernos
talara:mias e - para artigos de cama e aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Classe 21 .
mesa Algo00. alpaca, canino cetim. botas, botina& blusões. boinas, baba- Para distinguir: Veículos e suas partes esclares, cartões em branco, cartucho
earoa rasamvs fazendas e tecidos de douros. bonés, capacetes, cartolas, cara- integrantes: Aros nara bica :latas,. auto- de cartolina, copas planográficas,
ia -m rae.as insa iersev: linho: n'ylon: puças, casacão, coletes, capas, abales. móveis,. atuto-camiarões, aviões amor- demos de lembrança, carretéis de par
-art/1: ravon; seria cachecol& calçados, chapéus, cintos, tecedores, alavancas de cambia barcos; pelga, euvelopesa , eaveilisaroa paaa fajtapan,
rufai r/S ' naval.. encadernação de papel
•
fie

Ind. Brasileira

i

n 1:7

negig T?e lr.

4400 Segunda-feira 17

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Outubro de 1966

rMARCAS 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 prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com • concessão do registro requerido
ou papelão, etiquetos, tôlhas indicas suspensórios, saidas de banho, sandálias
fõihas de celulose, guardanapos. livros sueteres, shorts, sungas. gulas ou slacks
não impressos, livros Fiscais, livros de
touca, turbantes, ternos: uniformes
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
e vestidos
de papel ,transparente, protos, papeliTérmos os. 745.772 a 745.774, de
nhos, papéis de estanho e de alumino
18-4-66
papéis sem Impressão, papéis em branco
Sueme Incluí trial Ltda.
para torrar paredes, papel olmaço cinta
São Paulo
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. popel impermeável

bandeijas, bacias, baldes, bi.mbonieres; quinas para picar e moer legumes •
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co. carne. resistências elétricas, fervedores.
lheres para pedreiros correntes, cabides estufas, ventiladores, paen!as e bules
chaves; cremones. chaves de parafusos elétricos, refletores, relórios de ar rea
conexões para encanamento, colunas. Frigerado tortnas elétricas, máquinas
caixas de metal para portões, canos de fotográficas e cinematográficas. cammeara chaves de tenda chaves isglêsa p anhas elétricas, garrafas tern-ficas. recabeções. canecas. cipos, cachepots. gadores automáticos, lâmpadas, aparecentros de mesa. coqueteleiras caixas lhos de luz fluorescente. aparelhos de
para acondiciona mento de ai:mentos. comun i cação alterna esterilizadores concaldeirões. caçarolas, chaleiras; catetei. densadores. bobinas, chaves elétricas,
Brasileira
para copiar, papel para desenhos. paras, conchas coadores, distintivos, do. comutadores, interruptores, tomadas de
pel para embrulho impermeabil:zado'
bradiças: enxadas, enxadões, esferas corrente. fusível apare.hos fotográficos
Classe
28
papel paro encadernar, papel para esengates. esgu.chos. enfeites para arreios e cinematograficos. filmes revelado.,
aiever. papel para imprimir, papel pa- Para distinguir: Artefatos ar materia• 'aribos. esteras para arreios, espuma binóculos, óculos, aparelhos de aproxirefina para embrulhos, papel celofane. plástico e de nylon: Recip:entes fabr- leiras: formões oices. Ferro para sorra? mação. ~Hours e lustres máquinas
papel celulose, papel de linho papel cadoz de material -plástico, revestitnen- capim terrolhis, lacas, facões, fel ha
para .avo: roupas para uso
absorvente, papel para em i ,ruhar ta- tos confeccionados de substâncias ana duras iene comum a carvão, teruteisas
doméstico
baco, papelão, recipientes de p apel ro- mais e vegeta:s: Argolas açucareiros turms fôrmas oare doces, Freios pare
Termo
n.'
745.776,
de 18-4-66
setas de papel, rótulos de papel, rolos armações . para ócclos, bules. bandsias. estradas de Ferro. taig:deiras; ganchos
Celso
Ferrari
bases
para
elefones.
baldes,
bacias
boi.
transparente,
sacos
de
papel
de papel
grelhas gar'os. ganchos para quadros
São Paulo
serpentinas, tubos, postais de cartão sas. caixas. carteiras. chapas • cabos ionzis para darruagens; insígnias; lipara ferramentas e utensilios. cruzetas, mas, lâminas, liroreiros.
e tubetes de papel
latas de liso:
caixas para acondicionamento de ali- jarras; machadnhas. molas
para porta,
Tênno n.° 745.769, de /8-4.66
mentos caixa de rnater:al plástico para molas para venezianas, martelos dar.
' Bar e Restaurante Monte Cass.ros
mt-rias, coadores, copos, canecas, conretas. matrizes: navalhas; puas; pás. preLtda.
chas. capas para âlbuns e para livros gos, parafusos, picões, porta-gelo;
DE ENGENHARL%
São Paulo
po.
cálices, cestos, castiçais para velas. seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
caixas pa p a guarda da ibjetos. cartu- panelas, roldanas, ralos para oas, rebiClasse 33
chos coadores para chá. descanso para tes, regadores: serviços de chá e café
Titulo de estabelecimento
pratos, copos e copinhos de plasticoos serras, serrotes, sachos, sacarrolha: te.
para soraetes, ca:xinhas de plástici çouras.. talheres atlhadeilles, torqueze,
Térmo n.° 745.777, de 18-4-66
Classe 41
para sorvetes, colherinnas. pasinhas tenazes, travadeiras. telas dt arame, torBoutique Dariam L,tda.
assinalar.
sandaiches,
bolinhos,
Para
garfinhos de plástico para sorvetes for - neiras, trincos, tubos para encanamento
São Paulo
çmpadas, croquetes, pizzas, churrascos. minhas dt plástico para sorvetes, d:scos
trilhos para pinas de correr. taças,
refeições e lanches
embreagen de material plástico. emba- travessas, turibulos; vasos, vasilhames
DAR
lagens de mater:al plástico ' para sorve• Tênn on.° 745.771, de 18-4-66
e verruma
Indústria de Calçados Sonise • Ltda. tes, estojos para objetos, espiimas de
Classe 6
Classe 18
nylon esteiras, enfeites para automó- Cruzetas, luvas juntas universais, flanSão Paulo
•
Para distinguir: Perfumes essências caveis, massas anti-ruidos. escoadores
res e ponteiras de árvore re transmissão traios, água de colônia, água de toucapratos, funis, ;tatuas para doces. fitas eixo cardan, bombas de combustível
para bolsas, ç acas guarnições guarni- para motores, caixas de graxa para ei- dor, agua de beleza, água de quota
ira
nições para porta-blocos, guarnições xos, .cilindros, câmbios, cabeçotes, car- água le rosas, água de alazema, água
para 1:quidificadores e para batedeira: buradores, diferenciais, dínamos, eixos para barba, loções e tónicos pare os
Classe 36
de frutas e legumes. gcarnições de ma- de direção, motores elétricos, pinhões. cabelos e para a pele. brilhantina, banCalçados para homens, sanhosas e
terial plástico para utensílios e eibjetos. pdistões, anéis de pistão, anéis de seg- dolina. "batons" cosméticos, tize.doess
crianças
guarnições para bolsas garfos, galerias mento, bielas, burrinhos, bronzinas, ca- de penteados, p etróleos, óleos para os
Tênno n.° 745.770, de 18-4.66
para cortinas, ferro laminados, plás- beçote de cilindro, embreagem, cárter de cabelo creme revanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
Malharia Tendei Limitada
ticos, lanche:ras, mantegueiras, malas embreagem de motor, coroas, cubos
de pele a "maquilage" lepilatórios, desoorinóis,
prendedores
de
roupas
puxadoplaca de embreagem, velas de ignição,
São Paulo
res de móveis, pires, pratos, palitei- eixos de comando, direção e transmissão dorantee, vinagre aromático. pó de erros
e talco perfumado ou não. iaPie Para
ros. pás de cosinha, pedras pomes artimaicais de rolamento, macacos, mandris, o rosto e para os lábios, sabão e creme
* TEIZDEL *
gos protetores para documentos, purnagnetos para motores, platinados, sixadores de água para uso doméstico, lenciosos, engrenagens e parafusos sem pestana e sobranceiras, prepadoe para
portt-copos, porta-nique:s, porta-notas. fim, virabrequins, satélites, ventoinhas e embelezar cílios e olhos, carmim para
para barbear, sabão liquido perfumado
Classe 36
porta-documentos placas, rebites rodiblocos de motores
ou não, sabonetes, lenrifricios em pó,
Para distinguir: Artigos de vestuários nhas, recipientes, suportes, suportes para
pasta ou liquido, sais perfumados para
e roupas 'citas em geral: Agasalhos guardanapos, saleiro tubos, tigelas,
Têrmo n.° 745.775, de 18-4-66
banhos, pentes, vaporizadores de perfilaventais. alpargatas, anáguas, blusas, tubos para ampolas. tubos para serinEletro Metalúrgica Lumesca Ltda.
e cilia" saquinhos perfumado, preparabotas, botinas. blusões. boinas, baba- gas, travessas, tipos de mataria] plásSão Paulo
dos em p6, pasta. liquidas e tijolos
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara- tico; sacolas, sacos, saqu:nhos, aasilhame; escôvas para dentes, cabelos, unhas
puças, casacão, coletes, capas, chales, mes para acondicanamento, vasos, xípraa o tratamento das unhas, dissolcachecols, calçados. chapéus. cintos, caras, colas a frio e colas são incluídas
"
ventes e vernizes. removedores da cutlcintas, combinações. corpinhos, calças em outras classes, para borracha para
de senhoras e de crianças, calções, cal- cortumes, para marceneiros, para sapaculla glicerina ar rumada para os cabeies
Classe 8
ças. camisas. camisolas, camisetas. teiros, para vidros, pasta adesiva para
e preparados para descoloir unhas,
Para distinguir os seguintes artigos elé- cibos e Pintas ou sinais atificiais. óleos
çuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
mater:a1 plástico e mgeral
tricoa: Rádios, aparelhos de televisão,
saias. casacos, crinelos, dominós. acharpara a Pele
Clame 11
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare
pes, fantasias. fardas para militares, co- Ferragens, "-rramentas de toda espécie
Térmo n.° 745.780, de 18-4-66
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor- cutelaria em geral e outris art:gos de lhos de refrigeração, enceradeira., as- Comércio de Bebidas Tonel Velho Tada
piradores de p4fs fogões, fornos e fogaros, jogos de lingerle, jaquetas, taquês. metal a saber: Alicates, alavancas, ar- reiros
São Paulo
elétricos, chuveiros, aquecedores.
luvas, ligas, lenços, mantas. metas. mações de metal, abridores de latas.
balanças, ferros elétricos de engomar e
pa.rnalan, mantas, mandrião, mantilhas,
st TQN-EVELO'
ld
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- passar, batedeiras. coqueteleiras, exareletós. palas penhoar, pulover, pelerinas. careiros; brocas, bigornas, baixelas, medores. liquidificadores elétricos, máPen clás, pouclies, polainas, pijamas, pu4;
nhus, perneiras. qutmonoa. regalos.
Para di.,:tinguir: Refrigerantes em
sobretudos,
roii`:e de chambre, roupão,
águas naturais e minerais, refresca.;

SUEle *
Ind.
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