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N 9 497.072 - Adincor - ClasSe
28 - Requerente: Comercial e Imo.
biliária "Adincor" Ltda. - RegisRio, 12 de outubro de 1966
tre-se na classe 28.
1\79 497.536 - Archimedes Cias.
Expediente do Secretário
Termo 336,225 - Marca: EIS - constantes daqueles artigos, tanto se 8 - Requerente: Archimedes Me.
Requerente: Auto Peças Henrique que se habituaram a requerer segui- talurgia e Decoração Ltda. - Reda Indústria
•
Schenk Ind. e Com. S.A. - Pro- dos p edidos de manutenção daquelas gistre-se na classe 8 com exclusão
•
de "colunas para iluminação indicesso indeefrido.
Pedido de Preferência
exigências, resolve:
reta".
Têrmo, 331.347 - Marca: Brasilusa
Sérgio Canedo de Magalhães - no - Requerente:
Art.
19
A
infrigência
dos
artiCia. Brasilusa de
,pedido de prioridade no termo
N9 493.252 - ICAPE - Classe 17
gos 22, 24 e' 25 do Código da Pro- Processo indeferido.
100.218 - modelo de utilidade pare: Tecidos
Têrmo 326.130 - Marca: Porto priedade Industrial importará no ar- - Requerente: IcaPe Indústria e Co.
NU° Modêlo de Brinquedo em for- Requerente: Fábrica de Be- quivamento puro e simples dos res- mércio de Ap arelhos e Produtos Eleres de Automóvel - Concedo, a prio- Rico
bidas Pôrto Rico Ltda. - Processo pectivos pedidos de privilégio de in- trônicos Ltda.
ridade, em virtude dos argumentos indeferido,
venção, modelos de utilidade, deseN9 499.052 - Anadema - Classe
apresentados pelo requerente.
nhos ou modelos industriais, em vir- 36 - Requerente: Comércio IndúsExigências
tude de não se admitir, sob nenhum tria e Representações Anadema Ltda.
Despachos em Recursos
pretexto, a p rorrogação do prazo de - Registre-se na classe 36.
Têrmos com exigências a cum- noventa dias por êles estabelecidos.
N9
- Revestes - Classe
Art. 29 - Esta Portaria entrará em 28 - 499.309
O Senhor Secretário da Inclusta prir.
Requerente: Revestex Indús- Heraldo Souza Mattos - deu provigor
a
partir
de
1
9 de novembro tria e Comércio de Artefatos PlástiN9 269.299 - Lab. Americano de
vimento aos Recursos interpostos nos Farmacoterapi aS.A. - Cumpra a do corrente ano.
cos Limitada.
processos abaixo mencionados a fim dep osietante a exigência proposta no
N9 499.643 - Office - Boy Luze Roberto Salgado Candiota,
de reformar as decisões anteriores: parecer.
Diretor-Geral.
Classe 17 - Requerente: Helion EnTermo 229.400 - marca: Profar
genharia Comércio Ind. Ltda.
- Requerente: Soc. de Produtos
•
Registre-se com exclusão de mataFarmacêuticos Profar Ltda. EtUtal de Exigéneia
Expediente
do
Diretor
Geral
borrão .
cesso deferido.
Rio, 12 de outubro de 1966
Pefo presente, ficam notificados
NQ 490.618 - Emblemáttca
Têrmo 143.203 - Marca: Neor
todos os interessados nos processos
Requerente: Darwins Ltd. - ProClasse 46 - Requerente: Indústrias
de
números
553.000
a
568.000,
relaDtierSOS
cesso deferido.
Vara Ltda .
tivos a Marcas, Insígnias, Títulos. Químicas
Têrmo 365.484 -- Marca: IndaiáN9 499.714 - Compactor - CiasNomes
Comerciais
e
Sinais
ou
FraCia.
Fábrica
de
Botões
e
Artefatuba - Requerexite: Cotonificio
de Pro p aganda, que tenham sido se 39 - Requerente: In dústria de
daiatuba S.A. - Processo deferido. tos de Metal - ria prorrogação da ses
patente, de n9 2.806, modêlo indus- dep ositados sem procuração ou Pneumáticos Firestone S. A.
NQ 499.745 - Naná -- Classe 39
O Senhor Secretária da Indústria trial - Concedo a autorização para q uaisquer outros documentos exigi- Heraldo Souza Mattos - negou aproveitamento das taxas e prorro- dos pelo Código da Propriedade In- - Reouersnte: Soares Produtos de
provimento aos Recursos internastes gue-se o terceiro triênio de Wird° dustrial, artigos- 98, 106 e etc., a re- Borracha S. A.
gularizá-los no p razo legal de 90
nos -orocessos abaixo mencionados, a com o artigo n 9 42, do Código:,
N9 490: 825 - Wania - Classe 2
fim de manter as decisões anter10(noventa) dias, - previsto no artigo e_ Reno eren te: Laboratório Wan
res:
192 do referido Código da Proprie- Limitaria,
PORTARIA N9 44, DE 6 DE
Têrmo 343.924 - Marca: Goyania
dade Industrial - partir da data
OUTUBRO DE 1966
- Requerente: Indústrias Reunidas
da presente p ublicação, sob pena de
N9 500,065 - Batta glia - Classe
arq uivamento sumário, dos mencio- 35 - P eouerente: Iin d estria de Cal.
Alexandre Dermon Ltda. - RecorO
Diretor-Geral
do
Departamento
earl os Battaglia Limitada.
rente: Indústrias Brasileiras de Ma- Nacional da Propriedade Industrial. nados processos.
térias Plásticas S. A . - Processo de- usafido da atribuição que lhe confeNo 500.090 - Thais - Classe 28
Rio
de
Janeiro
7
de
outubro
de
ferido.
re o ite\tn V, do artigo 50; do Regi- 1966 . -Luiz Roberto Salgado Candio- - R enuorente: Pinhairo - Artefa.
f ns de Couros Ltda,
Urino 337.096 - Título: Lanches mento aprovado pelo Decreto n 9 535 ia, Dir etor-Geral do DNPI.
'e Café Ipiranga Ltda. -- Requeren- de 23 de janeiro. de 1962, e
N9 500,445 - Circular - Classe
te: Lanches e Café Ipiranga Ltda.
Considerando às sugestões - que lhe Expediente da Seção de Pesquisas
as -Reauerente: Denósito Circular
- Recorrente: Companhia Cerve,jh - foram feitas pelo Diretor da Divisão
de GAneros Alimentícios Ltda.
de Patentes:
ria Brahma - Processo deferido.
Rio, 12 de outubro de 1966
N° 502.315 -' Messalina - Classe
outrossim, o dispos'Urino 306.672 - Insignia: Siel - to'Considerando,
Notificação
84
- R enuernte Cia. Fiação e Te.
em
os
artigos
22,
24
e
25
do
CóRequerente: Siel Serpa Importadora dig o. da Peonriedade Industrial vi', elevem de Jundiaf.
e Exportadora Ltda. - Recorrente: vente no que tange ao prazo para
Uma vez decorrido o prazo da re.
Móveis de Aço Fiel S. A . - Prb- atend i mento das exigências ali men- consideração elarevista pelo artigo 14 Ivo 409.9'77 - T-Taro ,-- Classe 21
cesso deferido.
da Lei n9 4.048 de 29 de. dezembro Reauerente: Raro - Indústria e Co.
remidas:
mércio de Acessórios para Autom6.
Têrmo 225.774 M a rce : Dowerde 19131 e mais dez dias para evenLimitada.
son - Requerente: Ind. Brekin DoConsiderando ainda, que os senho- tuais j untadas de reconsideração e veis
NQ 500.080
" e reo n erentes dos pedidos 'de priviFindes - Classe 4t
wer Ltda. - Processo deferido.
do
mesmo
não
tendo
valido
nenhum
leg ios de in v enção modelos de utieanerente : Cia. Findes Comer.
Têrmo 325.468 - Marca" Marco lid ade
Interessado
serão
logo
expedidos
os
ois T Industrial de Doces e Sorvetes.,
desenhos ou modelos indus- certificados abaixo:
- Requeren te : Usa brol (Tm no rte - tei 9 Is não
olistvo te eozarein do praN9 500.115 - Cruzan
cães) S. A. - Recorrente: Esse eo de noventa rl irm
'Classe 42'
to
- Req uerente: Sociedade de ProduStandard 011 Com eany - Publioneif arcas Deferidas
mlele s exigAméjas nem sempre
tos Al imentícios Cruzan Ltda.
se o despacho do Sr. Secretário da
com .0 ¡. f.nr
eqmIndústria, deferindo a marca Usaheol nvc:
N9 476.073 - Itacoloml - Classe N9 500.288 - "48" - Classe 41 -4
( Importação S.A.) . uanto ao termo
- Requerente - Italacolomi Pro- Requerente: Bela Vista S.A. - Pus
Constderando ftn o l inl e oue al- 48
333.1'79. marca Marcol. indeferido (em
dutos Alimentícios.
-uns in tev essa cios talvez favorecidos. dutos Farm acêuticos. Ltda.
face do art. 96. i 3 9 do C.P.I.
N9 502.006
poe
excessiva
comnlacência
das
autoGiesse - Classe 40
N° 438.975 Abens - Classe 38
Termo 336.500 - Título: Borde- ridades que nos antecederam, pare- Requerente: Administração de Req uerente : Indústria de Móveis da
d os Nossa S .n hora ri r, Glória - Re- cem
haver
esquecido
da
ablicação
da
Arte
Mese
Ltda.
Bens
Abens
Ltda.
q uerente:
e-- Registre-se
Carlos Kern alewski
nona eaMbelecida - para os que clau- Passo Doble - ClasProcesso ledeferido
Com exclusão de folhinhas bilhetes seN9 502.042
dica in no cumprimen 'o das normas de
- . Requerente: São Paulo Al.
sorteio e bilhetes de loteria.
Pargates S.A.

O, tubo de 1966
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- As nel.,zrtis.ões
(ISsindlinrtl3
- As ftepartts . õe. Públicas
àS
CirIffir-se-e10
lieverão remeter o expediente
anuais renovadas ate 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA VAC.:10; \AL
destinado à publicação nos
fevereiro de eadd and. e as
WOrnais, diariamente, até ás
OIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer àpuCa,
75 hora"
ALBERTO DE c3RITO PEREIRA
pelos órgãos cora pele
"noaçÃo
- As reclasna.ções pertinen- CFSREFe
pEç+50
pix
0A
- A fim de possibi!*.ir a
co-,aFa
seRveçu 08 PuBlICAÇõEe
ORIANO GUIMARÀES remessa de valores a4n . :rnpates à matéria retribuída, nos MURILO FERREIRA ALVES
nhados de eselareciTmatos
rasos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
quanto a sua áplicaçõ,-.,,
DIÁRIO OFICIAL
(sento, à Seção de Redação,
citamos usem os internsodos
GEÇ:0 1.
das 83 às 16 horas, no máxipreferencialmente cheo:: ou
11.1:dab C p•Mallo t dad• do oxpodlonto do Dopmrearnme~
R,oP,NLOodo Industrial do L.4.-.916r10
mo até 72 horas após a salda
vale postal, emitidos a favor
•• indiaotr l o o COrnA•o,o
dos órgãos oficiais..'
do
Tesoureiro do Da!ourta.
112,1 teme* etc Departamtnto Ge imi...rtnsa Nacional
kelprataail
irtelito
de
s
Os
originais
deverão
iketitogralados e auienucaOs
suplementos áa edidos, ressalvadas, por quem de
ções
dos
órgãos
oficie-fio só se
ASSiNATURAS
direito, rasuras e emendas.
fornecerão aos •assinon,:?.3 çue
as solicitarem no ato s as- Excetuadas as para • REPARTEVSER II PARTICULARES
FUNCIONAR-TOS
sim:dura.
arterior, que serdo sempre
Capital e interior..
Capital e Interior:
- O funcionário pá5lico
flutuais, a9 assinaturas poder4.500
Cr$
ee-ão tomar, em qualquer Semestre . • • Cr$ 6 000 Semestre • • * Cr$ 9 000 federal, para fazer itzf jg desCr 12.000 Ano
época, por seis meses ou um Ano
conto indicado, deverá ,rovetP
Exterior:
Exterior.,t
esta condição no ato da asano.
Cr$
13.00tV
Ano
sinatura.
Ano
•
.
.
.
.
"
Cr$
10.
- A6 assinaturas vencidas
O casto de cada &veta.
Federa° ser suspensas seta
e-Piso prévio.
vão Impressos o número do dos jornais, devem os as- piar atrasado dos dr3;20,s
Para facilitar aos. ,aesinan-i talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res- ciais será, na exncla
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr8 5 se Ar
tes a ve.ificação do prazo de ano em que findará.
ano, e de C4 10 par ano
cedência mínima de trinta mo ano,
A
fim
de
evitar
solução
de
validade de suas assinaturas,'
decorrido.
(30)
dias.
continuidade
no
recebimento
ria parle superior do enderêço'

EXPEDEEN E

;In prensa rr291_.:Onai.

•

.

•

-

cheletto S.A. - Fábrica de Magni- N o 448.653 - Pollone S.A. Indúsnas e Parafusos - Registre-se de tria e Comércio.
acôrdo com o art. 109 n o 2 do C.P.I. 119 482.226 - Guanabara S.A.
Comércio e Indústria.
Titulo de Estabelecimento Deferido
Diversos
N9 467.730 - Tipografia e Loja.
N9 476.576 - Societé des automoCidade de Ourinhos - Classes 17 33 e 38 - Requerente: Silvano Chi- bille "Aipins" - Aguarde-se.:
radia - Registre-se de aciirdo com N° 500.441 - Manoel Salgado de
o art. 117 do 0..i., considerando Castro - Prossiga-se considerando
substituída a expressão "impressos" substituída a classe 25 pela 40.
por papéis semi-impressos e com a N9 511.604 - Emanuel Dwnitru &
Irmãos Ltda. - Prossiga-se consideexclusão da classe 50.
No 491.447 - Indústria e Comér- rando substituída a classe 50 pela
cio de Máquinas Altántica - Classes 38.
6 - 7 e 17 - Requerente: Pedro Is- No 510.079 - Moacyr Domingos da
sa Kurbhi - Registre-se de .eCirdo Silva - Prossiga-se considerando sucom o art. 117 do C.P.I. nas cias- bstituída a classe 50 pela 38.
ses 6 - 7e17.
Exepediente da Seção de TransfeN9 499.831 - Imobiliária Alva réncia e Lleevça
Classe 33 - Requerente: Imobiliária
Alva Ltda. - Registre-se de acôrdo
Rio, 12 de outubro de 1966
com o art. 117 n9 1 do C.P.I.
- Cl. 33 - Requerente: Isaac Os- Transferências e alterações de nome
trowsky - Registre-se de acôrdo
do titular de patentes
Na 499.871 - Edifício iViont Bleu
Foram mandados anotar nos procom o art. 117 n 9 4 do C.P.I.
cenas abaixo mencionados as seguinNo 500.433 - Bandeirantes Comi 1 ry tes transferências e alterações de
Club - Classe 33 - Requerente: nome do titular de processos:
Recreio das Bandeirantes ImobiliáThompson Ramo Wooldridge Inc.
ria G.A. Registre-se de acôrdo (transferência para o seu nome da
com o art. 117 do C.P.I.
marca Gemmer n9 179.221).
Sirial de Propaganda Deferida
N9 503.435 - Recreio dos Bandei- Trw Inc. (no pedido de alt4ração
rantes Coto.try Club - (Nasce r:3 - de nome da marca Gemmer 179.221).
1ç 530.460 - Transportadora Bar- Requerente: Recreio dos candeiran.
ev1:03 - Classe 38 - Requerente: te Trabbiliáría 8. A. - Registre-Se Tenneco Chemicals, Inc. (no pedienataSportadora Barcellos Ltda. - de acôrdo aam o art. 117 do C.P.I. do de alteração de nome da marca
Nuodeit no 182.364 - Lignocol n 9 ..
egstre-se de refird) com o artigo
239.881 - Parasepto, n9 241.053, Ex4,ênclas
32.
Crystallosa, n° 246.614 - Pentek,
283.110 - Nuostabe, n o 288.308
Zome Comercial Deferido
N9 497.515 - Avedis Torassian. -n9Nuact,
n9 290.537 - Nuosperse,
isZ 9 5113.403 - Maria Helena Fran/IQ 290.538 - Heyden Newport. r.9
119 459.957 Guanabara do co Chaves.
IP' 512.438 - Renato Vangelino. 291.479) .
zes.rinIstração; Comercio e indústria
- Requerente: Cia. CrUallabgra de NI. 512.957 - italo Miguel Trica- Sylvio Milagres (transferência para o seu nome da marca Rubroral
(4.-a inistraç , Comércio e Lidas- rico.
• - Reigre-ze de tteôrdo com o N9 322.085 - Suddeutsche Zellsvo/- n9 183.598).
I X noT 2
Masifarma Com. e Ind. Farmacêule Aktiengesellschaft.
ôea 198 - Cyprilano Micheletto N o 387.012 - Supersora Discos Vir- tica Ltda.. (transferência para o seu
Fábrinca de M quinas e Pa- gens e Equipamentos de Som Ltda. nome da marca Normobil, número
.n.
2,411103 - Rs35taareC.9:

No 502.058 - Passo Doble - Casos 40 - Requerente: São Paulo AIrgatas S.A.
Nç 502.064 - Passo Doble - CiasLe 35 - Requerente: São Paulo Alyargatas S.A.
N , ,502.074 - Passo Doble - CiasEC: 45 - Requerente: São Paulo Alpargatas S.A.
1 502.345 - Valente - Classe 40
- Requerente: Indústria de Móveis
Valente S.A.
Nç 502.366 - Duratex - Classe 34
- Requerente: Duratex S.A. - Indústria e Comércio.
Classe 35
1 9 502.367 - Duratex
- Requerente: Duratex S.A. - Indústria e Comércio.
Na 502.756 - Rugamate - Classe
Requerente: João 3runo Leor.ardo.
No 502.799 - Díbrase - Classe 40
- Requerente: Dibrase - Distribuitaa:a Brasileira de Suprimen l oi para
Estofados Ltda.
F."; 502.834 - Six - Classe 35 Leauerente: Six Industrial de 'jou= e Plásticos Ltda.
1Z 9 502.075 - Passo Doble - Ciase,e. 54 - Requerente: São Paulo Atiçara: atas S.A. - Registre-se com
iluso de cortinas automáticas.

• -

209.245 - Babytónico, n 9 215.:).4.15 Diobélia, n o 301.175).
Soc. Farmacêutica Bro,si.;.. Ltda.
(transferência para o, seu ili1:23 dC,5
marcas: Pulmosanil, n9 214.115 1. Vitamina C, n 9 302.571 - Oti.;ron, no 227.466).
transDemag Alitiengesellschaf r
ferência para o seu nome ;23,s
Detnag, n9 228.427 - Dtnnag,
n9 270.977 - Demag, n9
Bristol-Myers Company 111,7.nsferència para o seu nome da m.ncn 15ristagin, n° 227.609) .
Eáton Yale 6 Towne lec. çno pedido de alteração de non1 S marcas: DM, n9 230.294 - Ea;:an. número 238.512 - Eaton. i 286.710
nú- Eaton, n9 286.711 -mero 299.832 - Dilletrie. P'AI2.015
- Eaton (e desenho), n° 324.111) .
Comercial Gráfica Vila .V,.1j.-.a Ltda.
da
(transferência para o seu
marca Vila Velha, n 9 237.555
Beecham Group Ltd., crxr:,rtiando
também como Macleans
para o seu nome da marca
n9 239.369).
Spi Soc. Paulista de Tuve:a-afete,
Crédito e Financiamento S. A. (transferência para o seu nome da insignia
SPI, n 9 264.938). •
Manuel Dias Ribeiro (tra".,;ei'ênChl
para o seu nome da •marca número 323.569).
Exigências
Termos com exigências a curiprir:
Discos CBS S. A. Ind. e Com.
(no pedido de averbação dz , contrato

das marcas: n° 119.4-02 e n° i70.075).
Colúmbia Broadcasting S yst:rn Inc.
(no pedido de nôvo prazo di marca
n0 177.091).
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Másio Dela Gitistina e Raul Dell ai N9 675.359 - Micafil
RJequeN° 768.358 - Kociachrome - ReN. 768.978 - Vitória - Requereria
Gius tina n, transferência' para os seu rente: Micapil A. G. - Classe 6. querente: Kodak Brasileira Comércio e te: IVIat-Incêndio S . A Engenharia de
nome da marca n 9 227.539) .
N 9 683.761 - Flan - Requerente: Indústria Ltda :
Incêndio - Cl . 8.
Classe 25.
Pinezoveski s Cia. Ltda . no PC- Editôra Última Hora S. A. - ClasN9 768.453 - Calú - Requerente:
N. 768.981 - Excelsa - Requereras
diodo de anotação da alteração da fir- se 32.
J Augustinis Cia. Lida. : Domingos Giovannini - Cl. 10.
N 9 684 . 865 - Bravox - Reque- Classe 16.
ma, na marca n 9 233.127) .
N. 768.989 - Forpal
Requerera*
Distilaria Montanarini Ltda (no pe- rente: Bravox S. A. Indústria e Co.
N 9 753 :079 - Sétimo Céu -- Re- te: Fornecedora de Papel Éorpal S
diclO de alteração do nome .da Fuma nurcio Eletrônico - Classe 8.
querente: Swing Indústria e Comércio - Cl. 38.
na marca n° 234.849) .
N° 700.162 - Raco - Requeren- Ltda . - Classe 43.
N. 768.990 - Fauna - Requereu.
Tung-Sol Industries Inc . ( no pedido te: Indústr l a de Peças Para Trator
N 9 768.826 - Açolan - RequerenSonksen Chocolates S.A. - Cias.
de a verbaçâo de contrato da marca e Autonals-áis IpeStil Ltda . - Clas- te: Aços Laminados América S. A. te:
se 41.
Ts. n° 239.440
Fung Sol, número se 8.
Cksse 5.
. N. 768.991 - Gonazul - Requereria
265.005)
te: Laboratório
N° 743.'990 Caa Beetohven N° 768.836 - Sorna - Reque- - Classe 3. Paulista de Biologia S.A,
Discos CBS S. A. Ind. e Com, Requerente: Casa Beethoven S A. ••- rente: Sociedade Técnico de Materiais
N. 769.065 - De xulate
Regue..
'( no pedido de alteração de nome da Importação e Comércio - Classe 8.
Sote di a" S. A. - Classe 13.
rente: Gloso Laboratories Litnted
marca n 9 254.256) .
• N9 743.991 Casa Beethoven N° 768.837 - Sotema -- Reque- Classe 3.
Construtora Adolpho Linde isberg Requerente: Casa Beethoven S. A.
S. À. transferência para o seu tome Importação e Comércio - Classe 9. rente: Sociedade Técnica de Materiais
N. 769.066 Precipitron - RegueS. A. - Classe 15.
do titulo têrrno 499.926) .
rente: Westinghouse Eleçtric Corporaa
N 9 744.019 - Casa Beethoven N 9 768.840 - Si mer
Reque- tion - Cl. 8.
Sapataria Ganga - DIN Ltda Requerente: Carst Beethoven S. A.
*( transferência para o seu nome da mar- Importação e Comércio - Clase 32. rente: Sociedade Escovas Rotativas
N. 769.075 - Hipersil - Regue.
Simer" Ltda .
Classe 29.
rente:
Westingouse Electric Corporation'
ca Criaçõe Gringa DIN, n 9 173.089).
N 9 750.204 - Arpoador ReN 9 768.842 - Taylor - Requeren- - Cl. 8.
Laboratórios Frumtost S. A. In- querente: Fábrica Trianon de Bebidas te: Pereira Sobril Industrie de MaN. 768.076 - JET - Requerentes
dústrias Farmacêuticas (no pedido de Ltda . - Classe 43.
Beattle Jet Products Inc . - Cl. 44.
deiras S. A. - Classe 26.
N°
751.269
Naná
Requerente:
reconsideração do despacho da marca
N. 769.110 - Tesouro - Regues
Bruno -Balsimelli Netto e Maria Baltêrmo 483.752) .
.
N. 768.844 - FAM - Requerente: rente: 1. M. Aquino Ltda . - Cias.
Fábrica de Apetrechos Mecânicos SAM se 17.
Frigobrás Companhia &as . de Fri- simelli - Classe 46
Ltda .
Cl. 6.
goríficos (transferência para o seu
N° 755.985 - Ortocilin - RequeN. 769.279 - Glutadodex Renome da marca têrtno 499.895) .
N.
768.859
- Sabril - Requerente: querente: Sociedade Farmacêutica Bra.
rente: Indústria Farmacêutica Orthos
Indústria
Sabril
Palha
de
Aço
Ltda
Ltda . - Classe 3.
sifa Ltda. - Cl. 3.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N 9 767.186 - Salicomplex Re- - Classe 46.
N. 769.289 - Festival - RequerenPRORROGAÇÃO
N. 768.860 - Canedo - Requeren- te: A. O. Tarré Filhos Ltda . - Cias.
querente: Recordati Laboratório Farte: Casa Canedo Lida. - Cl. 42. ..
se 48.
macêutico S .p . A. - Classe 3.
Rio, 12 de outubro de 1966
N. 769.320 - Alu-Foil - RequeN9 767.187 - IVIepentil RequeN. 768.861 - Beiramat - RegueExigências
rente: Recordati Laboratório Farma- rente: Irmãos Wickert f, Cia. Ltda . rente: Alarninio do Brasil S . A. - Clasa
se' 31.
- Classe 36.
Termos com exigências a cumprir: cêutico S p. A . - Classe 3.
N.
768.865
Fábrica
de
Tecidos
N. 769.326 - Verifax - RequeN9 453.664
Gesellschaft Fuer N9 767.505 - Anglotil - Reque- Esperança S . A . Requerente: Fá- rente: Kodak Brasileira Comércio e Inia
rente:
Indústrias
Gasparien
S.
A.
Linde's
ESsm a sch inen Alcriange
brica de Tecidos Esperança S .A . - dústria Ltda . - Cl. 8
Classe 40.
•
Classe 23..
dnaft
N. 769.323 - Volspray - RequeN° 767.536 - Condor RequeN. 768.879 - Hemovit Regue- rente: Tintas International S . A .
N° 498.699 - Farbwerke Hoechst rente: Serviços Aéreos Cruzeiro do rente:
Instituto Soro Hormoterápico Na- Classe 8.
Aktiengesellschaft Vorm, Meister Lts. Sul S. A. - Classe 21.
cional S. A. Ison - Cl. 3.
chis
Brun'..ng
Prorrogação de Marcas
N° 579.899 - União Cultural Bra• Foram mandados prorrogar os se.
sil-Estados Unidos.
• N9 699.638
guintes têrmos abaixo menciona.
Osrarn G . .1> . H.
N 9 699.639
dos com as apostilas indicadas
Osram G . .1? . H .
pela Seção:
757.015 - Bethlehena Stecl ars
poration
N. 547.220 - Arpége - leguem°,
te: Lanvin SÃ. (Trade Marks)
N° 767.115 - Camano S. As InClasse 48.
&estria Gráfica .
• N. 768.825 Açolarn geou
N° 768.796 - Irmãos Zarjár.
rente: Aços Laminados Arnrica' S As.
N9 768.855 - Mappin • 6 Webb
LEI N9 5.108 - DE 21-9-1966
- Classe 6.
(Brasil) Linsited
N. 769.078 - Borford
RegueN 9 768.934 - Cassio Heleà.
. rente : Ma rtini éj R.ossi S p . A .
N9 768.957 - Pittsburgh Pata elasClasse 42.
se Company.
Divulgação
a°
972
N. 769,079 - Emblemática - ReN° 768,986 - Laboratórios Aadróquerente: Hickok Manufacturing Co,
*naco S. A.
Inc. -- Classe 12.
N° 769.025 - Indústrias Brasileiras
N. 769.337 - V Verny - Requede Artigos R efra târio S. A. IBAR.
rente: Cia. de Produtos Químicos LaN9 769.027 - Irmãos Canetti
boratórios Verny
Classe 3.
Bebidas e Refrigerantes
PREÇO( Cr$ 200
N9 769.026 - Costa Lio ti 'Cia.
'SINAL DE PROPAGANDA PRORLtda.
ROGADO
N 9 769.0E7
Sperry Read CÓ r P o
N. 768.987 - B R - Requerente:,
-ration.
Banco Riachudo S.A.
Cl. 33.
N° 769.077 - Cotnpanhia Ténia
A VENDAI
Brasileira.
Expressão de Propaganda Prorrogada'
N° 769.160 - Michel Caralcushnsky.
Na Guanabara
N9 769.291 - Aurélio Noee.
N. . 568.382 - Sabonete .Dor/
N.° 769.304 - Bernardo -Barbosa
Preço por Preço é o Melhor Seção
de
Vendas:
Avenida
Rodrigues
Alves
n"
1
da Silva.
48 - Requerente: Perfumaria Lopes
W 769.338 - Cia. de Produtos
Indústria e Comércio S.A.
Agencia 1: Ministério da Pazenda
Quitnico Lalscratórios Verny.
Titulo de Estabelecimento Prorrogada,
Prorogação de marcas

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO

Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Postal

Foram rasa:dados . prorrogar os seguintes termos abaixo mencionados:
N° 229.705 - Contánt - Requerente: Friedr. Herder Abr. Saha Classe 18.
N° 234.335 - A. . "saber Requerente À. W. Fa lse r - Castell
- Classe S.

Ena Brasília
Na Sede do

N. 505.457 - Svoy
Comercial Ltda. - Classes: (6 33,n
N. 617.172 - Camisaria Paris .41I
Requerente: Camisaria Paris Limitada

- Classe 36.
N. 734.393 - Produtos Pajé Requerente: Laboratório Veb,e1 de Produtos Farmacêutico': Lida - Ciasses;
1 -

2 e 3.

1

4404 "Verça-feira 18
N. 739.216 - Emprêsa G uaaabara I
de Transportes - Requerente: Empresa Guanabara de Transportes Ltda .
Clase 33.
N. 744.017 - Casa Beethovcn Re. j uerente : Casa Beethovn S. A.
portaçáo e Comercio - Classes: 8 -.11 - 13 -- 14 -- 15 - 17
9
21 - 32 -- 38 - 40 - 44 - 48
49.
N. 7-14.018 - - Casa &choveu Requerente: Casa Beethovn SÃ.
poi ração e Comércio. - Classes: 14 - 15 -9 - 11 - 13
8
32 - 38 - 40 - 44
- 21
- 48 e 49.
N. 744.323 - Siga Publicidade Rt querente: Edgar Willy Siegmana Classe: 33.
ã NiN. 757.702 - Metalúrgica Sc
colau Requerente: Metalúrgica São
Nice:Jau S.A. - Classe: 11,
N. 760.570 - Auto Posto Igrejinha
- Requerente: Auto Posto Igrejinha
Ltda . - Classes: 33 - 47.
N. 768.838 - Edifício João Mendes - Requerente: Banco Hipotecário
Lar Brasileiro S.A.- Classes: 33.
N. . 768.885 - Alfaiataria Estréia
D Alva - Requerente: Tecidos Santos
Ltda . - Classes: 33 - 36. .
N. 769.111 - Fábrica de Moveis
Anchieta - 'Requerente: Censon 6 Corradi Ltda . - Cl. 40.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
Rio, 12 de outubro de 1966
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N. 234.594 _ Nordtuark-Werke Ge.
sellschaft Mit Beschranker Haftung
, (G . .b . H . ) .
N. 234.595 - Nordmark - Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung - (G. m . b. H . ) .
Reimer
Haarmann
N. 483.292
G. m. b H.
N. 679.828 - Salina Dib.
N. 690.416 - Badische Anilin Soda-Fabrik Aktiengesselschaft.
N. 735.434 - Plutte Koecke
Co.

N. 73.5.797 - Ocian Organização
Construtora e Incorporadora Andraus
Ltda.
N. 737.163 - A Roseira do Caête
Limitada.
N. 757.268 - Casa Lourenço Comércio e Indústria S.A.
N. 769.278 - Sociedade Fartnacêutic.a Brasifa Ltda.
Prorrogação de Marcas
Foram mandados prorrogar os Seguintes térmos abaixo mencionados:
N. 241.054 Aesculap Reguerente: Alctientesellschaft Fur Feinmeehanik Vormals jetter ei Scheerer Classe 8.
RequeN. 243.650 - Kolestral
Cas,
rente: Wella Aktientesellschaft
se 48.
N. 492.614 - Gloria - Requereute: Elida Fabrikationa G.m.b.H. Classe 48.
N. 553.391 - Rallye G. P. - Requerente: Etablissements Pennel 7 Gíiro
- Classe 23.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N. 675.103 - Rheumatol - Pequerente: Sir James Murray do Brasil S.A.
Produtos Farmacêuticos. - Classe 3.
N. 715.973 - Lucincla Reguerente: Fábrica Lucinda S . A. - Classe 41.
N. 724.081 Molas Brai - Requerente: Rodrigues 6 Faria Ltda . Classe 21.
N. 726.344 - Maxhant - Requerente: SCM Corporation - Cl. 17.
N. 730.888 - Fábrica de recidos
São José - Requerente: S... Philomeno Indústria e Comércio - Classe 23.
N. 731.022 - Zan
Requerente:
Zanflex Industrial S . A. - Cl. 6.
N, 731.770 - Katira - Requerente:
A. Agricultura, Comércio e
Katira S.A
Indústria - Cl. 42.
N. 732.912 - Sindal - Requerente: Sindal S.A. Sociedade Industrial de
Artefatos Plásticos - Cl. 8.
N. 739.408 _ Dozernil - Requerente: Química Médica Farmae:àttica
SÃ. - Cl. 3.
N. 740.817 - Seiko - Requerente: Máquinas Seiko Ltda . - Cl.
N. 759.413 - Sangajol - Requerente: SheIl Brasil S .A . - Cl. l.
N. 759.848 - Café Folgar - Requerente: Cia. União dos Refinadores
- Açucar e Café - Classe 41.
N. 759858 - Requerente: Papelaria
Lorge Ltda. - Cl. 38.
N. 767.821 - Behmer - Requerente: Cia.- Química "Duas Ancoras" Classe 1.
N. 760.313 - Fulkrion rente: Laboratório
Laboratório Farmacêutico CampOs Ltda . - Cl. 3.
N. 767.822 - Behmer - Requerente: Cia. Química Duas Ancoras -•
Classe 11.
N. 768.827 - Açolarn - Requerente: Aços • Laminados América S. A. -Classe 11.
N. 768.845 Nosocid - Requerente: Instituto de Angeli do Brasil Produtos Terapêuticos S.A. - Cl. 3.
N. 768.903 - W J. Rendai -- Requerente: W. J. Rendell ',United Classe 10.
N. 769.264 - Dupla - Requerente: Companhia Chimi a «Merck» Brasil - Cl. 3.
N. 769.286 - Esanofelina - Requerente: Felice Bisleri 6 Cia. - Classe 3.
N. 769.321 - Electrobraz - Requerente: Electrobraz Comércio e Indústria S.A. - Siasse 8.
RegueN. 769.322 - Danboline
rente: Tintas International 5.A.
Classe 1.
N. 769.325 Verifax - Requerente: Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda. - Cl. 1.
PRORROGAÇÃO DE MARGAS

Foram mandados prorrogar os seguintes termos abaixo mencionados com as apostilas indicadas
pela Seção:
N. 769.327 - Tangee ,Requerente: The George W Luft Company
Inc. - Cl. 48.
N. 768.905 - Super - Requerente:
Dunlop Rubber Company Limited Classe 31.
N. 768.904 - Durex - Requerente: Dnulop Rubber Company Limited
- Classe 31.
N 675.102 - Licau - Kequerente:
N. 768.902 _ fralacin - RequeSir Jalnes Murray do Brasil S. N. Pro- rente: Rexall Drug And Chemical Company - Classe 3.
dutos Farmaceuticos - Classe 3,

•

Frase de 'Propaganda Prorrogada
N. 769.068 -- Leve Mais 1 aiz para
sua Casa - Requerente: N V. Metaaldraadlampenfabriek (cVolb> - Classe 8 - (Contrato de exploração a favor de S.A
A. Philips do Brasil, por despacho de 4-5-61, (pct. 31.327-60 ) .
TITULO DE ESTABELECIMENTO
PRORROGADO
N. 722.696 - Edifício Itatare Requerente:
Condomínio Itararé Classe 33.
N. 727.762 - Alfaiataria e Camisaria Cardoso - Requerente: Cardoso
Costa Tecidos e Confecções :1i:da . Classe 36.
EXPEDIENTE DO SETOR DE RECEPÇÃO - INFORMAÇÃO - EXPEDIÇÃO
Rio, 12 de outubro de 1966
Arquivamento de Proceasos
.

Foram mandados arquivar os seguintes processos: .

N. 500.046 - Requerente -- «Rubot» - Ind. e Com. Eletro Mecânico
Ltda.
N. 500.048 - Requerente - Representações aPol» Ltda.
N. 500.056 - Requerente - Artefatos de Couro «Andorinha» Lida .
N. 500.058 - Requerente -- Artefatos de Couro «Andorinha» . Ltda .
• N. 500.067 - Requerente - «Veslam» - Ind . de Peças para Veículos
Ltda.
N. 500.073 - Requerente - Comércio de Ferro e Laminados uChafer»
Ltda .
N. 500.076 - Requerente - Al-Ca:
- Serviços de Automóveis Ltda
N. 500.078 - Requerente - Confeitaria <<Novo Corallo» Ltda .
N. 500.104 - Requerente -- Materkon - Importação e Comércio Limitada.
N. 500.165 - Requerente- - Super
Mercado Ideal Ltda.
N. 500.197
Requerente
née Confecções Ltda.
N. 500.215 - Requerente -- Café
Paraná Ltda.
N. 500.387 - Requerente - Representações aAlimport» Ltda.
N. 500.481 - Requerente - Max
Chalk.
N. 500.482 - Requerente
Filisberto Roliz.
N. 500.497 - Requerente - Palmas - Transportadora Aéria Ltda.
N. 500.513 - Requerente - Raffinée Confecções Ltda.
N. 500.514 - Requerente - Raffinée Confecções Ltda.
N. 500.515 - Requerente - Raffinée Confecções Ltda.
N. 500.525 - Requerente - eOlanges Ind. e Com. de Comésticos Limitada.
N. 500.566 - Requerente Comissaria ePlanauto Ltda>>..
N. 500.567 - Requerente -- Comissarja ePlanautos Ltda.
N. 500.568
Requerente - fon
Manole.
N. 500.570 - Requerente - Auto
Peças eGlicerio» Ltda.
N. 500.571 - Requerente - Fáb.
de Tubos de Concreto ejordanenses Limitada.
N. 500.586 - Requerente de Bebida. IVIakwrosamut• Ltda . •

Outubro de 1966
N. 500.588 - Requerente - Aulas
Mecânica (Honex» Ltda .
N. 500.606 - .Requerente - Movitel S. A. - Móveis Artísticos.
N. 500.723 - Requerente - Imobiliária Central Ltda .
N. 500.730 - Requerente --- João
Moura Lessa El Filhos Ltda .
N. 500.750 - Requerente - 'Theodoro Barros da Cunha.
N. 500.766 - Requerente - Yanka
Confecções Esportivas Ltda.
N. 500.770 - Requerente .- !osé
Blogh
N. 500.771 - Requerente - Correia 6 Medeiros.
N. 500.772 - Requerente -- Estamparia «Guarany».
N. 500.773 - Requerente - José
Felix da Silva.
N. 500.775 - Requerente -- Ao Barão das Meias Ltda .
N 500.807 - Requerente - indústria 'N,Valnior» de Artefatos de Borracha e Mecânica Ltda .
N. 500.821 - Requerente -- Cliew,
Comercial Brasileira de Engennárm c
Obras Ltda .
N. 500.838 - Requerente - Casa
Beleza dos Cabelos S.A .
Niasi
N. 500.882 "-- Requerente - Cafeeira Lõvete Ltda .
Requerente - Hotel
N. 500.885
Paranaguaçú Ltda .
N. 500.886 - Requerente -- Cotnercial Casas Rosa Ltda .
N. 500.905 - Requerente - Predial Granfina S. A.
: N. 500.919 - Requerente - Consulten - Consultores de Engenharia.
N. 500.923 - Requerente - Ausbrand S.A. - Fab. de Ferramenta; • e
Afins.
N . 500.927 - Requerente -- Telefônica Bandeirantes SÃ.
N. 500.930 - Requerente -- Com.
e Ind. e Representações Ltda.
N. 500.939 - Requerente - Makoto Okazaki
N. 500.941 - Requerente - Flâmulas e Estamparia «Cacique» Ltda
N. 500.954 _ Requerente - Ghirotto E, Cia.
N. 506.955 - Requerente - Fagundes 6 Çia . Ltda.
N. 500.956 - Requerente -- Balloni 6 Nardi.
N. 500.957 - Recos-crente - Anodome tal Ltda .
N. 500.967 - Requerente _ ind.
Metalúrgica Stella Ltda.
N. 500.969 - Requerente
Metalúrgica Stella
N. 500.972 Metalúrgica Stella
e - Ind.
LLRLetedcletcidiaatuale. e;reenntte.
N. 500.973 - R
Metalúrgica Stella
Ind.
N. 500.974 - Requerente
Metalúrgica Stella Lida.
N. 500.993 - Requerente -- Benedito Tavares de Morais.
N. 500.997 - Requerente • -- Aché
Laboratórios Farmacêuticos Ltda.
N. 501.025 - Requerente - Sul
Baiana Madeireira Comercial-Agrizola
Exportadora Ltda .
N. 501.037 - Requerente - Comércio e Indústria de Roupas Proficionais.
N. 501.041 - Requerente - Rio
Lucer Ltda. .
N. 501.067 _ Requerente - er...)SA»
-Org. Social de Assistja.ii
N. 501.173
Resuerene -- Podo
e12;> de Se ry i:J.s e VSzoliza Ltcitu{,

Têrça-fera 18

.DIÁRiO , °MIA I- (Seção Hl)
•_

Outubro de 166 4405 •
• •N. 501.178 - Requerente - Oro- N. 502,253 - Requerente - Cru- . N .502.757 - Requerente CRÉ.N. 501.081 - Requerente - Ciar.
gamistes Ltda
zeiro Distribuidora dc Produtos ele Pe- lio da Silva Ramos.
co Companhia Restaurantes Comer.
N. 501.193 - Requerente
Pró- troleo Ltda
. N. 502.758 - Requerente - Elson Ciais.
Agrícola Paulista Ltda .
N. 502.254 - Requerente .- Irrnãos Lugon
N. 501.195 - Requerente - Mar- La Terza
Cia Ltda .
N. 501.682 - Requerente - «Adee
N. 502.759 - Requerente - Brangarida Alves Casaria.
N. 502.255 - Requerente - - josé dia Becker.
co S.A.» Administração e• Comércio.,
N. 501.683 - Requerente - Lan4
N. 501.196 - Requerente - Mar- Ferraz Teixeira.
N 502. .776 -- Requerente - for- chernete e Sorveteria Italiana Limitada
- garida Alves Casarin
N. 502.262 . - Requerente --- Ind. e relação e Moagem Cacilda Ltda.
N. 50
1.198 - Requerente - Mar- Com. Sarandy Lida. •
N. 501.684 - Requerente N 501.431 - Requerente - Ind .
garida - Alves Casara].
502.273 - Requerente - Em- de Adubos e Inseticidas para L avoura Churrasquito Limitada.
N.. 501.199 - Requerente
Ina7 presa Oeste Paraná Lida,•
N. 501.685 - Requerente Miguel Adri S . A .
gue Ltda
N. 502.349 - Requerente - Walca S . A .» Participação Indústria
Co.
N.
5.01.457
Requerente
imo
dir dos Santos NeVes.
aterei() Admininstração.
N. 501.200 - • Requerente •-biliária «Umber-Far» Ltda .
gue Ltda .
N. 502.360 --=• Requerente - Nata - N. 501.530 - Requerente - R ywka
N. 501.720 - Requerente Lin.
N. 501.201 - Requerente -- Mar- cal Indústria e Comércio Lida
doiano Hotel - Fontes Radioativas
Goldhersch .
garida Alves Casarin
Lida.
N. 502.380 - Requerente - itaLdi lai n
N. 501.532 - Requerente
Cons_ Confecções e Novidades Liin
N. 501.231 _ Requerente N. 501.737 - Requerente - No.
N-. 502.381 - Requerente* -- Ard..: trutora Michel Branjan Ltda .
•cro» Eletro Sonita Ltda .
N .501.602 - Reugerente - Trio bre Fernandes S . A .
(Administ moa,N. 501.247 - Requerente - Fábri- ma - Indústria e Comércio de Peças - Gráfica Ltda .
Indústria e Comércio) .
Ltda.
ca de Estopa São Judas Tadeu LimiN. 501.802 - R6quj eente - Cirne.
N. 501.609 - Requerente - Imotada .
N. 502.396 - Requerente - Ad - biliária Alex Ltda .
de Araújo.
nUnistradora
Predial
Jotapé
L
tcla
N. 501.251
Requer.::
- Ind
N. 501.611 - Requerente -- ArN. 501.803 - Requeren:e
N. 502.397 - Requerente - Admi de Máquinas «Mizue»
telatos de Borracha Arbor Ltda .
retagem de Seguros Marcri, Ltdu
N. 501.307 - Requerente - Fibas- nistradora Predial Joatpé Ltd'a.
N. 501.613 - Requerenteind.
_
N. 501.804
Requerente -- 1ra d
N. 502.486 - Requerente
SocieBenas, Administração c Seguras LimiLtda
.
de
Adubos
e
Inseticidas
para
'1,avoura
tomotor
Comércio
e
Importação
dade
Imobiliária
San
Remo
tada.
•
Miguel Adri S'. A .
inda.
,
N.
502.572
Requerente
-Michel
N 501.332 - Requ erente -- FranzN. 501.614 - Requerente N. 501.8215
Requerente Delis f Cia. Ltda .
Krebs
N. 502.616 - Requerente --- Tan1Io de Adubos e Inseticidas para Lavoura Debrandino Cardoso,
• N. 501,333 - Requerente
FránzN. 501.845 - Requerente S . A. - Comercial e Imobiliária.Miguel Adri S.A.
Krebs
biliária Augusta Ltda.
N. 502.623 - Requerente - israél
N . 501 . 626
N 501.333 - Requerente - Franz
equeren
-- oN. 501.859 -Requerente
1 o Purifico wlko ;
mero Bellintani.
Krebs .
N. 502.625 _ Requerente
MaN. 501.6:34 - Pirquerente --Comp Vásquez Li Cia. Lida.
N. 501,385 - Requerente - Bar pey
Comercia/ Ltda.
Colonizadora • Paulista do Vaie do ToN. 501.850 - Requerente e Café Santa Ignez Ltda .
N. 502.658 - Requerente -- Indús- cantins.
Vasquez Li Cia. Lida.
N 501.388 - R equeren te
Jan is trias Químicas Irajá Lida.
N. 501.863 - Requerenze
N. 501.641 - Requerente Laipnieks
N. 502.660 - Requerente - IndúsVasquez Li Cia. Ltda.
cisco Laguna.
Laguna .
N. 501.387 _ Requerente - ¡anis tria Química Guarulhos Lida.
N. 501.644 - Requerente - Irmãos
Laipnieks
N. • 501.916 - Requerente -- Casa
N. 502.661 . - Requerente -- Casa
Kohama Ltda.
Niterói Lida.
•
.
da
Sopa
Ltda
.
N. 501.390 - Requerente - AttiN. 601.919 - Requerem.e
Co.'
N. 502.662 - Requerente - IVIazN. 501.645 - Requerente - I R P
lio Giacon,
rnercial . Tenorio Lida.
- Ind. e Com. Lida.Requerente - Con- zeo - Arte e Decorações Ltda.
N. 501.398
N. 501.920 - ComeiTial Tupã Li.
N. 502.677 - Requerente
CarN. 501.668 - Requerente - Photo
fecções de Roupas Aruke Ltda .
mitada .
loni
&
Costa
Ltda
.
Suppiy
Lida.
•
N.
501.427
Requerente
-Cem
•
e Representações Mica..
i N. 501.926 - Requerente - Secie4
dade Industrial de Caratinga Ltda
N. 501.976 - Requerente -- Ind
N. 501.931 - Requerente - Elepré.
de Artefatos de Madeiras. Batoca Li
sa jornalística Guarany Ltda.
mitada
N. 501.977 - Requerente -- 1ferN. 501.951 - Requerente -- Bar.
ribrás Ind . e Com. Ltda . ,
1
-e Mercearia Cabana • Ltda
N. 501.954 - • Requerente
tos
N. 501.978 - Requerente -7-- 'feri •
Caseiro
Farias da Silva.
brás Ind . e Com. Ltda .
N. 502.009 - Requerente N. 501.956 - Requerente - Pani.
licadora São Judas Tadeu,•
Gins Buchalla S . A. Indústria e Conteraio.
N. 501.965 - Requerente - Re.
cauehutadora Bandeirantes Ltda .
N. 502.017 - Requerente - XiN. 501 .966 - Requerente - vos
gambá, Comercial Engarrafadora de
hitake
Bebidas Ltda .;
Cia. Lida.
N. 502.109 - Requerente - SoN.. 501.967 - Requerente - Na.
kahashi, Saito
nata Decorações Ltda .
Cia. Ltda .
N. 902.122 - Requerente _ demi
DE 1966
N.
501.968
Requerente
_
Máquinas 'e Importação Ltda.
hashi, Saito
Cia. Lida,
N. 502.128 - Requerente -- .F.:quiN. 501.969 - Requerente - Vos.
hitake
parnentos e Industriais Ltda.
VOLUME I
Cia. Lida.
N'. 502.130 - Requerente EXCAB
N. 502.813 - Requerente - Ecboe
Leis • Decretos de Janeiro a abril
3.A.
Exportadora 7
Ltda. - Representação Importaçã3 e
Exportação.
N. 502.211 - Requerente - AgénDivulgação n' 964
Cia Galeno de Turismo Ltda.
N. 502.814 - Requerente - Seu
N. 502.222 - Requerente -- Banco
méco S . A . Soe, de Melhoramentos
e Colonização.
e Intercâmbio Mercantil Cooperai-Iva
N. 502.883 - Requereâe ttda.
Preço; Cr$ I .6001
,vam
S . A . - Administração de Vale,.
N. 502.223 - Requerente:Banres Mobiliários.
oe• de Intercâmbio Mercantil, ....":oopera
N. 502.962 _ Requerewe
Pintue
tiva Ltda.
ras New-Lac Ltda .
A
VENDA
:
N. 502.224 - Requerente - BanN. 502.977 - Requerente - 1ndiís4
a* de Intercâmbio Mercantil, CooperaNa Guanabara
trial de Tecidos -Totem _Ade.- •
tivg Ltda.
N. 502.978 - Requerente - 1ndus4
N. 502.225 - Requerente - Banco
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 11
trial de Tecidos Totem Ltda .
de Intercâmbio Mercantil, Cooperativa
Agència I: Ministério de Fazenda
Ltda.
N. 502.979 - Requerente - ludas.
trial de Tecidos Totem Ltda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembalso Postal
N.9 502.226 - Requerente - BanN. 503-.041 - Requerente - Inter.
co de Intercambio Mercantil, Cooperafin do Brasil S . A . - Máquinas Gra.
Em Brasília
tiva Ltda.
ficas.
N. 502.234 - Requerente - ;rnxehy's
Né Sede do D.I.N.
N. 503.059 - Requerente - Osvali
Ltda. - Chocolate.
do Leme Previato.
N. 502.236 - Requerente - Cia.
N. gb3.060 - Requerente - Pape.*
= Franco • Brasileira de Teddos
latia Guanabara Ltda.
•

COLEÇÃO DAS LEIS
•
DO
ESTADO DA GUANABARA-

4 408 TinaAtirt le
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N9 503.994 - Requerente: Sipro-1 Tecelagein Colinnbia S. À. (opa
%can NP 503.388 - Requerente: Straserte
p 'cação sição ao tf. mio 721.316 - marca:
Sociedade de Expansão Comercial burgh Laboratories Divisão de Walla- meta S. A. Impo:cação
No 505.906 - Requerente: Eletrõ- Costa) .
e Industrial.
ce e Tiernan Inc.
Siba Société Anonyme I onosição
N. 503.074 - Requerente - Esnica Pernambucana Ltda .
termo 720.579 - marca: Cilianil) .
col - Sociedade de Expansão Comer- N° 503.389 - Requerenie: StrasenArquivem-se
os
processos
burgh Laboratories Divisão de Wallaeial e Industrial.
Siba Société Anonyme (oposição ao
•
C?, e Tiernan" Inc.
IndúsN. 503.077 - Requeren:e
termo 720.598 - marca: Cibo nil ) .
503.390
Requerente:
TtrasenN°
ferias Químicas Alvorada Ltda . eInquala.
Siba "Société Anonyme ( oposição ao
MOTICIÁRIO
N. 503.085 - Requerente -- Da- burgh Laboratories Divisão de Wai/atermo 720.599 - marca: Cibenil) .
anarca - Distribuidora de Proutos Far- ce e Tiernan Inc.
Oposições
Siba Société. Anonyme ( opasição
Dmacéuticos Ltda .
N9 503.391 -- Requerente: Strasen- I
termo 720.600 -• Nome C en"ercial:
N. 503.193 - Requerente - Casa bur g Laboratories Divisão de Walla- I E. I. Du Pont De Nemours and Cibanil
Cia. Brasileira de Anilidos Kits Ltda .
ce 6 Tiernan Inc.
Company (oposição ao termo 724.177 na.
N. 503.094 - Requerente - Carua1\19 503.392 - Requerente: Strasen- - Marca: Lygré)
Farbwerke Hoechst Akteengesellaru Motor S. A.
Robert Bosch GMBH (onosição ao
burgh Laboratories Divisão de Wallachaft Varra Meistcr Lucius O Briitermo 720.832 marca: ROB) .
N. 503.095 - Requerente - Sin- ce 6 Tiernan Inc.
ning (opqsição ao termo 528.265
:rval S.A. - Indústria de Marmores e
Deutache Messe-U Ausstellungs AG. marca: Averin) .
503.393
Requerente:
StrasenN9
Granitos.
burgh Laboratories Divisão de Walla- (oposição ao termo 688 .U.5 --a TiAgrotex S. A. Indústria e Comértulo de Estabelecimento: Revista de
N. 503.142 - Requerente - Col- Ce 6 Tiernan Inc.
cio (oposição ao termo 454.50-1 Orientação Comercial e Industrial) .
mzeia • Arqqjtetura e Interior Ltda .
marca : Aerotex)
N° 503.395 - Requerente: StrasenN. 503.201 - Requerente - Jiri
Deutsche Messe-U Ausstellungs A G.
burgh Laboratories Divisão de WallaStenhilber.
Johnson O Johnson (ou iição ao
(oposição
ao
termo
688.654
marca:
termo 720.637 - Titulo de EstabeN. 503.202 - Requerente - Jiri ce 6 Tiernan Inc.
Rarj
lecimento: Indústria e Co n:rcio JoStenhilber.
N° 503.-396 Requerente: StraenTe momecânica São Paulo S. A. Jo)
N 503.244 - Requerente - Carlo burgh Laboratories Divisão de \Vala(opósição ao termo 722.987 - Frase
Passarela.
ce 6 Tiernan Inc .
de
Propaganda: BOIsa de Sucata de Johnson 6 Johnson (oposi . ao ao ter503.397
Re.guerente:
StrasenN9
N. 503.827 ._ Requerente - Comp.
mo 720.647 marca: fõ-Ji3)
Metais)
.
Santista Distribuidora de Conservas de burgh Laboratories tlivisão de WallaJohnson 6 Johnson (oposição ao terTiernan Inc.
ce
Termomecanica São Paulo 5 A.
Peixe e Pesca.
mo 720.638 - marca : Jo-Jo)
N9 503.407 - Requerente: Labora- (oposição ao termo 722.979 - Título Zylberkan 6 Irmão (oposielo ao terN. 503.828 - Requerente -- Comde Estabelecimento: BOIsa de Sucata
panhia Santista Distribuidora de Con- tório Rinedan Ltda.
mo 725.364 - marca: rer-Birr'al)
de Metais) .
servas de Peixe e Pesca.
N 9 503.435 - Requerente: LapidaAmélia Maria de Moura lopeaição
N. 503.829 - .Requerente - A Ori- ção Rubyliti Ltda .
Richard Klinger Limited (oposição
ao termo 722.007 - marca
gina) Decorações Ltda .
N° 503.450 - Requerente: Plasti- ao termo 720.121 -• Marca: Kiin).
N. 503.830 - Requerente - A Ori- san - Protetores Plásticos Ind . e Com. gerit) .
guiai Decorações Ltda.
Ltda .
A Companhia Antarctica Paulista In- Cia. Jauense Industrial (oaasição ao
N. 503.832 - Requerente
dústria Brasileira de Bebidas e Cone- termo 720.615 - marca: . N ON'a AnNP
503.459
Requerente:
Agencia
ma Power Propaganda Ltda
cora) . •
•
de Loterias Antunes de Abreu Ltda. xos (oposição ao termo 720.980 N. 503.833 - Requerente - Be- N° 503.468 - Requerente: Ind . e marca: Mais Uma Estrela Que Nesce). Âmbar Bebidas Ltda . (oi) ,s1ção
medita Pedroso.
Com de Plásticos Plasti-Faz Ltda .
Som Indústria e Comércio S. A. termo 720.636 - marca: C:-..apéu. de
l's1. 503.837 - Requerente - Bar.
(oposição ao termo 720.158 - marca: Palha) .
N°
503.489
Requerente:
Com.
e
- e Lanches Remanso Ltda .
Unison ) .
Otto Baumgart Indústria e Comércio
N. 503.839 - Requerente - Pani- Representações Três lotas Ltda
N9 503.497 - Requeren/a- C . F. S. Lojas Du-Ton 5. À. (oposição ao S. A.' ( oposição ao termo 22829 ficadora Lusopão Ltda .
termo 720.477 - marca: Dubom) . marca: Cema) .
Engenharia Ltd a.
N. 503.840 - Requerente - «Corlhe S . A .» - Beneficiadora de Ferro N 9 503.501 - Requerente: Ind. e Antonio Dequech 6 Irmãos (oposi- Âmbar Bebidas Ltda . ( oa.asição
ção ao termo 721.332
marca : termo 720.651 - Titulo: CiaapCu
e Aço. •
Gom . Sadgran Ltda.
Real) .
Palha ) .
Bar
N. 503.857 - Requerente
N° 503.523 - Requerente: Ind. e Eletro Técnica Paulista Ltda . (opoe Lanches Terezinha Ltda.
Inclastr:as Vilares S. A.
oposieão
Com, de Cern es e Derivados Inco- siçáo ao termo 720.919 - marca:
N. 503.246 - Requerente - Sojeríe carne São José Ltda
ao termo 721.361 - marca: Atlas) .
T.T B ) .
- Ind . e Com, de Ferro Lida.
Camisaria Paris Ltda . torção
N° 503.534 - Requerente: St/perFarinopecuária S. A. Produtos Vete- termo 720.596 - marca: P. , riso Jati .
N9 -503.262 - Requerente: Kuitut's mercado Pague Pot co S. A.
rinários (oposição ao termo 720.508
Confeitaria e Frios Ltda .
Âmbar Bebidas Ltda . ( oposição ao
N9 503.546 Requerente: Distri- - VI-Geston) .
N° 503.366 - Requerente: J. Cartermo 720.652 - marca: (2 1 -aeo de
buidora de Produtos Industriais D P1.
los6 Cia. Ltda .
Farrnopecuária S. A. Produtos Ve- Palha ) .
Ltda.
terinários (.oposição ao termo 720.509
N° 503.863 - Requerente: Paes •
Companhia Indutrial de Coe:saneis
N° 503.647 - Requerente. Estrel - VI-Geston) .
de Barros Ltda . - Imóveis, Adnii- Estudos, Comércio, Representações
Indústrias Roini S. A. (onos1çá'o ao Alimentícias Cica (oposição ao terno
reitração
721.485 - marca: Cical
termo 721.597 - marca: goma)
N9 503.865 Requerente. Com , e e Adminietaição Ltda .
2ad. de Produtos Químicos "Setca"
1Vlarcus Vinitius de Allneelarcate e
N. 503.648 - Requerente • CrediKoren. Chrispini O Cia. Leda ( on
Ltd.
Melo, Paulo Pinheiro de A adrede e
bras - Financeira do Brasil S. A.
sição ao termo 721.224 - maca:
Samuel Kauffmann (oposição a a t•-. rnna
Silvestre) .
N 9 503.866 - Requerente: Com . e N 9 503.284 - Reçuerente:
721.193 - marca: Baby-Sol
ind. de Produtos Químicos 'Setca g ira Patagonia Ltda.
Companhia Industrial r 'o Guahyba
Ltda .
Samuel Argalji e Marc,: A aalji
N° 503.812
Requerente: Cromea- ( onasição ao termo 721 .
- marca:
N 9 503.867 - Requerente: Com. e ção São , Luiz Ltda.
(oposição
co termo 726.3:).2 - riarB 13.
3nd . de Produtos Químicos "Setea" I N° 503.821 - Requerente: Tecela- ( oposição ao termo 721.493 - marca: co: Mauriza ) .
Ltd,: .
gem Albitax Lt da.
aa Mattos, Papelaria e Livree:ra
Companhia Industrial Rio Guahvba
N" 5N3.W
Requerente: Lúcio
1\19 503.892 -- Requerente: Comer- ( oposição ao termo 721.494 - merca: S. A. (oposição ao termo 726 .
:Tere:inha Môsca.
cio e Indústria de Vidros e Molduras
Companhia Industrial Rio Guahvba -- marca: Nosso Parais()) .
1\19 503,869 - Requerente
Penhense Ltda .
Marquardt, Scherer O Cia. Ltda.
Prel Publicidade e Ren:a-.ea.ações
a inh MUsca.
'c rez
(oposição ao termo / 21.117 - marca: Ltd: ( °Posição ao termo 725.239
N9 503.870 - Requerente: Lúcia' N° 503.917 -- Requerente: Condo . 7
Flexas)
Pril
mínio do Edifí cio Ravel.
r"re rczinha Môsca.
Cialrros Souza Cruz • Comando Editora Jorneli ." 'c [Adi.
N9 503.919 - Requerente: Comer- C°mPanbia
N 9 503.876 - Requerente: .
tra
cial Importadora de Caça e Pesca ri- o p o ção ao termo 721332 - marca: f000sição ao termo 720.08-1 -- Mara- São Paulo Tratores Ltda,
R e aI).
ca. Comannder.
N° 503.877 - Requerente: Sapatra trilada.
N 9 503.920 Requerente: Gráfica Companhia Nacional de Frigcrifieos
Fa--- São Paulo Tratores Ltda.
Farmaco Ltda . (oposição ao termo
•
Confrio ( oposição ao termo 721.524 719.990 --- marca: Delian.
N° 503.879 - Requerente: Ind. e Carvalho O Fill lo Filho Ltda .
marca : Azul-Mar.
,,,./„erente, M .Com. de Artefatos de Borracha Elas- 1\10 503.962
Reis, Cardoso. Botelho S. A. Ink£ e )o Ltda.
Publicidade e Prumo . ers de Venda Li- Indústrias
S. À. (oposição ao dústria Gráfica ( oposiçã ao u.--:no
Trino 721.137 - marca: Neison) 724.369
N9 503.882 - Requerente: .Agro. mitada .
marca: Anchieto ) .
recuaria Fazenda Flores.,: Ltd.e.
N° 503.982 rehte Fábrica
Cosas Eduardo S. A. Calçados e Asbrasil - Aspersão no. 13 • . S A.
1\19 503.884 - Requcreae. Text"! de Movei Comerciais Riu 1..).Curo
Chapés (oposição ao termo 721 1201 ( oposição ao tern:o 719.8 12a - LatirPadúdio Ltda.
ia:veada.
- marca: Rove) .
ca: Abraail)

• N. 503.073 - Requere:ire -

Têroa-f eira

ia
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Importadora Brasülense 3. A. Coio e Indústria (oposição ao termo
. 003 - marca:
Sempe - Rádio e Televisão S. A.
(oposição ao tétano • T20.461 -- Maro: Simons) .
J. Saboya & Cia. Ltd,: . (oposição
Serno 720.4e2 - Marca : Tr1M131-11,11) .
J. Saboya & Cia. Ltda. (oplão
ao termo 720.463 - 'Merca Tr n-

III)
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Sherwin - Williams do Brasil S.A.
Dainiler - Bana Aktiengesellsehaeft
Indústrias Granfino S. A. (oposk
Tintas e Vernizes (oposição r. o • ter- (opoe 1-ao ao termo 721.406 - Mar- ção ao têm, 719.630
marca: Calli
mo 712.368 - Marca: Co::
05: : Jrce/ac) .
Barbosa) .
Estaleiro SO S. A . (oposiçe o ao terF a_ bwerk Hoechst AktiengeselasIndústrias -Granfino S. A. (oposimo 659.534 - Marca: S6.
chaf t (oposição -ao termo 721.174 ção ao termo 720.838 -- marca: Café
oi-arca
:
Trevilan)
.
Sherwin - Williams da -orasil S.A.
Se/coto) .
Tintas e Vernizes (oposirelro ao terOrniex S . A. Organização Nacional
Shell Brasil S . A. ( Petról.-o )
mo 712.272 - Marca: Sprayec 1 • de Importação e Exportação (oPosiao tétano 722.957 - Titulo: sição ao termo 724.593 ErnestoN eu gebauer S.A.
- ção
brimar)
Irias Reunidas (oposição ao té11:11,:. Oririmexe ,
724.354 - Marca : Almeco) .
The
G
illette
Company
(oposição
Internacional Business Machine.; Corgalo).
Manufatura de Brinque d e ;estrela ao termo 722.761 - Marca : Kibarba poration oposição ao têrmo 720 . I 49
Lâmina
Azul)
.
. Salooy a & Cia. Ltda. (oPosiÇão
S.A. (oposição ao termo 720.911 - marca: Eletrográfica)
Uni/ever Liml teca (oposição ao terao termo 720.464 - Nome comer - Titulo: B o ne c a s , Bolas e Poio luedos
Wi , ithrop Products Inc.° (opc):,;çÁo
mo
721.658
Marca
:
Surf)
• : Triang,ulo de lieepresentagéee) Vinibel) .
ao termo 723.651 - mor-aSherwin - William* do &mil 4.
i
t
rOlever
Limited
(op
osição ao te-r- Neg ) .
Dibra S.A. Indústria e Comércio
Tintas e V eanizes (oPoinilão ao tê(Oposição ao terem> to. 9e1 - Mar - -- 721.590 - Marca: Morada do
n.o 712 . a73 - Marca: Late).
Winthrop Products Inc
( opo3;.;.ãea
ca : Disbrasma) .
São Paulo Alpargatas SÃ. (opoUnilever Limited (oposição ao ter- ao termo 723.652 - mar--a: N
Manufatura
de
Brinquedos
Eetrela
deão ao termo 1124.635 - Mares: Le,
Gram)
S.A. (oposição ao .termo '720.913 - mo 722.066 - Marca : Acri-Sol).
~loa) .
Marca: Vbelbol) .
Aktiebolaget Svenska KuIlagerfa- Comercial Mente S. A . (opo.si,•ão
São Paulo Alpargatas . A. (oposiariken
(oposição ao termo 721.051 - ao termo 724.793 - Nome Comercial:,
Oondoininlo das Aguas da Prata
• aão ao têt-rn o 72--3.5e8
Msarea: pana
Frederico ã4entz S. A . CD111(.`I'CiC'
(oposição ao termo 721.442t - Maroa ?Ir.arca: L. K.19. ).
Main) .
White Motor Corporation (oposição IndústriN)
São Paulo Alpargatas S.A.(090- Agua Mineral Natural de Aguas da -o termo 721.787
Marca : Auto
Sai 040 termo 1552.600 - Mareei : Prata) .
Co:nercial Mente S . A. ( op,,sição
Ltg-Lig .
Condomínio das Aguas • da Prata
.10 tirtrIO 725.639 - marca Mente 1 „.
Institut N a tional des Appellations
ABC -- Rádio e Tela vieão g$.A. (oposição ao têtmo 121.445 - Mar - D'Origine des Vms et Maux de V/e Comercial Meniz S.
A . ( oposição
ca: Agua Mineral Natural de Aguas
(2poJoão ao té‘ino 721.470 (oposição ao termo 725.058 - Mar- ao termo 725.640 marca Mente..
da Prata) .
tilib : OBC ) .
Comercial Mentz S. A. (oposição
Condomínio das Aguas da Prata ca : Gabola) .
Shamir) - Williams do Braail S.A. (oposição ao termo 721.444 - InsígO 1/tuim-a Home Products Corpo- ao termo 725 641 -- marca Ment:,,,,
Tintas e Vendam iopoaição ao ter- nia ; Agua Mineral Natural de Aguas ra ti on (oposição ao termo 721.658
mo 712.169 - Marca: Spsay)
Prima Ele tro Domésticos S. A.
da Prata) .
Surf) . aldi
(oposição ao têrino 720.853 _Mala (Publicidade) LiUsina Açucareiro da Serra S. A . co:.. Prisma) .
raivada (0Poeifaão ao termo 718.144 Montana S.A. Engenharia e Comércio (oposição ao termo '727.181 (oposição aot êrmo 722.731 - Títu- Marca : 000) .
- Marca: Maniatar).
Lojas A Regional S. A. (oposição
lo: Fornecedora de Carnes Planal;o Paulo Alpargata.% SÃ. (Opta
ao têrmo 720.635 - marca: Regional
Marcovan Ferragens Comércio e to) .
• o ao termo 724.600 - Mates:
Indústria Ltda. (oposição ao termo
Adelino Nunes (oposição ao termo do Litoral Paulista) .
mit
per Lona) .
Escritório Contábil A richiJta ltda .
725.690 - Marca : Marwan) .
722:240 - Titulo: Hotel Avenida
M-agaldi
3/laia (Publicidade) Li(oposição ao têrmo 720.3 .37 - TiCopacabana) .
Meada (oposição ao termo 120.025 K. Mikimoto & Co. Ltd . (oposição
ao termo 7'30.863 Marca: M & M). Prover - Serviços Técnicos de tolo: Anchieta ) .
- Marca Os Jovens).
Somalat A. O. (oposição ao tara Oca Arquitetura, Indústria e Co- Promoções e de Mediações Limitada
Banco Anchieta S. À.
mércio S.A. (oposição ao têrmo (oposição ao têrmo 720.538 - Mar- têrino 720.387 - .marca-. Arai-neta)
mo 7J9. 90 - Marca : Deliam)) .
e
720.771 - Marca: Ocaporanga) .
ca : ProvenY
Werco Comércio e Ir( Mestria Ltda.
Kibon S. A. (Indústrias Alimentim
Shell Brasil S.A. (Peireleo) (opoErnesto Rothschi/d S.A. 7ndústria
(oPosição ao termo 720.900 - Marsiçã oao têrtno 726.032 - Marca: e Comércio (oposição ao termo n9 .. cias) (oposição ao termo 7 20.839 -e:
.
marca : Kinoko) .
nerbex) .
720.988 - Marca : Vara).
• Semp - Rádio e Televikião . A.
Argos Industrial S.A. (oposição ao Primeira Indústria Brasile ira de Argos Industrial S. A . ( oposição
(opaSiÇão aot ermo 720.4;31 - Mar- termo 731.581 - Marca : ArgOnaus) Feltros Llobera S. A. (oposição ao
ao termo 720.798* - mana: L'Areo)
ca: Simps) .
Bill, S.A. Indústria e Comércio termo: 721.147 - Marca : Termotex)
A Cervejaria Colúmbia S. A. (opo..
I•
Usinam ecánica Dyna S.A. (oposi- (oposição ao tèrmo 657.475 - MarCooperativa Agrícola de Cotia siçã'o ao termo 720.681 -.
;
ção • ao termo 721.080 - Marca : Dy- ca : BrIlex) .
(oposição ao termo 726.094 - Mar- Tin )
navor)
Audium Eletro Acústica •tda eu: Cotil)
Indústrias Geaey La yer S. A . (opoJ . A. Chaves (oposição ao têrtua)
(oposição
ao termo 721.079 - MarLes Industries Musicales et Elec- 725.557
sição ao termo 790.095 Marca:
- marca: Embieina(ica .
ca
:
Eletro-Audiurn)
.
•
triques
Pathe-Marconi
(oposiçã,
oco
Ietergen te é ODD) .
1
J . A. Chaves (oposição ao ferino
termo
719.925
Marca
Coq
com
Bril • SÃ. Indústria e Comercio figura de galo) .
725.560 - marca: Emblemática
Raiston Purina Company (oposi- (oposição
termo 617.41$ - Mar
ção ao termo 708.623 - Marca : SI- ca Polibril)ao
.
Indústria Resegue de Óleos nega- J . A Cha ves oposição ao a( nno
moa).
Sociedade Eletrônica Landick T .j- tais S.A. (oposição ao termo núme- 725.562 - marca: Emblemática)
Caterpillar Tractor Co. (oposição Mit
rtda (oposição ao termo 720 (773 rc, 721.727 - Marca: Kico) .
ao termo 720.119 - Marca : NeWdieThe H. D. Lee Company, Incor.
- Marca,: Landi) .
sei) .
Indústria Resegue de Óleos Vege- porated (oposição • ao termo 722.661
tais
S.A.
(oposição
ao
termo
725.870
Duff Gordon & Co. S.A. (
- marca : Big Lee) .
Instituto de Beleza Salão PrimaMarca: Reseg) .
vera Meia . (oposição ao termo mime- ç âO ao têrmo 721.106 - Título: Miu- - Nino
G1VLBH.
Co.
(Oposição
ao
Tintas Ypiranga S. A. (oposição
dezas - Santa Mar(a).
ro 669.056 - Marca : Primavera.) .
termo 721.435 - Marca: Lanoflex ) . ao termo 454,504 - marca: )\ erotex)
Fábricas de Gaitas Alfredo Tlering
Meta)Orgica Nossa - Senhora da; PeTintaá Ypiranga S. 41,, (oposição
Borg - Warner Corporation (oponha S. A. (oposição ao termo 720.545 -S. A . Comércio e To ri .) etria, (onosição sição
- Tiffany & Company (oposição ao ao termo 7)1.247 - Marca Vara). Esco) ao termo 721.2'77 - Marca: ao termo 722.545 - 'marca: Copal)
Sante Victor Vasto (oposielio ao
termo 720.940 - Marca: Tiffany) .
Tintas Ypiranga S. A. (oposiçãO
termo 721.922 - Marca: Replaco)
Société Guerlain (oposição ao ter- ao termo 723.145 - marca: !piranga),
Kaiser Jeep Corporation opoição
mo
722.238
Marca:
Lia)
.
Churrascaria Restaurante Tabaris
ao termo 721.038 - .M a rca : ilviMagaldi
Mala (Publicidade) Li- Taft Magazines S. A. Comércio e
Ltda . (oposição ao termo 721.057 cor) .
mitada (oposição ao termo ''21.651 Indústria (oposição ao termo 719.730
Marca : Le Tabarin) .
- Masca: Calhambeque) .
ABC - Rádio e Televisão S . A.
- marca: Temper) •
•
Duracour S . A . Indústria e Comér(oposição ao termo 47(7.772 -- Ivlarcae
São
Paulo
Alpargatas
•S.A.
(oposicio (oposição ao termo 721.171 São Paulo Alpargatas S. k.ropcs(d
ABC) .
ção ao termo 724.555 - Marca: NEW ção ao termo 722.695 - marca :
• Akticeee esellscha f t drown, Boveri Marca : Duralon) .
Can. \
& Cie. (oposição ao termo 720.927 B -. ti S. A In dsútria e Comércio Shoe) .
Can) .
Nome comercial : Indiástria de Au- (or osictio ar termo 657.474 - Mar- São Paulo Alpargatas S.A. (opoaiSherwin-Willians do Brasil S. A.) t
çãO ao têrmo 724.463 - Marca: Roto Peças P .B.C. Ltda.; .
co: Brilux) .
Tinta se Vernizes (oposição ao termo -}
dart) .
Aktie no eiallschaft
Boverl
eggiani S:p . A . Divisione Mac712.371 - marca .: Coralspray) .
& Cie. eoposiçã oco t7rmo 720.926 ehine (oposição ao termo 720.920 - , Laboratório Londrifarma S. A.
Syntex Corporation (oposição ao
- M:area : P .B .0 .
(oposição ao termo 722.778 - marca: termo 722.408 Oetteca : Ciclone) .
marca: Litoral ) .
Relaxim)
.
Shertein
Williams do Brasil S.A. Ern ape S. A . Empreendimentos
- Tintas e Vernizes (oposição ao Mercantis e Agro-Pecuterios (oposi- Indústrias Granfitio S. A. (oposi- Quibrasii - Química Indut,..ial Brod
termo 712.373 - Marca : Sora yco- ção ao termo 721.048 - Marca: ção to termo 716.154 - marca l‘ L.art si/eira S. A. (oposição ao i..8rino
ral) .
Brasil) .
530.081 - marca: Sacora) .
Em apre) .

h.

São Paulo Alpargatas S.A. (aposi- Administradora e Comercial CalIndústrias Granfino S. A. • (oposiQuimbrasil
Química Industrial #
ção ao termo 723.914 - Marca; RO-mar S.A. (oposição ao têrrno núme- ção ao termo 716.929 - marca: Gak Brasileira S. A. (oposição ao (efluo
deo) •
ro 721.82'i
Marca : Celmar) .
Ribeirão Bonito) .
830•932 - marca: Socorri ) a,
e.

\ai,
--4a

•
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Quimbrasil — • Química Industrial, Editora Banas S. A. (oposição ao
Brasileira S. A. (oposição ao têrmo termo 718.876 — marca : M C) .
Listas Telefônicas Brusileir,s S. A.
530.087 — marca: Sacora ) .
Companhia Editora Amerkana ( opo- Páginas Amarelas (oposição ad raio
si), do do 'termo 725.062 — marca : Es» — Titulo: Consultor do Comércio ) .
}),,Ite Ilustrado) .
Listas Telefônicas Braisle,_a S. A.
imobiliária Amapá Lida .
orosíçã,.:1
1Páginas Amarelas ( oposião ao termo
marca: Ama pi )
ao :ermo 722.777
7l767 — Sinal de Propaganda: Can.
i--,rbwerke Aktiengesellscha't
!sultor do Comércio) .
ao termo 720.315 — . marca s- ,
D.aon .
Distribuidora Comercial Paulista
yoikswagenwerk
Aktienaeselischa it S. A. ( oposição ao termo 7:C .977 —
narra ' marca: Discopan ),.
feno:cão ao termo 720.104
V B. 1.
Companhia QuimiCa Ind adriat CIL
q ri na Equipamentos •• Máquina.;
A J .1, olas S. A. (onosição do temo (oposição ao termo 721.331 — Ti720.713 — marra: Agromar )
, tido: CIL) .

Outubro de 1966

kibon S. A. (Indústrias Alimenti- — marca: Radar).
cias) (oposição ao termo 719.354 —1 Kibon S. A. (Indústrias Alimentt.
marca: Kinho) .
cias) (oposição ao termo 720.190 —
Confecções Príncipe de Ganes Ltda. marca: Sempreborn) .
(oposição ao termo /20.236 — atarAnderson, Clayton Ei Co. S. A.
• Indústria e Comércio (oposição ao terca: Princes)
'
mo 720.662 — marca: Pop Sete)
Mercantil Brasileira S. A. — Brasan
Comercial e Importadora Noil Ltda.
(oposição ao termo 720.334 — Título:
(oposição ao ("Irmo 719.193 — marBrásan Importação e Exportação) .
ca: N) .
J. Alves Veríssimo S. A. Comércio
Goldar E./ Filho Ltda. (op•vição ao
' e Importação ( oposição ao ':;I:mo
térnio 720.240 — marca :
Doçura)
720.306 — marca: Sagres) .
Vinhos Ronca S. A. Comércio In• Teletaxi Serviço de Comunicação eia dústria e Lavoura (opoição ao termo
1Taxi Ltda. ( oposição ao temia 719•906 722.484 — marca Fidalgo) .
•

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
•
VOLUME

X111
XV
XXVI
XXIX
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXIX
XL
XL
XL
XLII
X1.111

TC)I.10

PREÇO
Cr$

ASSUNTO

11
1
V
111
11
11
I
11
II
11
111
IV
1

rrabalhos, Diversos . •••
Trabalhos' Diversos
A Imprensa
Réplica
Trabalhos luriclicos
Trabalhos jurichcos.
Discurso: Parlamentares
. Trabalhos luridi CO5
Trabalhos /ui idicos
Trabalho: Ittridicos
Trabalhos jurldicos
Discursos Parlamentares
Limites Interestaduais
Trabalhos luridicos

ll

nn••n•nn•n

100
4.000
5.000
120
1 000
1.000
250
700
400
400
1.000
5.000
1.000
4.000
••••••••••••••••••••‘•••••••••••• n•••••••••••••••••••••••••••k

A VENDA:

Na Gtinabara
a.' 1

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves

Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-te a pedidos pelo Serviço de Remi:410 Postal

Em Brasília

Na sede do D.1.N.
•••••••••n••

ARQUIVOS DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES

Repositório de doutrina. decisões administrativas.
pareceres. acórdãos dos tribunais judiciârlos. elaboração legislativa, legislação, acompanhado de (adicta
analítico e alfebefico. Puilleadio trimestral.
N.*

511 — SETEMBRO — 1965

PREÇO CR$ 300
•144neesee atrasados
Departamento de Inipreaaa Nados&
teu venda a coleção de ARQUIVOS desde 1943.
enceto os adreeros 1 e 16. fé aglotsdoe
A VENDA

Na Guanabara
Vendem ?fralda %dragues Alves
Faze nda
Assada... aAglieditive aPeritérir da
Em Era"

beitio és

1

Na Sede

do D. 1. 11.

IP

Paeld
••

•
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MARCAS DEPOSITA-IDAS
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 êsse prazo

poderão apresentar suas opos i aões ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

refluo n.° 745.778, de 18-4-66
I sachadeiras, serneadeiras, secaderras,
Panificadora Amigos de Vila Medeiros marcadores de terra, tosadores de graLtda .
ma, tratores agrícolas, válvulas para
São Paulo
máquinas agricolas
Têrmo
n.° 745.784, de 18-4-66
"AMIGOS DE VILA
Metalúrgica Miditerrâneo Ltda.
MEDEIROS"
•
São Paulo

Ind. Brasileira

"MEDITERRANEO"

Classe 41
Ind: Brasileira
Para distinguir: Substâncias alimentícias panificadas, notadamente: Oes, boClasse 11
los, biscoitos, bolachas, doces e conFerragens, ferramentas de tôda espécie
feitos
cutelaria em geral e outris artgos de
metal a saber: Alicates, alavancas, arTerra on.° 745.779, de 18-4-66
Panificadora Rainha do Trigal Ltda. mações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açuSão Paulo
careiros; brocas, bigornas, baixelas,

para todos ca esportes, bonecas, árvo-

Tèrm on. 5 745.790, de 18-4-66
Indústria e Comércio Thori Ltda,

res de natal, chocalhos, disco ã de arremesso desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de armar, fogos
de mesa, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras
pare esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca

Minas Gerais

Termo n. 9 745.785, . de 18-4-66
Montatécnica Engenharia Civil Ltda.
São Paulo

"MONTATUNICA"
Ind. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Engenharia civil
Termo n.5 745.787, de 18-4-66
Indústria e Comércio Thori Ltda .
• Minas Gerais

(1 4 R "w•.
i NDÚ5TR1A 9RaStLEilaa
Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, cra,
meios, chocolates, doces, drops, pastr-

pralinés, torrões e confeitos
Termo n.° 745.791, de 18-4-66
Indústria e Comércio Thori Ltda.
Minas Gerais

bandeilas, bacias, baldes, bimbonieres:
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, c olheres para pedreiros, correntes, cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimentícias mear!, chaves de fenda chaves isglesa,
panificadas, notadamente: cães, biscoi- cabeções, canecas. cipt.ts, cachepots.
tos, bolachas, bolos, broas, dotes e centros de mesa, cciqueteleiras caixas
para acondicionamento de al:mentos.
,confeitos
caldeirões, caçarolas, chaleiras, catetel.
INDÚSTRIA EtiaA5it.EIR4
Terna on.° 745.781, de 18-4-66
ras, conchas coadores; distintivos, do.
Agrícola Pernão Dias Ltda .
bradiças; enxadas, enxadões, esferas.
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
São Paulo
estribos, esferas para arreios, espuma
Classe 41
deiías; formões, 'vices. tarro para cortar
Para cl , -.Pnguir: Balas, bombons, cata
Classe 41
capim ferrolhis, facas, facões, tecba. Para distinguir: Balas, bombons, cara - melos, chocolates, doces. drops, p asti- "FgRN40 DIAS"
duras ferro comum a carvão, veru'elras, me/os, chocolates, doces, drops, pastilha, pralinés, torrões e confeitos
Brasileira
, mis. fôrma: para doces, freios para
lhas, pralinés, torrões e confeitos
Tétano n.° 745.792, de 18-4-66 •
estradas de ferro, frigideiras: (ganchos.
Indústria e Comércio Thori Ltda..
Classe 7'
Tétano- n.° 745.788, de 18-4-66
._
4relhas gar'os, ganchos para quadros
Máquinas e utensilios p ara serem usá gonzis para Clarruagens; insígnias; li.
Indústria e Comércio Thori Ltda,
Minas Gera is
das exclusivamente na , a g ricultura •
mas, lâminas, liroreiros, latas , de lixo;
Minas Gerais •
horticultura a saber: arados abridore jarras; machad:nhas, molas para porta,
de sulcos, adubadeiras. ancinhos me- molas para venezianas, marte/os darcânicos e empilharlores combinados retas, matrizes: navalhas: puas; pãs,
arrancadores mecânicos para agricul- aos, parafusos., ncões, porta. gelo: po•-

'RAINHA DO TRIGAL"
Ind. Brasileira

Ind.

tura. batedeiras • p ara ceerais, bainhas seiras, porta-pão, porta-161as, paliteiros
para. adubar, eei fadeiras, carp deiras panelas, roldanas,' ralos' para p:as, ref.),
ceifados para arroz, charruas par agri- tes, regadores: serviços de chã e café
ccItura cult i vadores, debulh dores. serras, serrotes. scachos sacarrolha; te
destocadores, desentegradores; esínaga. ;ouras. talhares atlhadeiras, rorqueze
dores para e avricultura escarrificado• tenazes, travadeiras, telas dt arame, tor.
res, enchovadeiras, facas Para Máqui- neiras, trincos, tubos para encanamentb
nas agrícolas ferradeiras gacranhos Lril hos para
pirtas de correr, taças,
garras para arado. -rrrades de 'discos travessas, • turibulos: vasos • vasilhames
ou dêstes, máquinas batedeiras para •
e• verruma
agricultura máquinas inseticidas; maTermo n.° 745.786, dc 18-4-66
quinas vaporizadoras, • máquinas de
fundir. , máquinas niveladoras de terra. Construções Metálicas A rgos, IínpOrtamáquinas p erfuradoras .)ara a agricul- doza., Expotradora, Indústria e Comércio, lida . tura máqcinas de planrar. mor 'charruas, máquinas regadeiras. talaram as de
São Paulo
roçar; de semear: para asfaltra, de
torquir ele triturar. .de esfarelai terra,
para irrigação, para matar, tormtgas e
outros insetos. para borrifar e párver..
CONSTRUÇÕES META (AS
sar desm hetantes. para adubar para
agitai e espalhar palha, para colher
algodão. para colher cereais aáratiaas
amassadoras nara c ilas agri.-..olas de
INDÚSTRIA BRASILEIRA
cortar árvores. para espalhar )ata capinar, máquinas combinadas nata semear e cultivar de desbanar para en
Classe 49
sacnr, tnáciumas e ancinhos p ara forra. Para di stiág nir logos. brinquedos.
pasgeris. atOrrainas rosé adoras (ar-Irando satempos e artm-los
desportivos: Auto
ris me, t.rnican. ratadr tre.s mecâniccis ,0- tonivels e
velcu los
brin elne
los compressores par, a agricultura armas de
brinquedo, baralhos, bolas

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, caramelos, chocolates, doces, drops, pastilhas, pralinés, torrões e confeitos
• Térmo n.° 745.789, de • 18-4-66
Indústria e Comércio Thori Ltda

Minas Gerais

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: . Balas, bombons, card.
meios, chocolates, doces, drops, pua*
lhas, pralinés, torrões e confeitos
Têm& n.° 745.793, de 18-4-66
Indústria . e Comércio Tlaori

Minas Gerais

Classe 41

.

Para distinguir:. Balas, 1.raihons, cara- Pa:' il
meios, chocolates, doces, , drops, pasti . .•
lhas, pralinés, torrões e confeitos

Classe 41

Balas, bombons, cará-,
chocolatels, doées. drops. past.
lhas, pralinés, torrões e confeitos â
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MARCAS DEPOSJTADAS
Publicação feita de acOrdo com o ara. 130 do Código da Propriedade Iasduatrla]. Da dat* da pullLoaço oameçnrá
a correr o prazo de 80 dias pera o deferimento do p edido. Duranta ess, prazo podeeo apresentar euaa oposições ao Departamento
?iactaiial da Propriedade Industrial aquêles, que se julg arem preudieados cana a uonecse
o registro requeri&'

'Térmo n. 745. 794, de 1 S-4--66
Indústria e Comércio Thori Ltda.
i\linas Grrais

ayon. seda natural, tecidos
ecidos jmpermeâveis. tecidas de panc
coure e veludos
Classe 24
'5daxnares, atacadores pare espartilho
calçddos, ataduras de algodão pare
Iiversos fins, esceto pera fina mediciaiB, bandeiras, bordados, braçadeiras
Donas, cadeados caaa ara móveis
alanos. carapuças para cavalos co
lões, debruns. lã fitas Carros manIa,
'estão. leItr0 para órg&o, tolos galas'lete!. lamparinas, mochilas, inosqultei
'os. nesgas. ombre:ras e enchimentos
jara rouoas de bomCns e
Classe 4!
,anos para enfeites le móveis. n'
Para distinguir: Balas bombons, cara- tazendo parte dos mesmos, palmilhas
rielos, chocolates, doces, drops, pasti- passamaries, pavios. rédeas, rendas ra
lhas, pralinés, torrões e confeitos
'les, sacas sinhanmnhas para veStidos
telas, tampos para almofadas, tino '.
Têrmo nY 745.795. de 18-4-66
sendo parte de mõvis. artigos EStes
Indústria e Comércio Thorj Ltda.
feitos de algod;o, cãnhamno, linho, luta
Minas Gerais
seda. raloas lã pelo e libras não
Incluidos em outras classes
Classe 36
Pare distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
suspeli3órias. saidas debanho, sandálias
sventajs, olparqatas. anáguas. blusas.
'oras botinas, blusões, boinas, babatouros, bonés, capacetes, cartolas, cara
ouças, casacão, coletes, capas, chales.
:achecols. calçados. chapéus, cintos.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
mrstas, coznbi naçÔes, corpinhos, calças
le senhoras e de crianças, calções. cal'
Classe 41
ra distinguir: Balas, bombons, cara- as. camisas, camisolas, camisetas
ios, chocolates, doces, clrops, pasti- :uecas, cerotalas, colarinhos, cuelros.
lhas, pralinés, torrões e confeitos
saias, casacos, chinelos, dominós, eclar
pes. tantaaias, fardas pora militares. co.
Têrmos ns. 755.797 a 745.801, de
Legiais. fraldas. galochas , gravatas. gor'
18-4-66
'os. logos de linqerie. Iaquetas, 3aqus.
Àdulpho Leirner
uvas, ligas lenços, mantõs, meias.
São Paulo
malõs. mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover. pelerisias.
peugas, pouchea. polainas, pijamas. pu'
nhos, perneiras. quimonos, regalos.
rohe de chambre. rolpão.. sobretudos.
sueteres, shorta, sangas. stolas ao slackz
roucas, turbantes, ternos. uniformes
e vestidos
Qasse 22
Fios de agodào. de linho, de c(mhamo
de luta, de ramt, de caroá, de Vaco
paro. de lã, e fios de plísticos 5ars

Qasie 7
s,upaz brancas, para ca*a e ...
A,coc.hoadcs pani camas. cok,as, co
berto'ea, esfreções, fronhas, gtrardsoa'
pos, oqoe bordados, logos da toalhas
kço!s, mantas para camas, pan.os pura
e panos de peatai, toalhas

4.

t'osto e banho, toalhas da ese
toa.
para jantar, toalha. para ck e
øs!& toalhas para binqsittas, guar.
Øee para caia e mesa toalhiúu.
(cabe. pio)
Qaasa23
para diztin9ulr te4dos
geesl, kcl
les ars coafecções eu geral. a.e.
e para artlOi de sarna •
er: Âigodo, alpaca. c&nbarno, es'
caros, casiii'as, fazendas a buii.
em
es peças, IUIL lerily, linho.
sylo&
paco-paio,
ereallaa, r.t.

Têrinos na. 745.802 a 745.806, dr,
18-4-66
Adolpho Leirner
São Paulo

Uasse 24
lAlaia, atacadores para es,aetllho9
calçados, ataduras de algodão para
diverso5 fias, enceto para flins mnedlek
0315, bandeiras; bordados, braçadefrsa
bonlis, cadeados cana ara mõvds 1
piano,, carapuças para cavalos, caa
dôes, debruas, lã, fitas torra franja.
'festão, feltro para órgio, fofo, ga.
detes, lamparinas, mochilas, mnoequit&
nos, nesgas, ombreiras e enchfmentoi
para roupas de homens e aesneaø,

pa pera enfeites de sniíveis, ao
rendo parte dos mesmos, palmllhas
.,sarmmanies, pavios, rédeas. rendas es'.
d,es. sacra, .etahaniohas para vestides
telas, tampos para almofades. eo a.
eendo parte de m6vels. artigos ê.ae
ieitos de algodão. cânhamo, linho, juta,
sede, raion lõ pelo e fibras não
lncluldos em outras c'2assea

Qasar 37
Têrmo n.9 745.807., de 18-4-66
aoupas brancas, para cama e
tç,ok,hoados para camas colchas, co' Viação e Garagem Bom Retieo-Penh
,erto.'es istregões. fronhas gu,rdana
Ltda.
aos. loqm' bordados logos k toalhas
São Paulo
en ' :c, niantas na:a aias, paiol para
panos da p" coa, t*'.aa e
,osmnha
VIAÇO E GARA(M
-osto e banho, toalhas da ngsa, to.
'hii& para lantar. toaihas pera eâ e
B ITIRO—PENH
café' toalhas para banquetes, guam!'
urDA.
ç6es para cama e mesa. toalhisslsa
(cobre pio)
Nome comercial
Qasse36
Têrnio nY 745.808, de 18-4-1966
2ara distinguir: Artigos. da vestunloa Viação e Gafagem Bom Retfro-Petshi
r."pas leitas eex geral: Agasalhos
Limitada
ventals. alpargatas, anáguas. blusas.
São Paulo
)otas, botinas. b1uea. boinas. babn.
louros. bonés, capacetes. cartolas, caraouças. casacão, coletes, capas, chalea.
'achecois, calçados, chapéus. cintos,
:in'tns, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e t3t crianças, calções, cal
ças. camisas, camisolas, cainjiatris
cuecas, cerouas, colarinhos. cUC'trOs.
saias, casacos. chinelos, dominós, echarpes. faistaslaa, fardas para militares, coieglais. fraldas, galochas, gravatas, gor.
os. logos dt lingerie. Iaqueas. laqtc.s.
o.'. . ligas, lenços, mzmntôs. ameias.
najôs, mantas, cnandribo. mastilhas. ma
Classe 21
etóa, palas. penhorar. pu 1over. pelerinas.
eugss, pouches. polainas. p i3ansas. pia 'ara distinguir' Veicuos e suas arée-3
ihos, perneiras. quimonos, rega'os ategrantes: Aros para blciJ-tas, mato.'
'aba a chambre, roupão, .obretudos. 'nóvels. auto-caminhões aviôes amo?'tecelagem e para uso c0fl31tflS
-aaspens6n!os. saidas de banho, sandálias ecedores. alavancas de câmbio bancos,
requez, braços para veicuias. bidela'
sueteres. short. sungal. stolas ou siack'
Térmo n. 9 745.796, de 18-4-6
s carrinhos ele mâo e c,,'retas . amltoucas, turbantis. ternos, uniforme,
Indústria e Comércio 'Thori Ltdu,
m hnnetes, carros ambulortes. camln:ses5
e vestidos
rros. tratores. ca'o. berços carrosMinas Gerais
Classe 23
.anq'mes. cnrris-irmigadiws carros calPara distinguir tecidos em geral tec'oças. carrocerias. chassis.. chapas dos para confecções em geral. parS
'ulares para veiculos cubos rie vel"utoa,
tapeçarias e para ar:gos de cama e
orrediçna nara VCiciJr,a direçiio. des!imesa: Algodão, alpaca. cãnhrno ces,n
;ai?elras estribos - -irias rolantes. eiacaroá. casimiras fazendas e tec do de -'adore, para fl,1'-mfl ..tc':rO, e para carga,
lã em peças. luta, jersey; linho; o'
'nqates para carrro eixos de riireção.
paco-paco; percalina: rami; rayum s"a reis, frutorras para veic'. os guidão.
natural; tecido, pImst;cos. recido III -000nrolivas lanchas , ' ,rci.'lcis. molas,
pernmeáveis, tec;rlos de pano couro e
notociriaras morocarcias 'lOte furgões.
veludos
anIvelaa, navios ri'h'j.s nara-choqises,
Classe 12
'ara asnas para-brisas Is-"l-ls panrões.
Fios em gera! para bordado e tricot.
'aia,' usara "aicicIelss 'ar, 'a'a bicicleIUSTR1A BRpSlLEU?A
qem; fios em qeral para tecelagem
as 'e-iaque -aJiad.r.- na-a
uso comumná fios de ã ou p 10 es' rala' para veI:urcs s'lmn, 'r;,jclos tiClasse 41
de IS ou pêlo, em n-.'ada ou
CfltCs para vc'IcU!Os JaqÕ?.S velocipa'-'
Para distinguir. Balas, bombons. car
para bordado. COStura croché ou trici' les. varetas rir conirôle dc atuc p n1cm e
me1s, chocolates, doces, drops. rati linha. de costura para bordar e para icelerado, 'rr'rk'is çroI'hus varees de
Ikas,
s4itsés, toie'ões e crnfitns
tricota g em
carros. toletes sara arroi

4ff
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MARCAS DEPOSITACDAS
Publicação feita de acordo com o art. 130
do Código da Propriedade Industrial. Da data da publioalgte
a , correr o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido.
Durante esse prazo poderá° a
preentar alla5 Cind94/1 RO
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem p rejudicados com

prá

a aunceasao do registro requerida

Termo n." 745.809, de 18-4,-1960
Antonio Vitturi
São Paulo

Termo n.' 745.813, de 18-1-1966
Antonio Vitturi
São Paulo.

0 e

ç's

5) e>
t.

F

çk
'
O
2>
Nz.

Termo n. 9 745.816, de 184-1966
Meia nyl S . A . Indústria e Comércio
São Palio

nrmo n. 9 745.820,
/4.-t-Iret
Padaeia e CoMezittija -Varffise Leatic
kso Paulo

5 - • /3105-0\) c00°19
5)55`Vtk5",

--Classe 8
Rádios, televisores, pick-iips, fonógrafos
amplificadores e partes integrantes dos
Classe 8
mesmos
Rf...:ios, televisores, pick-ups, fonógrafos
Termo
amplificadores e partes • integ rantes dos
745.814, de 18-4-1966
(Prorrogação)
mesmos
J.
P. Coats, Limited
Termo n. o 745.810, de 184:1966
. Escócia
Antonio Vitturi
São Paulo

Nome Comercial
Termo n.° 745,817, de 18-4-1966
(Prorrogação)
Indústria de Calçados Indepepdencia
Sociedade Anônima

pRORROGA46

Classe 41
Artigos de panificação: Bolachas,
bo.
lós, biscoitos, croquetes, doces, empadas,
friturah, frios, lanches pães pães doce,

pa netones, p izzas, pastéis, salgados,

torradas, tortas e roscas
Termo n. 9 745.8,1, de 18-4-1966
Clube Recreativo Cidade de Registra
Limitada
São Paulo

'PRORROGAÇÚC

PRED rLET
O
End ustr1 a
Rraci 1.aira

ff

CLUBE RECREATIVO

CIDADE DE REGIS
TRO LTDA .

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
.
Rádios, televisores, pick-ups, tonografos
amplificadores e partes integrantes dos
Classe 22
mesmos
Linhas de algodão para costura, em
Termo n. 9 745.811, de 18-4-1966
carretéis.
Antonio Vitturi
Termo
n:' 745.815, de 18-4-1966
São Paulo
(Prorrogação)
s I • Ei P. Coats, Limited
GINCABAI
Escócia

Nome Comercial

Classe 39

Termo n.." 745.823, de 18-4-1966
R egeol SÃ. Indústria de Óleos e
Fibras Vegetais
.
São Paulo

Solas, solados e saltos de borracha
Termo n. 9 745.818, de 18-4-1966

(Prorrogação)
Companhia Industrial Mogyana de

Tecidos

São Paulo

Industria Bras11ei,r4

Classe 8
•
Rádios, televisores, pick-ups, fonógralos
amplificadores e partes integranes dos
mesmos
Termo n. 74'5.812, de 18-4-1966
.
Antonio Vitturi

Classe 41
Óleos comestíveis
• Termo n. 0 745.824, de 18
- 4 - 1966
Serralheria Caxingui Ltda.
São Paulo

São Paulo

•o

e

'Ççç
Classe 22
Linhas de algodão para costura
Termo n. 9 745.822, de ,18-4-1966
Curso Universitário Deita" Ltda.
São Paulo

Nome Comercial
Terna° n.° 745.819, de 18-4-/96
(Prorrogação)
Irmãos Bocater
São Paulo
PRORROOAÇA0

CURSO UNIVERSITÁRIO
Classe 8
Rad;os,
v; • .
r
.ps foniqrato
ampla ,:aderes
integrantes dos

Classe 16
Armações de metal, caixilhos, grades.
gradis, janelas, portas e portões,

Têrmo n. 9 745.825, de 18 - 4 - 1966
Mercedes Garcia Caetano Voglea
São Paulo

LOJA DAS ROSAS

"DELTA" LTDA
Nome Comercial

É

CAXINGUf
Indllstria Br2si1eirz

aio Paulo- CapItal)
Classe 23.
Título de Estabeeleimento

Classe 45
Título de Betabeleciemnto
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MARCAS DFPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Proprie...- -.e Industrial. Da data da hublicação começara
a corre: . o Prazo de tiO dias pai a o de ternuen to do -pedido Durante esse rn azo poderâo apresentar suas u..osições ao Departamento
Nacional da propriedade Industrial aqueles que se 3tilg irem prejudicados com a concessão do registro requerido

Tè"uto n» 74 .5 . 26. de 18-4-1966
Ind . istria e Comércio "Brasinen .. S.A.
Importação e Exporttnão
São Paulo

Termo n.° 745 . 830, de 18-4 -966
Prorrogaçáo
Ande rson, Clayton E, Co . , S . A.
Indústria e Comercio
São Paulo

Termo n." 745.829, de 18-4-1966
Polen g hi 5. A. Indí ..stria Brasileira
ck;" Prodkos A -,.enticios
São Pat:•o

o tio
_

Classe 41
Laticínios e produtos alimentic ; os eia
geral: Biscoitos. caté, condiment is. carnes em conserva, creme de leite, doces
e trutas em conserva, farinhas a imenticias, flocos de cereais, geléias, legumes
Classe 41
em conserva. leite, inuzzarela, nassas
Óleos comestiveis de caroço de algodqo alimentícias. manteiga, óleos t:oinestiveis, pães. peixes em conserva, queijos e
Termo ri" 745.827, de 18-4-1966
ricota
( Prorrogação)
Cia. Ltda .
ainburus
Têm° • n. o 745.831, de 18-4-1966
São Paulo
( Prorrogação)
Wheaton do Brasil S . A . — Indústria
e Comércio
São Paulo .

Cit

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Óleos e azeites comestíveis, gorduras parcialmente - trabalhado, bronze de
animais e vegetais para fins culinários manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Termo n. Q 745.832 de 18-4-1966
Tapinas S. A. — Administradora de parcialmente preparado cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
Bens
trahalhado, couraças, estanho bruto olá
São Paulo
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro cnangarês, ferro velho,
TAPINAS 3/A.-ADMI-1 gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
NISTRADOR A DF. BENS
lâminas de metal. lata em fôrra, latão
em trilha'. latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas metálicas, liníalhas,
Nome Comercial
magnésio, manganês, metais não traba"Ferino n.° 745.833, de 18-4-1966.
lhados ou parcialmente trabalhados, meIndústria e Comércio dc Bebidas
tais em massa metais estampalos,
Olímpica Ltda .
Classe 6
Paraná

PRORROGACAO

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitiIrak anz. bitter. brandy. conhaque. cervejas terna, genebra. gin. kumel, licores. nectar, punch pipermint, rhum,
liamos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
Termo n.° 745.828, de 18-4-1966
Indústria Química Orgânica Paulista

Classe 2
Carrapaticidas, desintettan tes. embrocações para animais, farinha de ossos,
medicamentos para animas, aves preparado s eprodutos inseticidas. aarasiticidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários -e des,nietantes. sais
veterinários e . desinfetantes sai á veterinários, vacinas para aves e animais,
sais minerais para flns veterinários. no.
modas uso veterinário. verrniicdas uso
veterinário, desin -tantes e veterinários
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmisc'a

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com Cias de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cubetas, ' cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa. cápsulas, copos, espelhos, asSociedade Anônima
carradeiras, frascos. fôrmas para do es,
fôrmas para farnos, fios de -vklro. garrafas,
garrafões, graus, globos, haste.
ORORROGAÇAG
jarros, jardineiras, licoreiros mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias. paliteiros, potes, pendentes peVULVOTRICIM •
destais, saladeiras, serviços para OBrasileira
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesãnclisstria
sas, vasos, vasilhames, vidro para viClasse 3 • draças, vidro para relógios, varetas.
Um produto farmacêutico, usado no tra vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brisas
' tameato das vulvo-vaginitea II sues
alcaraa
manifesta0e,

Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 1 Oe 17
Classe I
Máquinas e utensílios para serem usa-

das . exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados.
ar: ancadores mecânicos para agricul'tura. batedeiras para eeerals. bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para aprt.
ccltura. cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores: esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas feinieleirais, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
Classe 42
ou dêstes, máquinas batedeiras para
. Aguardente de cana
agricultura maquinas inseticidas, mámiinas vaporizadoras, maquinas de
Têrmos ns. 745.834 a . 745.875, de
fundir, máquinas niveladores de terra,
. 18-4-1966
máquinas perfuradoras para a agriculSociedade "Bôca da Mata" Ltda.
a
tura. máqcinas de plantar. motochar..
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir. de triturar, de 'esfarelar terra.
para irrigaçáo, para matar formigas e
Micros insetos, para borrifar e pulveriTati-stita—Brasile177
zar desinfetantes, para adubar. para
agitar e espalhar palha, para colher
algod3o, para colher cereais, máquinas
Classe 1
amassadoras pare %is agrícolas: de
Substâncias e preparações quimicas usa- cortar árvores, pa ra espalhar. para ca'
dasnasindústrias,nafotografiaenasa ná-.9 pinar, máquinas combinadas para sedas nas indústrias, *na fotografia e nas mear e Cultivar, de desbanar para em,
an4lises químicas. Substâncias e prepa- sacar, máquinas e ancinhos para forraopauapro 'campem) , ~Tribute ,saaii
rações químicas anti-corrosivas e
auti-oxidantes
ias arecánicas, raladores mecânicos, ro-

Goiás
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MARCAS DEFOSITADAS
Publicação /feita; de actirdo com

o art. 130 do' Código da Propriedade Industrial.
Da data da publicação começariri
a correr o prazo do (-30 cflaa para 'o deferimento do
pedido. Durante ¡esse prazo p oderão apresentar suas oposições ao
pr,~s/nento
, Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem p
rejudicados com a concessão do
registro rer"^."ag

los compressores para a agriculttúa
sacha , leiras, seineadeiras, secadeirás,
marcadores de teria, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agricoles
Classe 8
instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum;
instrumentos c aparelhos didáticos; moldes de tôda a espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas; fios ,soquetes, etc4),
aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos. máquinas falantes discos gravados e filmes revelados

Classe 11
de metal *precioso. serviços de refresc,p
Classe- 18
Ferragens, ferramentas de tôda espécie de metal precioso, serviços de saladas
cutelaria em geral e outris artigos de de frutas de metal precioso, serviços de Alfanges, balas, canhões, carabinas,
metal a saber: Alicates,. alavancas, ar. sorvete de metal precioso, talheres de chumbo para caça, cartuchos, explos:vos
mações de metal, abridores de , latas metais p reciosos, turibulos de metal espingardas, fuzis fogos de artiacios,
p6/vOra e revólver
arame liso ou farpado. assadeiras, açu
turmalinam lapidadas e vas , is de
Classe /9
careiros; brocas, bigornas, 'baixelas metais preciosos
Para assinalar: Aves, bichos da sada,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieresa
Classe !
chaves; cremones, chaves de parafusos, Vidro comum, laminado. trâbalhadt caprinos, carneiro, gado galinhas, gana
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co. em todas as formas e ,,reparos . vidro aos, marrecos, ovos, pelos, perus e
Classe 20 •
fiacres para pedreiros, correntes, cabides 'cristal para todos -os fins, vidro indas.
conexões para encanamento, colunas, trial, com telas de inclal ou composi Para distinguir p etrechos navais e acrocaixas de,metal para portões, canos de ções especiais; ampolau, aquários, as náut:cds; âncoras, bóias,' cinta de nata
meatl, chaves de fenda chaves isglesa, sadeiras aimotarizes. bandejas , cube ção. Sateixas, flutuadores pare ridrometria, p ara-quedas e salva-vidas
cabeções, canecas, aipos, cachepots. tas, cadinhos, cântaros, cálices, centrc
Classe 21
centros de mesa, coqueteleiras, caixas de mesa, cápsulas, copos, espelhos as
Classe 9
para acondicionamento de atmentos. carradeiras. frascos fôrmas para do es Para distingi] iri Verculps e suas ,,a ries
Para distinguir instrumentais musicais: caldeirões, caçarolas. chaleiras, :afetei.
ntegtantes: Aros para bicicletas autoArpas, bandolins, birimbau, banjos, 1M- ras, conchas coadores; distintivos, do. fôrmas para rórilos , tios de vidro, gar tióvc is. auto-caminhões. aviões oniorrafas,
garrafões.
graus
globos,
haste
terias, cavaquinhos, clarinetes, conto- bradiças; enxadas, enxadões. esteras
:ecetiores aia vincas de câmbio nArros,
baixos, cordas para instrumentos musi- engates, esgtachos, enfeites para arreios jarros, jardineiras, licoreiros rriainadei p regues. braços para veic'ulob lecais. cuicas, gaitas, guitarras, pandei- estribos, esferas para arreios, espuma. ras, manteg.,eiras. pratos pires. porta da. carrinhos de mão e i/arreras
ros, pianos, pistões. rabecões, tambores, letras; formões, abicas, ferro pare corta/ jóias, paliteiros. potes. 'pendentes oe rhonetes. carros a maula ntes ca min ,ões.
desta/s. saladeiras serviços para re
violas, violinos e violões
:arros. tratores. carros-her,jos caros.• aapim, ferrolhis, facas, facões, fecha. frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves. 'amures. carros-irrigadoes. carros zar#
luras
ferro
caanut
a
carvão.
:et-useiras,
Classe 10
sas, vasos vasilhames, vidro para vi .3 ças. carroçerias, chassis, chapas
Para distinguir: Abaixa-linguas, abte. funis. fôrmas para doces, freios para draças, vidro para relógios, varetas colares
p ara veiculas. cubos /e veículos.
bocas, adenótomos, afastadores, agrafos. estradas de ferro, frig:deiras; ganchos, vidros para conta-gotas. vidro para s
orrediços para veiculas direção lesa.
automóveis e para bata-brisas e
agrafos para ossos, agulhas para In a- grelhas, gar fos, ganchos para quadros
qadeiras. estribos escadas rolantes. alecata algodão hidrófilo, alicates, amálga. gonzis para darruagens: insígnias; liicaras
/adores para nassaqelros e para aarga,
mas, aparadores, aparadores para heis mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo:
freiras. fronteiras para veiculos, guidão.
Classe
15,.
medico-cirúrgicos, aparelhos para mas. jarreta; machad:nhas, molas para porta.
Para distingu:r: Artefatos de ceamica iocomotivas. lanchas. ir:atociclos molas,
sagens, aparelhos de pressa° arterial, molas para venezianas, martelos data
porcelana, faiança, louça vidrada para no tocicietas. inotoeargas alote furgões,
retas,
matrizes;
navalhas;
puas;
pás;
pre.
aparelhos de diatermia, aparelhos de
uso
caseiro aparelhos de chá. de café manivelas, navios, ónibus., para-choques.
ralos ultra-violeta, aparelhos de raio X., gos, parafusos, picões, porta-gelo; po
de
jantar,
serviços de refrescos e ri; Para-lamas, p ara-brisas.. pedais. pantães,
aparelhos de infra-vermelho, aparatos seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
bebidas
a
saber:
abajures de lampião, radas p ara bicicletas.. raios -.. C"P biç
de surdez, assentos para enfermos, ata- panelas, roldanas, ralos para p:as, rebi•
reboque. radiadores para veiculas.
duras; bisturis, cadeiras para clinica tes, regadores; serviços de chã e café. açucareiros. apanha-moscas, bacias de tas.
atr:na, bandeijas banheiras, bisca:seiras rodas para veicuios. selins, tfIC:MOS, tiserras,
serrotes,
sachos,
sacarrola;
te.
médica, cambraia hicirés çilaa canulas, ga.
tantas para veículos.. vagões, velocipe.
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, aê- ;ouras, talheres atlhadeiras, torqueze, ides, botijas, bules. saeteiras caneca; des.
varetas de contrôle do afogador
castiçais,
chavenas
centros
de
Mesa
ra laminada, cêra para incrustações e tenazes travadeiras, telas dt arame, oracelerador. tróleis. troleibus varaes de
articulações, cêra colante, cintas para nelias, trincos, tubos para encanamento compoteira. cubosê, descansos de porca.
carros, toletes p ara carros
fins clinicas. cintas =bancais, colhe- trilhos para pirtas de correr. taças. 'ana. escarradeiras, espremedores filtra
funis,
garra'as.
globos.
jard:neiras
lar
Classe 22
res cortantes, compressas de tecidUs, travessas, turibulos; vasos, vasilhames
os, jarrões, lavadeclos, lavatórios lei Para distinguir: Fios de algodão, lios
e verruma
costótornos; caretas; dentes artificiais
eiras maçanttas de por-elana, manta sintéticos, cânhamo uta, lã, nylou, fios
dentaduras. depressores, dilatadores, duCesse 12
.aueiras, molheiras, moringas, palite:ros plásticos, tios de seda natural e ravon,
chas drenos, duchas vaginais: elevadO.
Para distinguir os seguintes artigas de aedestais, pias, pires: polvilhadires para tecelagem, para bordar, para cos.
res. espartilhos, espéculos vaginais. 011.
metal comum e miudezas de , armaras
poaias clinicas, estufas, espátulas, és. nhos: Alfinetes, alfinetes de segurança, p orta-facas, potes, puxadores, recepta' taxa, tricotageni e 'croché. Fios e .
saleros; serviço de chá; taças nhae de tõda espécie, fios e linhas para
capelos, escopros extratores, escavado. agulhas, argolas, botões, colchets, depesca. linhadas de aço para pesca
ma fios de linho . para feridas, facas; dais, fivelas e fechos corrediços, gar- para café, travessas, terrinas:. orindis
Classe 23
ganchos para músculos celafeetnetrOs,
Classe 17
Para distinguir tecidos em geral teci'
Classe 13
gazes. godivas, goivas, gesso, grampos
atinigos' para escritório, almofadas para
para soturas, guta-percha; bistereane. Adereços de metais preciosos ,seina carimbos, almofadas para tintas, abri dos para confecções em gerai pari
troe: irrigadores, instrumentos cirúrgi. p reciosos e scas imitações adereços de dores de cartas, arquivos, borrachas tapeçarias e p ara artigos de cama
co. para operações, ligaduras de ca. pedras preciosas e sttas imitações, ador- serços para mataborrão. borrachas para mesa: Algodão, alpaca, cânhmo cetim
abaulo. tiquidos e pós para limpesta e nos- de metais preciosos, semi-preciosos colas, brochas para desenhos, cofres caroá. casimiras fazendas e tecida ,do
polimento ara lias odontológicoa, UÁ,a, e suas imitações, alianças, anéis, arti- canetas, canetas tinteiro, canetas para 15 em Peças, luta,. lersev; linho; nylon
luvas e dedeiras de borracha, limas pra. gos de Nantasia de metais preciosas, desenho, cortadores de p apel. carbonos p aco-pacca percalina: rami; ravon, sara.
ra ossos lancetas; massas . plasticas para balagandana de metais preciosos ou zatambos, carimbadares. cola :ara papel natural: tecidos plásticos, tecidns
permeáveis. tecidos de pano cauro
fins adontológicos. mascaras para aná- semi-preciosos bandejas de metais pre- soladores. com p assos, cestos para cor.
veludos
testa, mesas de operações, Illestá para ciosos. berloques de metal preciosos. .esPondência 'desenhadores. duplicado.
•
curativos, martelos artificiais; perfura. brincos de metal precioso ou semi- -ez datadores. estojos para desenhos
Classe 24
dores, p és e braços artificiais placas preciosos, bules de metais preciosos, estofos para canetas. estofos com malas. Para distinguir artefatos de
algodád
para obturações de canais, porcelanas carteiras de metais preciosos, colares esquadros, estojos para lápis. Meros nylon, plásticos, cânhamo, cama
luta
protetores para seios, pincéis para em de metais preciosos ou semi-preciosos estiletes' para papéis. furadores. Etat IA, linho, paco-paco, rama raio)) sedi
Tanta. pinças anatamicas, protetores; contas de metais Preciosos, copos de cara máquinas ,de escrever. orate natural e outras fibras: Alamares aarca.
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro Pare lapiseiras, net:Ia arábica. grassara. dares, 'bicos. bolsas: de tecidos para
roias cirúrgicos de lâ de pau, ruge
se.
nxiaa para desgaste dentário. retorcia- fio de- prata, fivelas de metais precio- dores. lá p is em geral, lapiseiras, lie. nhoras, bordados, borlas, bandeiras coe.
guinas
p
ara
a
p
ontar
lápis,
minas
pare
iões, cadarços, coadores de café roher.
pio bugia, ruginas sarjadeiras sandia. sos. cafeteiras de metais preciosos, jóias
saca, sêda e crina para tonturas, tacos jóias Falsas. tantejoles de metais pre- grafites. minas para penas. máquinas de tas para ra q uetes; coberturas na ca.
nas
de
somar,
má
q uinas de multiplicar valos, debruns enfeites eti
para gelo • bolsas para água quente. ciosos, medalhas de merlis preciosos
q uetas en•
sondas. seringas para lavagens e laje semi-preciosos e suas imitações, palitos ascrever. máquinas de calcular. tnaqui t remeio, 'entretelas; f lâmulas, fitas Fran.
nata-gatos,
porta-tinteiros,
pc
nrta-tarista
as,
filtros de cata, galões,
ções. serras, serras para raqulotomis: de ouro pedras preciosas para jóias. pa- bds.
de
porta-canetas. porta e h aPêus, mochi'as
tam pões bigainicos preservativos. tira. dres semi-preciosas para jóia pérolas :artes,Dorta-lapis,
montas. nesgas, camprensas. p rendedores de papéis areiras p assar/mi/ames
. pa;nalhaa ;as.
leite, termômetros, tesouras, trepaaos. e imitações de pérolas, pratos de Me- nercevelos para Pa p
*perfuradores
ciassamaurs nonpons, ninden?P's,
toalhas higiênicas; 'ventosas. varais 150: tais preciosos. serviços de chã e de cate 'éQUAR. raspadeiras deéis.
bort g stencile enfias rédeas. rédes sacos. sacas s•tente pare fias odontológicos.
de metais preciosos, serviços de ?icor para mimeógrafos, antas e .tinteiros
colas, tiras. te:as -atiro bordar, zergas,

'a-
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Classe 25
Estatuas, estatuetas, estampas, frutas e
alores e folhas de cêra, flores e falhas
de substâncias isolantes e 'sintéticas, ftauras de madeira, figuras de cara, arawuras, imagens, mascaras de cara, obras
de escultura, obras de pintura, quadros
tom moldura de madeira ou material
plástico. cartazes, impressos. literais de
propaganda, clichê

•
<
^
•
#

Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou
fibras: Cestas, cestos, cabos para uten• aillos, testas para costuras, cestos para
• as.ães, caixas para acondicionamentos,
caixas para enfeites, esteiras, embornais,
arnbalagens, estojos, guarnições para
aitensilios, inalas, Peneiras, radas, rédeas, suportes para filtros, sacolas, sacos aelas para assentos de cadeiras
Classe 22.
_
Pare dasainguir: Artefatos de material
anseia) o de nylon: Recipientea fabriaados de material plástico, revestimenaca coziaanal:los de substâncias anisaaas c agetaas: Argolas, açucareiros.
,armaçaaa rara 6cclos, bules, bandejas.
faases parz 2alefones, baldes, bacias boa
Das, CaLIIal., carteiras, chapas. cabos
arara amamentas e utensílios, cruzetas,
aal:ras arra acondicionamento de aliraa ella=3, calsa de materaal plástico pave
ihr:rr:2.2, =dores, copos, canecas, contas, caras para álbum e para tiorga
'aaalleaa. ca21;33. caztiçalla para velas.
p.i.% guarda da Netos, carta eras para oba, deacasro para
juiz& acaos e copinhos de plásticaca
Con.Ces, cz:rriahr_, S de phiatici
1)3ra sana:tas, colherinnas, pasinhaa.
awlinaas az plástico para sorvete-a foraj
d12 alástico para sorvaasa, discos
aa:rbreagesa material plastico. embssaagaas e,£ materaal plástico para sorveesto;rs para objetos, espumas de
j aylor. cetras, enfeites pare autom6i32.3, massas anti-ruidcra, eacoadores da
)Z, ratas, Ifurzs, fôrma° para doce& fitas
'rara bolsas, 5acaa, guarAlatk a l2liaa-a&•
rara porta -blocos, guarniçaes
akaza 1:gra6aficadores a sara batedeiras
frutas e legumes, goela!~ drs DPZk
uriai p....',F2t:co para tate/mil/as c'efb~
asuarniçaca para bolsas, garfos, galerias

Ce.f.as, ferro laminados, Wsmanteguelraa, snalca
aaaalnas, arcadeclores de trepas, azando)a.a3 de móveis, furas, •,,,ratoo, paliMp
)?Ds, pás ala casinha, pedras pomes asila
Nas . protcaaaea para documentar, Puaaadoras de água para Usa Élmaastlataa
-coaaas„ parta-niquelo, tícdia-notas,
-aa,araa
a - - documentos, placas., rebitC
o,aaarta

lhas para jantar. toalhas para chá e
Classe 29
Espanadores, escovas comuns, lambazes, 'café- toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
râclos, vassouras, e vasculhos
(cobre pão)
Classe 30
Para distinguir: Guarda-chuvas, guarChiava 39
da-sol, bengalas e suas partes inte- Para distinguir: Artefatos de borracla,
grantes
borracha, artefatos de borracha para
Classe 31
voiculoa, artefatos de borracha não inAdesivos para vedação, anéis para ve- ch:idos em outras classes: Arruelas, ar
dação. argolas para vedação, arruelas golas, amortecedores, assentos paro capara vedação; barbantee, barracas de letras, borrachas para aros, batentes de
campanha, betume pare vedação, bu- cofre, buchas de estabilizados., buchas,
chas para vedação, bujão (ralha para buchas para jumelo, batente de porta,
tarraxa): cabos, canaletes, cordas. cor- •intente de chassis bicos para mamadeidéis cordoalhas, cordões, correias de ra& braçadeiras, bocais, basca para a
transmissão de tõda espécie; enxár- leiam°, borrachas para cardamos induscias, esferas para vedação; fitilhos para triais, borracha para amortecedoras
amarradias, forros para vedação, tuge- bainhas de borracha para rédeas, catchin
laça: gachetas; juntas para vedação; da motor, câmaras de ar, chupeeas, corlonas, lonas para freios de veículos; dões anaasiçoa de borracha, caboa puro
mangueiras. massas para vedação. mo- terrámentes, chuveiros, calços de hor
'as para vedação: rõlhas: tampões para racha, chapas' a centram de mesa, =vedação (fins não medicinais). tendas das de borracha, cápsulas da borracha
tiras para vedação, tubos para vedação. parco entro de mesa. calços da aceratubulações para vedação; válvulas para zha para máquinas, copos de borracha
vedação
?ara freios, dedeiras, desentupideiras
Classe 34
Tapetes, passadeiras. cortinas, linóleos, discos de mesa, descanso paro pretos.
encostos, embolos. esguiches, estrados
encerados, inclusive para fins
esponjas d2 borracho ens quehrajacto
rospitalarea
para oráeiras, tios de borracha lisos,
Classe 35
tCoras de borracha, guarriçess para
;ouros e piles preparadas ou não, ca- automóvel& guarniçaas para veiculo&
nurçaa, couros, vaguttaa. pelicas, e ar- lanchavas para eccolares, ianainaz da
efato dos mesmas: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas. borracha para degraus, listas de bar
racha.
manoplas,
maçanetas,
proteto.hicotes de couro, carneiras, capas_ para
álbuns e para livros, embalagens de res para para-lama& protetores da
pacouro, estojos, guarnições de couro para para-choques, pedal do aceleradoa,
automóveis, guarnições para porta-blo- da) de partida, perca paro baniu:A,
pratinhos, pneumáticos, pontas de bor'09, malas, maletas. porta-notas. portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras racha para bengalas e muletas, rodas
de couro, radeas, selins, sacos pare via- maniçaa. radizios, revestimantos de
gem, sacolas, saltos, solas e solados oorracha, rodas de borracha para mó.
veia, sanfonas da: vácuo. suportas de
tirantes para arreios e valises
Classe 36 - motor <caparas do pedal do breque, rePara distinguir: Artigos de vestuários senbaio a Isolador, suportes, semie roupas feitas em geral: Agasalhos pneumáticos. suportes de cambio. saía
aventais. alpargatas, anáguaa, blusas. franza de partidaa, saltos, solas e colados
botas, botinas. Mineres, boinaa baba de borracha, surdinas de borracha prara
douras. bonU, capacetes. cartolas, cara- aplicação aos Nas telegráficos a tar.eaa,
puças, casacão, coletes. CW.G, abales: alcei trovadores de pane, eleelee
cacheoala. calçados. chapaua, cintaa tigelas, tampas da borracha Para can te cintas, combinações, corpinhos, calço gatas, tirou da borracha peva ellalxatoa2o de rsalratanclan quio'cas
de senhoras e da crianças, calggeo. cal-

ças. camisas, .cemisolcs. camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, encima
safes, caaacos, chinelos, dominai, achar-

pea„ &amavas, fardes para rsali-r=a,

432,

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apeaaaa
vos, QII.Z. bitter. brantly, conizajea, cervejas fernea genebra. gila atarei. Licores. nectar, punch pipermint, rima
sucos de frutas sem álcool, vinhos, Irel.
mouth vinhos espumastes, vinhas
quinados e whisky
Classe 43
Para distinguir: Refreacos, refrigerantes.
sodas, guaraná, gasosa, água tônico.
águas naturais e artificiais, tanques para refrescos, bebidas espumantes, sucos
a sumos de frutas para bebidas não
Classe 44
Acendedores para cigarros, boquilhas,
cachimbos; cigarrilhas; charutos; bolara°
para fumo: fumo em corda; charuteiraa;
cinzeiros; cigarros; charutilhca; dgaa-.
miras; cortador de pontas de charutos:
estojos para cachimbos apara isaaneiros: filtros para piteiras; fosforeires;
isqueiros: piteiras; rapé e tabaco
Classe 45
Plantas, seinentes e mudas para agricultura, a horticultura e a floricultura.
Flõres naturais
(-23W,C To

Para dictiaguir: Amido, anil. azai ao
Framia, alvaiade da zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar raeastaa' ,
&acreanas, eapremacetea, canas 1a3
anal, facada para tecidos, fósforos
cara e ela andina, g goma paru bvaadaria, limpadores de luvas, liquides
branins.,‘-ar 'atidos, liquidas mata-geadasras para roupas e mata Meca para =óleos para limpeza do caspau,
cos, pós da branquear roupa. asIlessts
da sótaks. seda cáustica caba° em pa,
aatCo comuta, sabão de esfregar a w-a
tasaacece, tilckra de polir e venais
para calçadea
Classe 47
Para disanguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados a
iluminação e ao aquecimento: alceai
motor, carvão a gás hidrocarlsore.
gás metano, butano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas habrIficantes, óleos comtustivaaa,
óleos lubrificantes, óleos destinados a
iluminação e ao aquecimento, óleos para
SÁ)
amortecedores, petróleo e querosene
Móveis em geral, lie metal, vidro, 6.2
Chama 48
Para distinguir: Perfumes, essências ena ço,. modetre;, ictcãodea ou aão.
siue Eóve2.3 pesa ezzaçt6ale3:
taaaaa, água de colônia. (1t3in de toucapaas laanbeigo o pano roupas dor, âgua de aelesa, água de quico
amadas. Cardada& acolchoara= p= água te rosas, em de ali'azama, Igua
sayera, bancas, ola5es.çx',2(iwa",5
'

Ládas, geloche gámc, ep
roa eges 422 llnfferia. tenzrz."à=,
aba:
luvas, ligas, teptts, ra.ts,
catitas.. ms.ataa, maid,Co, asautlik.n ça• bandejas doznielliares, baTçca. b?,ora,
pa"=, penhoar. assas:oca, ga222‘"=.0i C-Wa£"=, CE1M2214a3 para chá o can
pugna, ponches,
ccm¡uzs passa de-Ar:Radas, cc~ara
tstio3. regalOa, passa
olc3, pnrcis.lrcs,
cala deierr.1 ? o cala de
ce2egetZtea ca*-.= pesa e2z7- 13,, foallo o We2.3.
ralja aaa &-a=ais.&
w'Ann de bato, c=at12£3. conjuntos 123 c=..Wca e
su
çzra
bea,E3 W.1 Okeâa copo o @211c:oca
su2 res, aSJeb,
eram,
tnerásamas
terem% turbe=,
' , Cetâfreeda Zielaap. @eu=
girat6-aa
a vestidos
a cem).
da alt2e3, cd2eUes. cecks d
. &ralam, diaaa
aaa_3 d'aanasaw-a
diara
Clama Da

reei:Ventes, suportes, cimpoi
astes, tigeks,
5?.'1:bos acra. ampolas, tal= pare perp
trax..ecsas, tipos de natedal gtc-'
1
talara 5 ,i cola.% sacos, srAu,'.nhos,
Roupas brancas, para cansa a mgc2: do cadalra, espregulçadalian. earlarazia
~ciados para cmarwl. colchas, oa- alma, estantes, guarda~, maaaara
r:iNs par-, econdiclinaraw:o, vasas,
rerr2, co!:. a a frio e colas são inekikao bestam, eè,ROC28, fronhas, •Itg Al a -dana. rern'-the.a. °carta° para r.M..'o e
outras classes, para borracha, acare pZ3, laaaaa Urdadea, ants3 a toalaa são, cmCahea para ~e, co!êsras
nrantas para uma% panos para pana quadras. porto-retratos, poltri=
ti e e 03 ra marceneiros, para sapapoltronas-camas. prateleiras. asestsaala,
para vidros, pasta adesiva parG -.CMP...5.9 o paras a4.P '2e3, haarbas
rosto e banam, tap ulhar; ie roo°, toa- paus, sofás, sofao-camas, travesseiras e
material plástico e ra geral

para barba, loções e tônicos pana Go
wheicts e para a pele, brilhantina, boa"batons': cosméticos, asetiemB

de prateados. aatralaca. Meca gero ca
avisala cresse tavanexcenta. cremes gosa
dm= o posaarb..s pana 11.3p2s0

paio a "magoilage". lepilot6eins, desodorantes, vinagre aromático, p:3 êe arma
a talco perfew ,:do ou Co. tapiE cara
penam e sobranceiras, nrepados Para
cabales= alies e olhos, carmim arara
o reptg e paro os lábios, aabâo e creme
Para barbear, sabOo liquido perfumado
ou alas, ala:mete& tentam:aos em pó
paatan
r 'a asa fatitadta Cais prbraarlos para
banhas, pastas. vaporizadores de perfis-asa; eseôvas para dentes, cabelos unha

nr,A,
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PublicaçãO feita de acôrdo com o art. 130 do Código ' Ás
..,prieciade industriai. Da data da p ublianglk) 00E4
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durw,,e esse prazo poderão apresentar suas epoentodes ao
Nacional da Propriedade industrial aqueles que se Pi:U. rem me»micados com a concessão do registro reon

e cílios. saquinhos perfumado. prepara

Classe 32
dos em pó. pasta. liquidas e moio: Pare disteiguir: Almanaques. agendas
praa o tratamento das unha*. disso' anuários, álbuns impressos, boletins ca
ventes e vernizes. removedores da ,:uti- ta!ogos: edições impressas rev,ota,
cuia. glicerina er‘uniada para os cabelos gãos de publicidades. p rogramo., ralho
e preparados para descoioir unhas fónicos. rádio-televisionadas, pesas teci
Pais e cineipatográl cas programas
eilioa e pintas ou sinais atificiais. óleos
circenses
para a pele
Classe 35
Cla 59e 49
Para distinguir jogos, brinquedos, pas- .....ouros e piles preparadas ou não, casatempos e artigos desportivos: Auto' nurças. couros, vai:petas, pela-as. e artomáveis e veiculos de brinquedos, tetato dos mesmos: Almofada: de cou.
armas de brinquedo, baralhas, bolas rue, arreios, bolsas, carteiras. caixas.
para todos os esportes. bonecas, árvo- 2hicotes de co e -o, carneiras. cipas para
res de natal, chocalhos, discos de arre- álbuns e para livros. enl,gens de
:ouro, estofos, guarnições de couro para
mêsso desportivo, figuras de aves

ara to.rar paredes, papel °balaço com
sem pauta, papel erepon. papzi de
,:eda, papel impermeável, papel encerado
' ,mel higiênico, pope/ impermeável
.see copiar, papel para desenhos, wac
p ara embrulli
Impermeabitzado
.ape• paro encadernar, papel para es'rever papei para imprimir, papel para Hm, para emmr p thos, papel celdarie,
papel celulose, papel de linho papel
nS:irveri I e Papel para embruhar tenaco, papelão, recipientes de papel rosetas de pap21, rótulos de Papel, rol os I
de pa p el transparente, sacos de papel
serpentinas tubos, postais 'de cartão
e tubetes de papel
OU

aves e animais. jogos de armar, jogos automóveis, guarnições para porta-bo
Classe 48
de mesa luvas para esporte, miniatu- :os. malas, maletas, porta-notas, porta
ras de utensílios domésticos, máscaras chaves. porta-fiqueis, pastas, pulseira s Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
pare esporte, nadadeiras, redes para de couro, rédeas, sérias, sacos para via • .ratos. agua de colõiea, água de toucagem, sacolas, saltos, solas e solados i ..ador, água de beleza. água de quina.
'pesca, tamboretes e varas para
tirantes para arreios e valises
água de rosas, água de alfazema, água
'pesca
Classe 36
liara barba, loções e tônicos para os
Térmos na. 745.876 a 745.879. de
Para distinguir: Artigos de vestuário: .:abelos e para a pele, brilhantina. ban18-4-1966
e roupas feitas co, geral: AgaSalhos [olina. "batons - cosméticos. ti 5: a dores
Sociedade "Bôca da Mata - Ltda.
aventais. alpercatas anáguas. blusas oe penteados, petróleos, óleos para os
>atas, botinas, b/usões, p omas 'baba- cabelo, creve reiwienescente, cremes gorGoiás
dativos, bonés, capacetes. cartceas. cara- durosos e panadas para limpeza da
ouças, casacão, coletes, capas, chales, pele e "enaquilage". depilatórios. deso.
cacheeols, calçados, chapéus, cintos dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
.ntas, combinações. corpinhos, ca...;,w e talco perternado ou não, lápis para
de senharas e de crianças, calções, cal, pestana e sobranceiras, preparados para
Classe 32
ças. camisas, emisolas, canusetas embelezar cibos e olhos, carmim para
Pare distinguir: Almanaques, agendas cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, c rosto e para os lábios, • sabão e crane
anuários, álbuns impressos, botetins, ca, oes, fantasias. fardas para militares, co- para barbear. sabão liquido perfumado
tálogos, edições impressas. revistas. ór legiais, fraldas, galochas, gravatas gorgãos de publicidades, programas radio ros, fogos de lingerie. lagostas, laquês. ou não, sabonetes, dentifrícios em pó
Pasta ou liquido, sais perfumados para
fônicos. rádio-telcyisionadas, peças tea 'uvas, ligas, lenços, mantds, melas, banhos. pentes. vaporizadores de perhitrais e cinematográficas, programas maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa. me. _escovas para dentes, cabelos, unhas
etós. pa/as. Penhoar, pulover, °citrinas,
circenses
e cílios. saquinhos perfumado, preparaPalmas,
ponches, polainas, pijamas • puClasse 33
nhos, p erneiras. quimonos, redalos dos, em pó, pasta, líquidos e tijolos
Sinal de propaganda
para o tratamento das unhas, dissolrobe de chambre, roupão, sobretudos,
Classes: 1 a 50
suspensórios. saldas de banho, sandálias, ventes e vernizes, removedores da cutíTitulo
susteres, shorts. sungas, stolas ou slacks, cula, glicerina perfumada para os cabeClasses: 1 a 50
tuler, toucas.. turbantes. ternos, uni- los e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais., óleos
Titulo
formes' e vestidos
para a pele
Classe 37
Termos ns. 745.880 a 745.889, de
Roupas de cama e mesa, inclusive coClasse 49
18-4-1966
•
bertores. Toalhas de uso pessoal, panos Para distinguir: Jogos, brinquedos, pasTeig Ltda. Comercio de Rdupas
de prato e análogos
satempos e artigos desportivos: AirParaná
tomóveis
e veículos de brinquedos, araClasse 38
Aros para guardanapos de papel mas de brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportea, bonecas, árvores de
)
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns natal chocalhos. discos •de arremesso
para retratos e outógrafõs, betões (ex- desportivo., figuras de aves e animais,
ceto para brinquedos) Mocas para logos de armar, jogos ,de mesa, luvas
co rrespondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brochu- para esporte, miniaturas de utensílios
ras não impressas, cadernos de escre- domésticos, máscaras paar esporte, na' nd-tistria Brasil r
(ladeiras, redes pare pesca, tamboretes
ver, capas para documentos, carteiras,
e varas para pesca
caixas de papelão, cadernetas, caderClasse 12
UW1130
n.9 745.891, de 18-4-1966
Argolas, agulhas de metal para crochê ç nos, caixas de cartão, alsíxs Para paTe4g Ltda. Comércio de Roupas
tricô, máquinas de costura e para bor- pelaria, cartões de visitas, cartões oParaná
dar, alfinetes de metal, botões piara rou- mercinis, cartões Indices, confeti, carpa, canutilhos, colchetes, dedais, five- tolina, cadernos de papel melimetrado
las, fechos corrediços, grifas para en- e em branco para desenho, cadernos
feites de vestidos e presilhas
esclares, cartões „em branco, cartuchos
Classe 23
de cartolina, copas planográficas, caTecidos e In gen) *
dernOs de lembrança, carretéis de par

Roca da Mata

Classe 23
Tecidos em geral
Classe 28
Artefatos de produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não
incluídos em outras classes; artefatos de
substâncias químicas não incluídas eia
outras classes

palão, envelopes, eirvólucros para charutos de p.apel, encadernação de papel
cru papelão, etiquetas, folhas indicas
fõlhas de celulose, guardanapos. livros

não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, protos, papelinhos. papéis de estanho e de alumia:o:
papéis sem impressão. papéis em branco

teimo-to

Termo n. 9 74,5.8&0, de 18 - 4-1966
Teig Lida'. Comércio de Roupas
Peraná

/dile
letrinic
Classes: 1 a 50

Titulo
erêiano ri.° 745.892 de 18.- 4 - 1966
Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná

`Diversa
Facilita e Se

C'areavaL

Classes: 12, 23, 28. 32, 35, 36, 37,
38, 48 e 49
Frase de propaganda
Termo n.° 745.893, de 18-4-1966 Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná

Classes: 12, 23, 28, 32, 35, 36, 37,

38, 48 e 49
Frase de propaganda
Têm° n.° 745.894, de 18-4-1966
Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná

Classes: 12, 23, 28, 34, 35, 36, 31.
38, 48 e 44)
Titulo
'Pêsnlin n.° 745.905, de 18-4-1966
Laboratório Regias Ltda.
Rio Grande do

ddetrio %ordeira
Classes: 12. 23; 28, 32, 35, 36, 37,
38. 48 e 49

Frase de propaganda

Classe 3
Substâncias quiralcas, produtos e pild
porodoe para serem usados na medicine

ou na Imaãcia

._,
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MARCAS DEPOSITADAS
•

Publicação feita de aeõrdo 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 aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n. o 74).895, de 18-4-1966
Telg Ltda. Comércio de Roupas
Paraná

Termo n. 9 745.899, de 18-4-1966
Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná

•universal
Classes: 12. 23, 28. 32, 3), 36, 37,
38. 48 e 49
Titulo
Termo n. 9 745.896, de 18-4-1966
reig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná

'universal
Classes: 12, 23. 28, 32. 35. 36, .37,
38, 48 e 49
Titulo
Termo n. • 745.897, de 18-4-1966
Teig Ltda.. Comércio de Roupas
Paraná

'universal.

MAGAZIN
.

Classes: 12, 23. 28. 32 35, 36 37,
38. 48 e ¡e
Titulo
745.898,
de 18-4-1966
Termo n!
Teig Ltda. Comércio de Roupas
•
Paraná

pittOitTal

flaro

Classes: 12, 23, 28, 32, 35, 36, 37,
3&48e 49
Titulo

Spar

Classes: 12, 23, 28, 32, 35, 36, 37,
38, 48 e 49
Titulo
Termo n.° 745.900, de 18-4-1966
Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná

LOOS wiversai
Classes: 12. 23, 28. 32, 35, 36, 37,
38. 48 e 49
Titulo
Termo. r 745.901, de 18-4-1966
Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná
Classes: 12, 23, 28, 32. 35, 36, 37,
'
38, 48 e 49
Titulo
Termo n.° 745.902, de 18-4-1966
Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná
Classes: 12, 23, 28, 32. 35, 36, 37,
38. 48 e 49
Titulo
Termo n. r 745.903, de 18-4-1966
Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná
Classes: 12, 23, 28, 32, 35, 35, 37,
38. 48 e 49
Titulo
Termo n.° 745.904, de 18-4-1966
Teig Ltda. Comércio de Roupas
Paraná
Classes: 12, 23,.28, 32. 35, 36, 37,
38, 48 e 49
Titulo

areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de' cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cai, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamaIas de-metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revistimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parqueies. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de cintilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrõs

preparados, minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas.
mica, márincres em bruto, óixdo de
manganes, óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plombagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras Orlo.
tadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas. re.
sinas naturais, resíduos, testeis, silicio
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e siltdo

Termos na. 745.906 a 745.908, de
18-4-1966
Financial do Comércio e d aProdução
S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento
Rio Grande do Sul

Termo n.° 745.912, de 18-4-1966
Casa das Espumas Ltda.
Rio Grande do Sul

FINANCIAI
•
Classe 50
.• Literais de propaganda, clichês e
painéis
Classes: 32, 33, 38 e 50
Insígnia
Classes: 32, 33, 38 e 50
Sinal de propaganda
Termo n. 9 745.911, de 18-4-1966
Cia. Cidaco de Participações
Rio Grande do Sul

'C ODA P
indústria Brasi1e1170

Classe 4
Suustâncias e produtos de origem aní
mal, vegeta) ou mineral, em bruto oi
Termo n.° 745.909, de 18-4-1966
parcialmente preparados: Abrasivos en
Marmopiso de Beneficiamento de
bruto, argila refratária, asfáltico en
Mármore Ltda.
bruto, algodão em bruto, borracha en
bruto. bauxita. benjoim breu. eánfore
Rio Grande -1. : tini
bruto chifres, ceras de plantas cera
vegetais de carnaúba e aricuri, crio:
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espain erva'
medicinais extratos oleosos, estopas
indústria Brasileira
enxofre %lhas. fibras vegetais. flore:
secas, grafites. goma em bruto. granitc
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para constru • bruto triecelohur lignidos de plan
çõea e decoraçõos: Arzamassas. argila
a Iate! em bruto ou oarcialment

MARMOPISO

PREÇO 00 NelliltO 1)142 LI ('.I

(.IC5 30

Termo n.° 745.910, de 18-4-1966
Cia. Codaco de Participações
Rio Grande do Sul

,

. D A Cl

indústria 13raile-ir-a1
Classe 50
Literais de propaganda, clichês e
painéis

• Casa i dasspuntas
Ltda,
Nome Comercia,
Termos na. 745.914 e 745.915, de
18-4-1966
Armações de Aço Probél S.A.
São Paulo

.PRORROGAad

Ditatilttt
.1ri-chistriã-

Brasileira

Classe 11
•
Molas e molelen
•
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço,. madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,

armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
moveis, ',nacos, balcões, banquem&
bandejas domiciliares: berços, biombos.
cadeiras. carrinhos para chá e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços. jardim e praia,
conjuntos de armário: e gabinetes para
cena e cosinha. camas cabides, cadeiras
aleatórias, cadeiras de balanço, caixas
do rádios. colchões, colchões de molas,
dispensas. divisõeS, divens discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. • çrrivaninhas. estantes. guarda-roupas mesas.
nesinhas mesinha oara rádio • televi-ào. .mesinhas para televisão
oara quadros rim:ta reirmins •-•
oultronas-enmas nrat p le•rr.s norta rhanétis. ÇÇ,US crif:',R ramas travec, ri-nvitrincu•

