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DEPAR1AMENTO NACIONAL'
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do sr. Secretári o
Indústria
Republicado por ter saído com incorreção
Rio, 13 de outubro de 1966
Despachos em- recurso
O Senhor Seer:: tário da Indústela
- Heraldo de Souza Mattos deu
provimento aos recursbs interpostos
nos processos abaixo mencionados, a
fim de reformar a . decisão anterior
Térmos:
N O 232.402 - Marca Rubi - Requerente - Francisco Bento de Fonte - Processo deferido.
No 230.988 - Marca Pommade
dy Adreno Styptique - Requerente
- Societé D'Studes de Recherches
et D'Aplications scien Lifiqu e et Medicales E.R. A . S M E. - Procesáo
deferido.
No 335.431 - Título de estabelecimento Gipa Retificadora de Motores - Requerente •.L.- 3ibello &
Ltda . - Recorrente - Willys Motors Inc. - Processo indeferido.
N9 338.928 - Marca Inventa Requerente - Inymta Inud . e. Comérçlo Ltda . - Recorrente. - Inventa A. G. Fur Forschung Und
Patentverwertung - Processo indeferido.
No 334.110 - Marca Santa Liaria
- Requerente - Fábrica de Papelão Santa Maria S.A. - Recorrente
- S.A. Fábrica de Papel Santa Maria - Processo indeferido.
O Senhor Secretário da Indústria
- Heraldo de Souza Mattos negOu
provimento aos recursos abaixo interpostos, a fim de manter a decisão
anterior.
•Nç • 202.7W - Marca Polyarthrin
Requerente - Quimaca Haller Ltda.
- Recorrente - Laboratórios Lt,peti t S.A. - Processo deferido.
Ne 111.799 - Marca Glitex-F dormica - Rec.:Gerente - Laboratório
Yucon Ltda. - Recorrente - O Laboratório Americano de Farmacotára pia S.A. - Processo- deferido.
• No 257.78r. - Marca Magnafil ...Requerente - Organização Cientifiea
Farmacêutica Pugliese Ltda. - Recorren te - Produtos Químicos %ale
do Parafbe Ltda .
Processo defe
rido.
• N9 433.421 - Marca Ioga -- Requerente - Indústria Gancha de

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Produtos Alimentícios S.A. - Recorrente - Federação das Cooperativas de Produtores de Mate Paraná
Ltda. - Processo deferido.
No 395.512 - Marca Dubeinzinho
- Requerente - Seaber Martins e
Carlos Malheiros - Recorrente Ernesto Neugebauer S.A.Indústrias Reunidas - Processo deferido.
N9 399.339 - Insígnia comercial
Desconto do Dia -- Requerente Mihai Aliescu - Recorrente - A
Exposição Modas S. A. - Processo
indeferido.
N9 360.552 - Marca Cerita - Requerente - Cerita Indústria e Comércio Ltda. - Recorrente - Ceralit S.A. Indústria e Comércio --e
Processo indeferido.
N9 454.147 - Nome comercial Servenco Ltda. serviços de Engenharia
e Construções - Requerente - Servenco Ltda. - Serviços de Engenharia e Construções - Recorrente Servenco Serviços de Engenharia
Continental Ltda. - Processo indeferido.
Dex
No 300.663 - Marca Syn
- Requerente - Dr. . Victor M. de
Rozgonyi •- Roessler - Recorrente
- Tecnogeral S.A. - Processo indeferido.
N9 311.503 - Marca Sele tomatic
- Requerente - Elevadores Atlas
S.A. - Recorrente - Ibesa - Indústria Brasileira de Embalagens
S.A. - Processo indeferido.
N9 333.10á - Marca Portebel Requerente - Alberto Portela & Cia.
Ltda. - Recorrente - Armações de
Aço Probel S. A . - Processo indeferido.
N O 337.604 - Marca Excelsior Requerente - Excelsior Agrícola e
Industrial Ltda. -- Recorrente Baumbardt Irmãos S. A . - Indústria Comércio e Transportes - Processo indeferido.
N9 375.399 - Marca Apinutre Requerente - José da Cunha Soares
Londres que também se assina J.
Londres - Recorrente - Laboratories Santa - Processo deferido.
N9 371.508 - Marca Psorilin Requerente - Labormég ica Industrial Farmacêutica Ltda. - Recorrente - Indústria Sudamericana de
Produtos Farmacêuticos Sociedad de
'Responsabilidad Limitada - Processo deferido.
N9 361.136 - Marca Narmartrol Requerente - Laboratório Farmacêutico Marus Ltda .
Recorrente
- Indústria Quimic ao Farmacêuti-

ca Shering S.A. - Processo deferido.
N9 347.198 - Esp , de propaganda
Alegria de Viver - Requerente A Sensação Modas S.A. - Recorrente - Companhia de Cigarros
Souza Cruz • - Processo deferido.
N° 345.699 - Marca Cabomat Requerente - Metalúrgica Cabomat
Ltda. - Recorrente - Ca,bomar S.A.
- Distribuição Comércio e Indústria
de Metais - Processo deferido.
N9 332,735 - Marca Escoriai Requerente - .Assis Almeida - Recorrente Modas Escora S.A. Processo deferido.
N O 330.837 - Marca Lido - Requerente - Lido Comercio e Representações Ltda. - Recorrente Societé Anonyme Mido - Processo
deferido.

••n•n••••n•n••

NO 261.747 - Marca Tribuna do
Professor - Requerente - 'Victor
Zappi Capucci - Recorrente - Cari
los Lacerda, - Processo deferido. •
NO 339.340 - Título de estabeleci.'
mento Mary's Magazine - Reguei
rente Mihai Eliescu - Recorrente
Renato Goldfarb - Processo deferi.'
do.
No 338.034 - Marca Pisoplast
Requerente Ewald Bolm - R.ecerreni
Eucatex S . A. - Tkiústria e Co+
mércio - Processo denrido
No 338.373 - Marca Tropical -..
Requerente - Antônio José Correia
Seixas - Recorrente - Ibesa - Indústria Brasileira de Embalagens Sai
ciedade Anônima - Processo deferido.
N9 345.195 - Insígnia comerciai
Vantagens HM - Requerente --.
Hermes Macedo S . A . - Importação
e Comércio - Recorrente - Auto
Peças Henrique Schenk Indústria e
Comércio S.A. - Processo deferido.
No 332.2 - Marca Hydronsan
Requerente - Mead Johnson Enda.
chimica Indústria Fa rmacêutica S.A.
- Recorrente - Instituto Médico
Industrial de Aplicações Scientificai
(I .M.I.D.A.S.) - Processo deferido..
N9 269.721 - Marca Oxiurazina
Req uerente - Usafarma S. A . dústria Farmacêutica - Processo ¡Il.
deferido .
No 251.573 - Marca Emblerná loa
- Req uerente - Continental 011
Company - Processo indeferido.

N9 328.031 - Marca leibratex Requerente - Fibratex - Fibas
Texteis S.A. - Rscorrente - Fibrasil S . A . - Indústria e Comércio
Agro Pecuários - Processo deferido.
N9 328.030 - Marca Fibratex Requerente - Fibartex - Fibras
Texteis S.A. - Recorrente - Fibrasil S. A . - Indústria e Comércio
Agro Pecuários - Processo deferido,
NO 324.315 - Marca Aladdin Requerente - Tatim Fossatto Minotto - Recorrente - Aladim Industries Incorporated - Processo deferido.
Na 308.271 - Título de estabeleNo 357.378 - Marca Dietetie
cimento Auto Mecânica Tupi - Re- Req uerente - Proouial -- Produtos
querente - Kurt Josef Rechberger nuímiros P Alimentícios Indústria e
- Recorrente - Auto Tupy Ltda. Comércio Ltda. - Processo indefe- Recorrente - Fundição Tupy S.A. rido.
- Processo deferido.
N9 345.194 - Insígnia comercial
Expediente do Sr. Secretário da
Vantagens HM - Requerente Indústria Republica/o
Hermes Macedo S.A. - Importação
e Comércio Recorrente - Auto
Rio, 13 de outubro de 1988
Peças Henrique Schenk Indústria e
Comércio S.A. - Processo deferido.
Despachos em Recursos
N9 330.316 - Marca A Voz dos
Livros - Requerente - Editora A
Voz dos Livros - Recorrente - Edi- O Senhor Secretário da Indústria
tôra Vozes Ltda. - Processo deferi- - teraldo Souza Mattos - deu pro.&
vimento aos recursos inter postos nos
do.
N 9 263.417 - Título de estabeleci- p rocessos abaixo mencionados a flui
Mento Bar e Café Leão de Ouro - de reformar as decisões anteriores:
Têrmos:
Requerente - Cesarino Cresci - ReN9 74.453 - Priv. invenção
corrente - Leão Júnior & Cãs S.A.
- tecorrente - Cervejaria Catari- Produtos absorventes, tais como
manchas e ataduras absorventes,
nense S . A . - Processo deferido.
clusive forros de cama, e mais par.
Têrmos:
ticularmente a fraldas para semi
usadas um as6 vez. Requerente NO 261.755 - Marca Tribuna do Chicopee Manufacturing Corp. •
n•
Educador - Requerente - Victor Recorrente - Indústrias --York S.A.
Zappi Capucci - Recorrente - Car- Produtos anímicos - Dou provi.
n
los Lacerda - Processo deferido.
mento ao recurso para reformar O

-
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- As Repartiçõe3 Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPA' TAMENTO, DE 2,-,ÇPRENSA NACBONAL
j¡ ornais, diariamente, até às
3142317'0R OERAN
25 horas.
, ALBERTO DE BROTO PáREIRA
- As reclamações periinen.
nu oncaviço ou pue...c.çaao
COODPO DA °DOC 30 GICSDAÇAD
Res à tlioria retribuída, nos
uI
mRIL
O
FERREIRA
•
ALVES
te L ORIANO GulmARAgs
vasos de erros ou omissões,.
deverão ser formuladas pai'
MÁRIO OFICIAL
escrito,. á Seção de Redução
oaçÃo
13
às
26
horas,
no
máxi.
ag
CleçC) 00 peato !anichado do onpodionto Co (D0000ntomoRe0
uno até 72 horas após a saída
Coodono! do Cd roowiododo .
ateie,. 0v CY,71nlotõrlo
'dos óraijos oficiais.
CadOoorlo o Cornõro7o
neo Ofictnao do Departamento eia imprenso Nociond
- Os originais deverão se)?
ijoaeafacios e autenaca'das, resfaivadas, par quem de
CreiJo, rasuras e emendao.
ASSINATURAS
- ircetuadas as pare) 01
FUNCIONÁRTOg
:w2arior„ que Se.reie sempre glm-Lrwi'LÇÔE3íl PARTiCtlitEl.ArtESS
Capitai
e
interior,s
Capital
e Interiorg
(2.3111Q33. OP assinaturas poder
(ueo teamr, em quiz!'que? Semestre .
Cr
5 000 Semestre
o o Cr$ 4.500
ip.2Ca„ per seis meses au
élçao o o
. Cir
2
Cr3
o
A-no o o
.0001
gng.
2xterior
Exterior
- As assinaturas vencidas â nes o.
o
. Cr O /13.000 An
Cr 110 .000
,,
pez; e; ser suspensas sela
,C23ise
79i0.
vão impressos a número do dos jornais, devem os as.
I ara facilitar a3s a.;sinan- talão de registro, o mês e. o sinantes 'providencia? a res.
W3s a veeificação do prazo da ano em que findará.,
1 pectiva renovação com ante-.
yZalicfacie de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de! cedência mínima de trinta
'Ra parte ~p rior do poderêço roofirmidadp no recebimento' (30) dias.
0 PICaln

'despacho qae deferiu a patente, pois
gaita a roa:Ana, a característica essencial da novidade. •
N9 281.339 - Marca Roteiro In'fiormativo - Requerente - Listas
Telefônicas Brasileiras S.A. - Recorrente - Arthur Pacheco - Dou
provimento emparte ao recurso, para
modificar o despacho de Registre-se,
para Registre-se na forma :epresentade, no cl ichê sem direito ao uso
exclusivo da expressão Roteiro In2ormativo Com. Ind. e Profissões.
N9 294.413 - Marca Primorosa Requerente - Companhia Goiana de
Laticínios S.A. - Prccesso deferido.
NQ 281.345 - Marca Roteiro Classificado de Endereços - Requerente
c- Listas Tele.fônicas Brasileiras S.A.
- Recorrente - Arthur Pacheco Dou provihtento em parte ao recurso, para modificar o despacho de Registre-se, para Registre-se na forma
representada n °clichê sem direita
lie uso exclusivo da expressáo Roteiro Classificado de Endereços.
N9 229.026 - Marca Floracy Requerente - F. Xavier & Cia. Limitada - Processo deferido.
N9 346.547 - Marca Auto Pôsto
Marajó - Requerente - Auto Pôste
Marajó Ltda. - Recorrente - Fábrica de Máquinas Rairnann S.A. Wocesso indeferido.
W9 329.355 - Marca Helênica Requerente - Jean Demetre Zapari- Recorrente - Heberlein RI Co.
- Processo indeferido.
W9 288.055 - Marca Sofil - 5 Requerente - Construtora, Sofil Limitada - Recorrente - Isofil S.A.
Fios, Cabos e Materiais Isolantes
c= Processo indeferido.
Wv 238.982 - Marco Z.A.Z. Requerente - Ind. G. E. P. Ltda.
r= Recorrente - Fábrica de Sabão
Más Ltda. - Processo indeferido.
O Senhor Secretário da Indústria
Heraldo Souza Mattos - negou
3~1mento ao recursos .interpostos

nos processos abaixo mencionados a
fim de manter as decisões anteriores:
N9 327.770 - Nome comercial Instituto de Castroenterologia de São
Paulo - Requerente - Instituto de
Gastroenterolog'a de São Paulo Processo indeferido.
N 9 309.590 - Título Jardim Leonor da Praia Grande - Requerente
- Imobiliária Martinez Ltda.
Processo indeferido.
N9 281.695 - Marca Crespi - Requerente - Cotonifício Rodolfo Crespi S.A. - Processo indeferido.
1\19 334.285 - P. de propaganda:
Use Opex - Requerente: The Sherwin - Williams Company - Prooesso indeferido.
N9 334.287 - F. de propaganda:
Use Flat-Tone - Requerente - The
Sherwin - Williams Company Processo Mdeferido.
N9 318.019 marca Leal - Requerente - Comp. Comercial Viana
Leal - Processo indeferido.

Exne rneo fp rn OirsItar PPra0
Dia 12 de outubro de 1968
NO'llriCAQA0
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pe'o art. 14 da'
lei 4.048 d- 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reetrlislderacão e do mesmo não tendo valido
nenhum interessado serão logo expedidos os certificados abaixo:
MARCA . DEFERIDA
N. 393.219
Aymoré
rábteica
Luanova Artefatos de Papel Ltda.
- classe 38. - Registre-se na classe
33 como requerido, fixando-se também na classe atual, isto é, 44, e
sem direito ao uso exclusivo a pa:avra Alvo,

Outubro de 1966

As Repartiç6es Públicas
eingir-se-ão às assinatura
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e cw
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar 01
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos)
quanto a sua aplicação, saio
citamos usem os interessados'
preferencialmente cheque olá'
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.)
Mento ele Ymprensa Xacionodo
- Os suplementos Jzs 0(2(4'
ções dos órgãos oficif2is só s.!.'
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da aso
sina2ura.
- O funcionário públiee
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
O custo de cada exemo
piar atrasado dos or9ãos (afio
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr3 5 se do meso
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N. 433.343 - Recuerdo de Poços va está terminada. -Recorra querendo
de Caldas (Fonte dos Amores) - ao Poder Judiciário.
Parreiras & Borchetti Ltda. - elasPlastifon S.A. Plásticos e Deriva:e 48.
dos (na reconsideração do despachei
que deferiu o reg. 321.420 (têrtne
n9 431.662 - Plastican). - A ins..
MARCAS INDEreatIDAS
tância está terminada. Recorra se
N. 270.833 - Formac - Comp. tr.'913es a oPoder Judiciário.
Química Industrial de Laminados - . Diversey Química Ltda. (na ?econo
Classe 16.
do de-pacho que deferiu O
N. 493.118 - Itanhaem - Fáb. sideração
reg. 323.055 (tênmo. n9 437.392
de Produtos de Banana Itanhaem marca Pyren). - A instância
admi6
Ltda. - cl. 4 1.
está terminada. Recorrâ
N. 293.682 - Pride - Lab. Phy- nistrativa
querente ao Poder Judiciário.
matosan S.A. - classe 48.
Indúst .ins York S.A. Produtos elp
N. 399.312 - Utinga - Frigorífico
Utinga Ltda.
- classe 41.
rdrgicos Ma reconsideração do des•
pacho que deferiu o reg. 333:02@
têrmo n9 352.639 - marca Yorkfor).
EXI GÉNCIAS
- A instância administrativa está
Termos com exigências a cumprir: terminada não havendo como provar
N. 389.951 - Instituto de Idiomas ao Recurso de fls. 27-33. Se quiser
deve a recorrente valer-se do Poder
Yazigi Ltda.
Judiciário.
DIVERSOS
Lady Modas S.A. Ind. e COmérciC
Dr. Rubens Franco de iklello (na (recorrendo do despacho que deferiu
reconsideração do despacho Be defe- o reg. 333.294 (thrmo n9 292.171 --1
rimento da insígnia Peru reg. n9 marca Ladybird): - A in tância ad307.431 (térmo 362:101). - A Ms- ministrativa estn. terminada nâo ha
tância tedmini trativa está termina-, vendo cetro prover ao Recurso de
da. Recorra; querendo, ao Poder Ju- fls. retro. Se quiser deve a recor!rente va'er-se do Poier Judiciário.
diciário.
R. H. Macy & Co. Inc (recorA. C Eelizia S.A. Jóias e Rerendo do despacho que deferiu o ddgios (recorrendo do despacho que
têrmo n9 418.964 registro n9 .208.021 ,deferiu o reg n 9 334.697 (têrmo n9
Marca Macystex). - A instância 19 13.331 - títuio: Palácio dos Praadministrativa está terminada Re- isentes). --. A instam:ia anninistraticorra, querendo, ao Poder Jodiciae- n va estdi t.d eoinada, não hreendo conto
I prove- .ne r-cindo de fls. 31. Se quiser d-.-- n r"''-rente valer-se dó
Cia. de Hotéis Comodoeo (na re- Pcder ,:d
consideração do 'despacho que defe- i
riu o reg. n9 310.eO9 (térmo 431.937) !* Cia. , Bre ilei-a de Mateelais rc- tittro Comodoro. A nstâ.ncia tbra^o . (recoerendo do de-pacho que
administrativa está terminada. hão d efee da o reg.. 325.278 (tê.rmo n9
havendo como prova ao Recurso de '240 697) 'nome ' contend ei: Cia. Brafls. 14. Se quiser deve a recorrente, I si'eir ade Coinrc i o Cobraco S.A.).
___ A instância administrativa está
valer-se do Poder Judici.drio
terniiriaeln não havondo corno prover
Construtora Bater Ltda. (na re- ao recurso de 'fls. 25. Si' quiser deve
consideração do de pacho oue deferiu .. taiárreictoree. e te valor s 4 ^ Poder Judio reg. 312:375 (têrmo 438.488)
sinal de propaganda Bettee Propa- l' Produto- (iiii indne T'' dtda. (reganda). - A instância administrati- correndo do despache que deferiu e
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termo 310.161 marca Tiramofo) -- britation (Bally's Shoe Factories
Metalúrgica Lex S.A. - Recorten - r feriu o termo n., 378.658, mama Bra<9.'
Com o despacho do Exmo. Sr. Se- Ltd) (recorrendo d odospacho que
cretário da Indústria a instfincia ad- deferiu o termo 37190 - marca do do despacho que deferiu o têrm O I enteso - Torno sem atgito o despacho
ministrativa está terminada não ca- Baila). - Reconsidero o despacho ne 408.774, marca Aço Lex - Man - Pub,i/loado no D.O. de 25-4-63, por
tenho o despacho de deferimento d o ter sido erronaeamente, como Mor,*
bendo recurso. Recorra querendo ao de registre-se publicado em 8 de ja- registro.
Poder Judiciário.
ma o S. de Documentação à fls. 11'es
neiro de 1962 a fim de indeferir e
Suerdieck S.A. Charutos e CigarSabões Milen Ltda. (recorrendo do pedido em face do art. 95 n9 17 do rilhos -- Recorrendo do despacho que Segue o despacho certo: Mantenho
o despacho em face das marcas ano
deepacho que indeferiu o termo n9 código e do art. 6 bis da Convenção deferiu o termo n•9 367.670, marca tenores
contendo o mesmo nome Braw
326.501). - A instância ailministra- da União de Paris.
MRCA - Reconsidero o despacho silu.so e referindo-se ao mesmo gê.
tiva está terminada com o parecer
Lambretta do Brasil S.A. Inches- concessivo do registro de feia 34 a nero de atividades gráficas. A marca
do Exmo. Sr. Secretário da Indús- rias Mecânicas (recorrendo do des- fim de indeferir o pedido de e egistro registrando inerde portanto, na proitria à fls. 38. Arquive-se a petição pacho que indeferiu o termo 381.335 em face do art. 95, n. 9 17 do Código bição
de fls. 39-46 por ausência de amparo - marca Furgoneta) . - Mantenho
Coral S.A .. Fábrica de Tintas, Eslegal.
o despacho de indeferimento em face
S.A. Farmaceutici Itália (recor- dos arts. 93 § único do Código e 95 maltes, Lacas e Vernizes - RecorExpediente do Diretor Geral
rendo do despacho que deferiu o terrendo do despacho que deferiu o têt- § 59 do Código.
mo n.9 368.694, marca Coral - Nego
mo 301.982 - marca Nemazina).
Dia 13 de outubro de 1966
Laboratórios Keto Wemaco Ltda. provimento do pedido de reconsiA instância administrativa está tele- (recorrendo do despacho que deferiu deração
m
antendo-se o despacoo conminada não havendo como prover ao o termo 409.853 - marca UltrazoloPrivilégio de invenção indeferido':
recurso de fls. 30-32. Se quiser deve na). - Mantenho o despacho de cessivo do registro de fls. 16v, com
N.9 25.039 •- Dispositivo de produexclusão
de
alavancas de câmbio.
a recorrente valer-se do Poder Ju- registre-se publicado em 23-0-63.
ção de energia - Centre National
diciário.
Embalagem Zenith Ltda. - Re- de
Borax Consolidated Limited (recorRecherche Scientifique - Indecorrendo
do
despacho
que
indeferiu
Casa São Crispim Ltda. (junto ao rendo do despacho que deferiu o ter- o termo n.9
firo o presente pedido de patente em
373.090,
marca
zenith
título n9 -223.234). - De acôrdo com mo 378.316 - marca Polyco). face do parecer técieleo do INT e
- Recorrendo o desincho cie inde- CNEN.
o parecer da S. Legal à fls. 25. -- Reconsidero o despacho concessivo do ferimento
a
fim
de
conceder
o
registro
de
fls.
9
a
regisfim de indeferir
Indefiro a petição de fls. 22 por o
Diversos:
pedido de registro em face do art. tro com os exemplares de fls. 23-25.
improcedente.
95
n9
17
do
Código.
N. 361.399 - Vidroplas Cia. de
Kiel do Brasil Indústrias Quimicas
Foram mandados prorrogar de aser.
Plásticos. - De acôrdo com o parePerone Rina/di Cia. Ltda. - Limitada - Recorrendo do despacho do com o art. 42 do Código as secer do ilustre Diretor da D. Marcae. Recorrendo do despacno que indefe- que indeferiu o termo 378.606, marca g uintes patentes abaixo mencionadas:
Arquive-se o processo.
riu o termo n •9 401.529, marca Atlas Kiel - Nego acolhimento ao pedido
Cerâmica Assad S.A. - ProrrogaN. 338.945 - Francisco Seguro -- - Reconsidero o despacho de indefe- de reconsideração a fim de manter ção da patente 1.500, mod. indusTorno sem efeito o despacho de ar- rimento publicado em 14-11-63 a fim o despacho que indeferiu o pedido de trial.
quivamento publicado em 29-6-63; de conceder o registro de acôrdo com registro.
General Electric Co - Prorrogação
unia vez que o não cumprimento de os novos exemplares de fls. 2123.
Produtos Industriais e Lavoura Pil da patente n.9 4.265, mod. indusuma exigência não se deu por culpa
Bicicletas 1V1onark S.A. - Recor- Sociedade Anônima - Recorrendo trial.
da parte como prova o documento rendo do despacho que indeferiu o do despacho • que deferiu o leermo núThe Gillette Co - Prorrogação da
de fls. 22. Mantenho porém a exi- termo n•9 294.101, marca Monetta - mero 382.753, masca Pil - Mantenho .ratente
n. 9 4.424 mod, industrial.
gência que se refere à apreseniateem Reconsidero o despacho de indeteri- o despacho concessivo do registro com
Riker Laboratories Inc - Prorrode novos exemplares em nome do mento publicado em 1-7-65, a fim os exemplares de fls. 19-21 e exclu- gação
da patente n.9 4.455 mod. inatual requerente.
de deferir o registro em face do art. são de impermeáveis para terceiros. dustrial.
N. 362.522 - De Maio Gallo S A. 93 do Código:
ETcil S.A. Comércio e indústr:a
Ind. e Comércio de Peças para AuEletro Porcelana Lux Ltda. São Paulo Futebol Clube
Recor- - Recorrendo do despacho que detomóveis. - Torno .Sem efeito o dee- rendo do despacho que deferiu o ter- feriu
Prorrogação da patente n 9 4.436 mod,
o termo n. 9 390.585, marca' eler- industrial.
pacho publicado em 17-12-1965 que mo n.9 347.115, marca Tricolor
sil - Mantenho o despacho de demandou aguardar a solução dos ter- Mantenho o despacho concessivo do ferimento
Fábricas Germade S.A. - Prordevendo o requerente cum- rogação
mos 372.675, 372.675 e 330.074 a fine registro.
prir a exigência contida o parecer industriai.ria patente n. 9 4.192 ruod,
de que sejam os autos remetidos
Indústrias Granfino S.A. - Re- da D.M., apresentar novos exemplaD. Jurídica para estudo de parecer correndo
Grurnbach - Prorrogação
do despacho que Indeferiu res discriminando e classificando os daPierre
paten'e n. 9 4.499 mod. IndusGare a procedência ou Improcedên- o
impressos
de
acôrdo
com
decisão
do
termo n.9 362.912, marca Tão/ino
trial.
cia das implignaeões de fls. 7-14 e. - Mantenho
o despacho de indefe- n.9 394.036 - Reconsidero o despa55-49.
• Ad. Auriema Inc. - Recorrendo
Pierre Grumbach Prorrogimlio
rhnento
do
pedido
de
registro
de
fls.
• Etablissements Vandenbroeck & Cie.
35-36, em face do art. 95, ns. 5 e do despacho que indeferiu o termo .ea. patente ne 4.500 miai. industrial.
Le Thermogene Ste Ame (junto ao 16
CLAP, portaria de 26-2-65.
colmate Palmolive co - prorrogado Código.
reg. 195.490). - Arquive-Se o proProtex Gesellschaft Muller & Co cho de indeferimento do pedido de rão da patente n.9 4.503 mod. incesso.
1MHB - Recorrendo do despacho que registro a fim de conceder a marca dustrial.
N. 644.039 - Franceschi &
Akihirn leamanaka - Prorrogação
'arquivou o pedido de prorrogação na pleiteada em face da não prorrogaLtda. - Desarquive-se.
cia patente n.9 4.547 mod. indusProtex, têrmo n.9 307.433 - ção do reg. 179.623.
N. 645.847 - Antoine Chiris Ltda. marca
trial.
Concedo prorrogação do registro em
Porcelana e Steática S.A. - ReDesarquive-se.
das clarissima,s razões de fls. 14. correndo do despacho que deferiu o
Robert Flocq - Prorrogação da
N. 198.646 - Regência - Cerve-- face
Cesar aeazigi - Recorrendo do dia- termo n.9 402.395, marca, Sleat.1 - patente
Viria Regência Ltda. - classe 42
ne 4.560 mod. industriai.
pacho
que
deferiu
o
termo
ne
389.955,
Nego
provimento
ao
Trol S.A. Ind. e Comércio - Prorpedido de reclichê publicado em 24-3-51, •- Foi marca Yazigi - Dou provimento ao
consideração
a
fine
de
manter
o
desmandado prosseguir como registro
da patente ne 4.611 mod.
de reconsideração de lis. 13 pacho de deferimento ao pedido de rogação
Industrial.
snôvo contando o prazo de oposição pedido
a 15 a fim de indeferir o presente registro com os- exemplares de fls.
desta. data em diante.
Brinquedos Bandeiran t e S.A.
na . 14-10.
General Electric Co. (recorrendo pedido de registro,
"rorrogacão da intente n9 4.655 nux41.
do despacho que deferiu o têrmo n9
Indústrias Gessy Lever S.A. Bristol Myers Co - Recorrendo do fndustrial.
232.206) . - Não tomo conhecimento Recorrendo do despacho que deferiu despacho que deferiu o termo 405.320,
radi co Corp
Prorrogacão dã
do pedido de fie. 34 por falta de o têrmo n.9 428.231, marca Geron - marca Pas Benzil - Reconsidero e patente n.9 4.663 mod.
industrial.
objeto e acôlho o de fls. 32 para Reconsidero o despacho de deferi- despacho de registre-se de fls. 13v.
Sperry Rand Corp - Prorrogação
efeitos de reformar o despacho pu- mento publicado em 9-8-65 para que a fim de indeferir o . registro pleida patente n. 9 4.696 mod. indusblicado no D.O. de 21-6-66 Leia-se a requerente apresente novos exem- teado.
•
plares com exclusão de sabões e sa"exclusão de geladeiras".
São Paulo Alpargatas S.A. - Re- trial.
bonetes.
correndo do despacho que deferiu o
Philce Corp - Prorrogação ci a
Refinaria Salineira Ltda., Comer- têrmo ne 424.061, marca D.E. -- patente
RECURSO
n. 9 4.736 mod. industrial.
-cio, Ind. e Navegação - Recorrendo Mantenho o desnacho concessivo do
Raminas Ltda. - Prorrogeção ria
Globex Utilidades S.A. (recorren- do despacho que indeferiu o termo registro.
patente n.9 4.752 mod. industrial.
do do despacho que deferiu 'o termo n.9 496.503, marca Tucano - ReconLabortecne Ltda. - Recorrendo do
João
sidero "ex officio" o despacho de in- despacho que deferiu o têrmo 425.463, (prorrogCarlos Bittencourt da Costa
232.206 - marca Cold Point).
acão da patente 4.757 mod.
deferimento publicado era 18-8-66; a marca Asmagon - Mantenho o des- industrial).
RECONSIDERAÇÃO DE JESPACHO fins de deferir o pedido.
pacho
concessivo
do
registro.
Heublein Inc - Recorrendo do d esEletrt, Porcelana Lux Ltda. (pror-n
Jesus Norberto Gomes -. Recor- rogação da patente 4.772 mod. induspacho
deferiu o termo 356.496,
Laboratório Catarinense S.A. (re- marca que
rendo
do
despacho
qoe
indeferiu
o
trial).
Orloff - Mantenho o despa•
correndo do despacho que indeferiu
termo n.9 431.728, marca Cola Gua- Couros Ofco Ltda. ( prorrogação da
o termo 341.241 - marca Santa Ca- cho de deferimento.
raná Jesus - Reconsidero o despacho patente 4.791 mod. industrial).
tarina). - Reconsidero o despacho
L. Freire D'Andrade - Recorren- de fls. • 31 que indeferiu o pedido
de indeferimento publicado em 22 de do do despacho que indeferiu o ter- fim de conceder o registro sem di-a Foram mandados prorrogar de acena.
outubro de 1965 a fim de deferir o mo n.9 411.330, marca Leomar - Re- reito ao uso exclusivo da expressão do com o art. 41 do Código as se.
guintes patentes abaixo mencionadas:
pedido sem direito ao uso exclusivo considero o despacho de indeferimen- Cola Guaraná constante do clichê.
to publicado em 11-8-64, a fim de
da expressão Santa Catarina.
Johanh Glockshuber (prorrogação
Mzbbioni & CSPA - Recorrendo da patente 4.457 mod. ut.). •
Lojas de Calçados Nascimento Ltda. conceder o registro de acôrdo com
(recorrendo do 'despacho que deferiu os novos exemplares apresentados a do despacho que indeferiu o termo
Pirelli Societa Per Azioni (prorrone 471.728 - Dou provimento ao gação • da patente 2.893 mod. utilio têrmo 369.091 frase de propaganda fls. 12-14.
The Sherwin Williams Co - Re- pedido de reconsideração do despacho dade).
- Faça seu Natal com Garbo). -Nego provimento ao recurso e seu correndo do despacho que deferiu o que indeferiu o pedido de degistro,
Pirelli Societa Per Azioni ( prorroa vez que o reg. 205.914, declara
aditamento e mantenho o despacho termo n.9 361.483, marca Zolatone como impeditivo, foi adquirido gação da patente 2.912 mod. utilide deferimento do presente pedido de Reconsidero o despacho de registredade).
registro.
se publicado em 27-3-62, a fim de pelo requerente por transferência.
Cerâmica Sanitária Porcelite Sã,
Bally Schuhfabriken A. G. (Chefie- Indeferir o pedido em face dos reBeasiluso Difusora Cultural Ltda. (prorrogação
da p atente 2.997 med.
atirei Bally Société Anonyme de IN- gistros impeditivos da opoente.
Recorrendo do despacho que tilde- Utilidade).
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P Cia. Henrique Wossidlo Indústria e
Comércio (prorrogação da patente
2.879 mod. ut.).
akleridel Kelman (prorrogação da patente 3.887 mod. utilidade).
Comércio e Indústria ,Neva S.A
,€prorrogação da patente 3.891 mod
t.te:idade).
estbrica, de Artefatos de Matéria
tica FrallZ Iloney (prorrogação
'da patente 3.898 mod. utilidade).
Monitora S.A. Ind. e Comércio
(prorrogação da patente 3.902 mod.
Utdidacle).
o Pane teto Ltda. (prorrogação da
i Sc.
sedente 3.904 mod. utilidade).
aboratoires Vifor S.A. (prorroo da patente 3.921 mod. utilisi e).
Johanin Glockshuber (prorrogação
de patente 3.928 mod. utilidade).
P:etro Abba (prorrogação da patente 3.910 mod. utilidade).
Aeroguip Corp (prorrogação da pate• te 3.942 mod. utilidade).
Mercantil Betai l Ltda. (prorrogaçee da patente 3.950 mod. utilidade)
Indústrias York S. S. Produtos
Cirúrgicos (prorrogação da patente
3.951 mod. utilidade).
Toalheiro Brasil S.A. (prorrogação
da patente 3.952 mod. utilidade).
Fábrica de Máquinas Sulriograndensa Ltda. (prorrogação da patente
3.956 mod. utilidade).
Bernard Theodor Fieper (prorrogado da patente 3.957 mod. utilidade).
Pirelli S.A. Cia. Industrial (prorrogado da patente 3.976 mod. utilidade).
Ernesto Rothschild S.A. Ind. e
Comércio (prorrogação da patente
3.984 mod. utilidade).
Phillip llorace Brand (prorrogacão
da patente 3.986 mod. utilidade.).
Eletroarco Ltda. (prorroaseão da
patente 3.987 mod. utilidade).
J. Paim S.A. (prorrogação da patente 3.992 mod. utilidade).
Ignazio Terrana (prorrogação da
patente 4.008 mod. utilidade).
Ind. e Comércio Irmãos Cetari S.A.
(prorrog ação da patente 4.009 mod
Utilidade).
Ind. de Moldes Mecânica Estamparia Cometa Ltda. (prorrogação da
patente 4.014 mod. utilidade).
Socipla Soc. Industrial de Plásticos
Ltda. (prorro gação da patente 4.018
'irood. utilidade).
Socipla Soc. Industrial de Plásticos
Ltda. (prorrogação da patente 4.019
Mod. utilidade).
Trimbrasil Ltda. (prorrogação da
patente 4.020 mod. utilidade).
Adelino Chiaparin (prorrogação da
patente 4.021 mod. utilidade).
Yosikazu Oga (prorrogação da patente 4.022 mod. utilidade).
Dr. Anatole Kagan (prorregação
cia patente 4.038 mod. utilidade).
Westinghouse Eletric corp (prorrogação da patente 4.075 mod. utilidade).
De Minus Comércio e Indústria de
Roupas S.A. (prorrogação da patente 4.088 mod. utilidade).
Valmor Edmundo Fraga (prorrogarão da patente 4.122 mod. utilidade).
Produtos Contact S.A. (prorrogação da patente 4.269 mod. utilidade).
Produtos Contact S.A. (prorro gação da patente 4.135 mod. utilidade).
Produtos Contac S.A. prorrogação
da Patente 4.136 mod. utilidade).
Heitár Bonifácio Calmon de Cerqueira Lima (prorrogação da patente 4.150 mod. utilidade).
Foram- mandados restaurar de
acôrdo com o art. 206 do código as
seguintes patentes abaixo menciona-
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José do Couto (na restauração da
patente 4.491 mod. utilidade).
Rigesa Celulose Papel e Embalagens
Ltda.' (na restauração da patente
1.540 mod. utilidade).
Fe'ix Hermindez (na restauracão
da patente 4.555 mod. utilidade).
Butini 8: Cia. Ltda (na restauraeão
Ca patente 5.470 mod. utilidade).
Jean Prodomos Cosmides (na restauração da patente 2.541 med. utilidade).
Francieco Miret a:4er (p a restaurarão da patente - .930 mod. utilidade).
José Luiz de S01172 Filho (na testamo-e° da pa tente 3.935 mod atia de) .
Nelson Fernandes da Silsa (na restaurado da patente 4.115 mod. Milidade).
Amélia Reimeo da Costa Machadr
(na restauração da patente 4.oas
mod. utilidade).
Produtos para FutnanteS Filtremo
Ltda. (na restaurarão da patente
4.142 mod. utilidade).
Oswaldo de "Oliveira (na restauração da patente 5.051 mod. utilidade).
DIVERSOS

Amo S.A. Ind. e Comércio (no pedido de restauração da , patente mod.
ind. 1.751). Indefiro .0 pedido de
restauração de fls. 13 por se tratar
de patente extinta nos termos do art.
76 item 3 do código .
Carlos Gomes (no pedido de pagamento do 49 trienio na patente mod.
ind. 1.775). De acôrclo com o art. 65
do decreto 535 de 23-1-62 reconsidero
ex-officio o despacho de fl. 60 publicado em 5-9-66 para o fim de indeferir o cedido de prorrogado para
o 49 i rienio por se tratar de patente
extinta nos termos *do art. 76 item
•
3 do código
Amo S.A. Ind. e Comércio (no pedido de restauração da patente mod.
ind. 1.790). - Indefiro o pedido de
restauração em causa por se tratar
de patente extinta nos termos do
art. 76 item 3.
A Fundição Brasil S.A. (no pedido
de pagamento do 29 triênio da patente mod. ind. 2.043). - Mantenho
o respeitável despacho de fls. 55 verso
Ceagers do Brasil S.A. Fab.
Bebidas (no pedido de restauração
da patente 2.646 rnid. industrial). Idefiro o pedido de restauração em
apreço por se tratar de patente extinta nos termos do art. 76 item 3 9 . Cibeal Comercial e Industrial do
Brasil de Eletrônica e Agricultura
Ltda. (o pedido de restauração na
patente mod. ind. 2.988).. - Indefiro os pedidos de restauração e prorrogação ora apresentados por se tratar de patente extinta nos termos do
art. 76 n. 39.
Indústria Univercom Ltda. (no pedido de restauração da patente mod.
ind. 3.242). - Indefiro o pedido de
restauração de fls. 10 por se tratar
de patente extinta nos termos do
art.. 76 item 3.
Termovacu% S.A. (no pedido de
restauração na patente mod. ind.
3.388). - O pedido de fls. 12v., foi
apresentado fora do prazo previsto
pelo art. 42 do código. Proceda-se
pois nos têrmos do parecer de fls.
retro emitido pelo SP TA.
Otto Feles de La Roca (no pedido
de restauração na patente med. utilidade 3.462). - Nada há o que deferir quanto ao pedido de fls. 13
em face do despacho publicado em
15-9-65 e constante de fls. 12.
Indústria de Calçados Transmondas:
Edogar de Oliveira Meireiles (na tana Ltda. (no pedido de restauraeão
restauração da patente 4.245 mod. na patente mod. 9.552). - Indefieo
os pedidos de restauração e prorroUtilidade).

gacão de fls. 15 e 17 por se tratar
oe patante extinta nos termos to
art. 75 item 3.
Clima Pedroso da Recito. (no padieo de restaurarão na patente mod.
ut. 3.5e8). - Indefiro a presente
pedido de prorrodaeão por se trator
de pa eato extinta nos termos do
art. 76 item 2.
Lauro Oberlaender (no pedido de
pecrroeceao da patente mod. titio(atoe 5.62). - Indefiro o presente
PeeliCo de prorrogação em face do
cale dispõe o art. 76 item 2.
it:beiea de Sonos Pinheiro Ltda.
(no pedido de treorrogaeão da patente 111 nd . ind.- 3.807). - Indefiro o
pres ente pedido de prorrogação em
ir ce do que dispõe o art. 76 item 3.
Fabrica de Saltoz Pinheiro Ltda
(no pedido cie prorrogação na patente mod. ind. 3.908(. - Indefiro
o peesente pedido de prorroga-Co em
face do que dispõe o art. 76 item 3.
Luiz * Sccacio Sobrinho (no pedido
de restaurae ão na patente mod. ind.
3.977). - Indefiro o pedido de ..stauravão deste termo em face do
que dispõe o art. 76 ite ,n3 do código.
Gilberto Arlindo de Brito Ma.ia (no
pedido de prorrogenão da patente
mod. ut. 4.078). - Concedo a prorrogação por mais urn quinctijenio nos
termos do art. 41 do código e autorizo o pagamento das 67 8 anuidades
Waldyr Fernandes Modesto (no pedido de prorrogacão na patente mod.
ind. 4.269). - Indefiro o presente
pedido de prorro gação em face do
que dispõe o art. 76 item 3.
Bruno Balsimelli Netto (no pedido
de prorrogação na patente mod. ind.
4.414). Indefiro o pedido de prorrogação em face do que dispõe o art.
76 item' 3.
N9 134.466 - Atlante S. A. Indústrias Médico Oclontológ,icas - Torno
sem efeito o despacho de arquivamento publicado no D. O. de 31-1-66,
a fim de que o processo seja enviado
a à Divisão de Patentes para exame
de pedido de reconsideração de fls. 14.
A exigência não cumprida e que deu
origem a tal despacho 'foi feita à
firma opoente e não ao requerente
do presente pedido de registro.
N° 108.897 - Eva Stenhilber Concedo o desarquivamento tornando
sem efeito o despacho publicado em
2-1-61 uma vez que não cabia a
exigência que provocou o arquivamento como se vê na informação da
nave a fls. 19.
N9 133.449 - Ancora Indústria e
Comércio Limitada - Torno sem
efeito o despacho -de arquivamento
publicado em 24-3-65 uma vez que
a exigência de fls. 24v, foi" atendida
pela petição 46.135 e, tàrdiamente,
anexada ao processo.
Antenor Arcuri (no pedido de pagamento de anuidade na patente modelo de utilidade 3.327) _e Nada IA
que deferir. Arquive-se O processo.
Emanuel Altberg (no pedido de pagamento de anuidade na patente modelo de utilidade 3.539) - Nada há
que deferir. Arquive-se o processo.
Reconsideração de Despac;.o
Bruno Balsimelli Netto (no pedido

de prorrogação na patente modelo
industrial 4.4.17) - Reconsidero exoficio o desnacho dc 26-9-66 para
o fim de conceder a prorroendo do
29 triên i o de acõrdo com o arado 42
do Código.
Dias Garcia Iniport adora S. A. (na
reconsidero-Se do desnacho tine indeferiu o t""4 mo 11.5.941 modelo industrial) Mantenho o desnacho
de indeferimento do registro publicado
em 15-2-62 em face dos laudos técnicos.
José Pato Filhos Ltda. (na reconsideracão do deenacho nue indeferiu o tArrrin 124.279- - Menteribn
o de.snachn da indeferimento publicado em 3-8-86.
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Klabin Irmãos Cia. (na reconsideração do despacho que deferiu o
termo 133.264) - Mantenho o cies-,
pacho de de:emento publicado em
2-8-62.
Cia. Industrial Brasileira de Cal-,
çados Vulcanizados Vulcebrás S. A.
e São Paulo Alpargatas S. A. remei S.. A. Artefatos de Borracha
(na reconsideração do despacho que
deferiu o termo 136.357) - Recon.sidero o despacho de deferimento publicado em 24-12-65 para que: 1)
publique-se a oposição de fls. 25 protocolada no prazo regulamentar, porém, anexada tàrdiamente ao processo. 2) a ST 5 para prosseguir no
exame da patente requerida.
Helio Taques Bittencourt (na reconsideracão do despacho que deferiu
o termo 1:15.929) - Mantenho o despacho de deferimento publicado em
7-7-65 em face dos laudos técnicos.
Indústrias e Comércio 1,1117 XV
S. A (na reconsiderarão do deenneho
que deferiu o termo 110.868) - Mantenho o desnacho de deferimento publicado em 5-11-63 em face do lendo
técnico.
"CBE" Cia. Brasileira de Eetrusão
(na reconsideracão do despacho nue
deferiu o têrm o 103. 585) - Mr n tenho
o despacho de deferimento ntddieado
em 11-1-63. em face do laudo tecnieo
favorável.,
Igino Nascirnben (na reconsideração do despacho que indeferiu o termo
89.001) - Mantenho o despacho de
indeferimento publicado em 23-11-62.
Duracour S. A. Indústria e Comércio (na reconsiderarão do destoacho aue indeferiu o termo 137.405)
- Indefiro o pedido de reconsideração
mantendo o despacho de indeferimento.
Société Egema (na reconsiderseão
do termo 45.281. privilégio de invencão) - Reconsidero o despacha publicado em 1-7-d6 tornando-o sem
efeito a fim de que sela o presente
processo encaminhado a considerecão
do Sr. Secretário da Indústria.
Walita S. A. Metro Incletst ..in (na
ree,onsid eracão do despacho nue deferiu o termo 136.121) - Torno sem
efeito a eelae nc i a publicada ani 13
de linho d e 1e86 e a retifica re10 de
1 9-7-66 e mantenho o despacho de
^ f " -,1 mento .
Walter Barletta (na reconsiderado
(I n cl.R naCho nue deferiu o têrmo
1 35.600) - Mantenho o desnachn de
deferimento publicado em 10-6-66.
F',XPEDIENTr r/C1 DIRKTOR -GERAL
(REPUBLICADO 5
DIA 13 DE OUTUBRO DE 1966
Diversos •
• Anton- Buean (na resteuracão da
patente n9 45.086) - Concedo a restauração de acórdo com o artigo 208

elo Código.

Confina Bureaux und Recheninaachmenfabrik Aktiengesellschaft (na
restauração da petente rr, 4.101. modelo industrial) - Concedo a restatliro s no de acõrdo com o art. 206 do
Código.

Expediente da Seção
de Interferência
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração 'previsto pelo artigo 14
da Lei n9 4.048, de 29 de dezembrek
de 1961 e mais dez dias para eventuais juntadas de reconsideração @
do mesmo não tendo valido neninlin
interessado serão logo expedidos 08
cs v tn fi CP dos e baixo:
Marcas Deferidas:
N9 346.225 - CRAI Classe 1 Renuerente: Companhia Gaspar Gaeparian de Alimentação.
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! N9 346.226 - CRAI - Classe 41 N. 499.158 =. Studio el. 8 - te - Pereira, Wilson & Cia. Ltda. - N9
490.672 - "Société D'Hygiene
Requerente: Companhia Gaspar Gas- Requerente: Fabrique Des Montes Art.
117 n9 1 do Código.
! parian de Alimentação.
Vulcain Et Studio S.A.
No 501.24C, Fábrica de F-stopa Dernvetologique de Vichy Vichy.
. N° 350.385 - Hipercomposto Cozi500.431 - Sobral & Sobral -- São Judas Tadeu Cl. 33 . - Requeren- ,Sourge de Beaute 2 - Cl. 3.
' centrado - Classe 43 - Requerente: Cl.N.25.
- Requerente: Sobral & So- te - Fabrica de Estopa São Judas • Requerente: Société D'Hygiene Der.
Companhia Riograndense de Adubos bral S.A. Engenharia e Administra- Tadeu
Ltda. - Art. 117 'n 9 1 do Có- matologique de Vichy - Vichy Sourgo
"CRA"
Registre-se
sem
direito
ao
digo.
1I liso exclusivo da expressão Hipercom- ções.
de Beaute.
N. 500.563 - Lizar - 1. 6 - ReMarcas Indeferidas
NO -491 .203 - "Palycolor" posto Concentrado.
querente: Máquinas Lizar Ltda.
se 48 - Requerente: Salvador Ltber.
No 368.175 - Two Stroke Motor
No
154.603
Carioquinha
"Cl.
N. 500.977 - Teena,c - Cl. 6 titio e Angelo Libertino.
011 - Classe 47 - Requerente: Hum- Requerente:
Tecnac - Engenharia 36 - Requerente - Manufatora de
N° 493.305 - "Paraná" - Cl. 41
ble 011 & Refining Company.
Roupas Cariquinha Ltda.
N9 390.255 - Kentucky Derby - Termo dinâmica Ltda.
N9 244.098 - Rubeavit - Cl. 3 - - Requerente: João Reichert
N.
501.319
Paizano
Cl.
42
, Classe 43 - Requerente: Usabra InRequerente - Laboiatários RamaN° 493.421 - "Leão" - Cl. 41
- Requerente: José Dei Nero.
' dústria e Comércio S. A.
cênticos «Inisan Ltda
Requerente: Bar e Restaurante Leão
1 • N9 397.368 - Tinco - Classe 11
N9 307.231 -- A Imperial - Cl. 36 Lida
N. 501.378 - Caltex - el. 5 a- Requerente: TInsley & Filhos S. A. Requerente: Sociedade Comercial - Requerente - A Imperial Aii:Klas
N9 494.371 - "Servil" - Cl 32
' - Indústria de Artefatos de Chumbo Caltex Ltda.
S. A.
Requerente: Soc. Editóra Santa
, e Metalúrgica.
N9 361.383 - Guarani - Cl. 41 - N. 501.818 - Mais Uma Bicuda No 405.543 - Rádios Belvedere Li- ci. 42 - Requerente: Octavio Bac- Requerente - Alcide.s Morais & Cia. Inês Ltda.
N° 500.493 - "Brasiluo"
Cl. 21
mitada - Classes 6 - 8 - 21 - 33 chi Hurpia.
No 402.202 - Divina - Cl. 41 - el. 23 Requerente - Indústria Ibirudense - Requerente: Auto Pósto e Mecânica
N. 501.960 , - 11. - Requerente: Rádios BelveBrasiluso Ltda,
dere Limitada - Registre-se com ex- - Requerente: Companhia Manufa- de Produtos SuMos S. A.
ss
clusão da atividade comercial relativa tora Fluminense de Tecidos.
NO 501.660
N9 435.948 - Branca de Neva "Paulistana" - Clasd
â classe 6.
Cl. 46 - Requerente - Leandro Re- se 12 - Requerente: Feira Panlisd
N9 437.297 - "Enterogest" - Classe • N. 502.221 - Gamiffe - el. 48 - beiro de Mello.
tana Ltda.
Paulo Garcia.
3 - Requerente: J. Cerqueira Ri Cia. Requerente:
N9 441.974 - Cacareco - Cl. 42 - N9 502.924
N. 503.180 - entauro - Cl. 33.
"Mirabel" - Cl. 48
Ltda.
Requrente - Bebidas Cacareco Ltda. - Requerente: Mirabel
- Produtos
N9 448.271 - Speedy - Cl. 6 i No 441.116 - Jornal da Guanabara Requerente: Indústria Mecânica
Requerente - Panambra S. A. - Alimentícios S. A.
.- Classe 32 - Rgquerente: Aristeu entauro Ltda.
N. 503.464 - Trela Irmãos - el. Importadora e Exportadora Pan AmeN° 503.446 - "Bela Linha"' - Cl,A
Zaluar Pereira.
30 - Requerente: Confecções Bela Lu
I NO 453.933 - Goyana - Classe 28 41 - Requerente: Mercearia e Lati- ricana Brasileira.
cínios Treis Irmãos Ltda.
N9 451.067 - S.A.V.A. - Cl. 21 nha Ltda. •
a- Requerente: Goyana S. A.
, dústrias Brasileiras de Matérias PiasN. 503.550 - Itavex - Cl. 46 - - Requerente - Sociedade Anônima W,503.527 - "Pague Pouco"
Veículos Automóveis "S.A.V.A."
1 ticas.
Requerente: Joaquim Silva.
N9 454.260 - Cometa - Cl. 6 - Cl. 43 - Requerente: SUpermercado
1 N. 454.424 - Sta. Catarina - Cl.
N. 505.530 - São José - cl. 36
Requerente
- Indústria de Moldes Pague Pouco S. A.
.41 - Requerente: Ricicri Pechinatti - Mussi & ia. Ltda. - Requerente.
Frase de Propaganda indeferidas
I& Filhos.
N. 481.937 - Solar - e13 .8 - Mecânica e Estamparia "Cometa"
N9 461.920 - Tenreiro, o Pioneiro
, N. 454.974 - 13 S - Cl. 39.
Requerente: Solar Indústria e Comér- Ltda.
1 Requerente: Companhia Pernambu- cio de Produtos Químicos Ltda.
No 454.350
Lancord - Cl. 36 - do Móvel Moderno no Brasil" cana de Borracha Sintética.
N. 482.831 - Zuki cl. 43 - Re- Requerente - Aries Y Yolis Her- se 34
49 - Requerente: Tenreiro
N. 455.397 - De Ponta a Ponta querente: Aguas Minerais . Vontobel manos.
Móveis e Decorações Ltda.
- Cl. 32 - Requerente: A. J. Ren- Ltda.
N9 454.717 - Candango - Cl. 36
N° 490.677
"O Bom Senso em
ner S.A. Indústria do Vestuário.
- Requerente - Chapéus Vicente Automóveis'
Cl. 21 - Requerente:i
Insígnia Comercial Deferida
Cury S. A.
N. 460.060 - Café Amarante Alcântara Machado Publicidade Ltda.
N9 455./73
"Kinerama" - Cl: 8
Cl. 41 - Requerente - P. S. AlCandido Augusto
N. 445.928 - "Si - el. 25 - 33 - Requerente
'cantara.
Sinal 'de Propaganda indeferido 1
N. 469.909 - Domingos de Morais - 38 - Cequerente "Silbrani En- Nascimento.
N.9 459.994 - D'Uura - Disc I\19 484.464 - "A Favorita" - Cl. 41 - Requerente: Frigorífico genharei Arquiteturaa, e Construção
, Ltda. - Art. 114 do Código e subs- Cl. 7 Requerente - Borg-Warner sr eeir
Jandira S.A.
4a9 - Requerente: Inácio Costa Fer.
Corporation.
N. 480.116 - Pura Cepa - Cl. 41 tituindo a el. 50 pela 38.
NO 460.141 - Evers - Cl. 3 - Rea- Requerente: Sociedad Auxiliar Faquerente - Produtos Farmacêuticos
Nome oCmercial Deferido
bril Agrícola & Comercial Sociedade
Expressão de Propaganda indeleeido
Evers
& Cia. Ltda.
Anônima.
N. 489.000 - hoconata - Classe N. 377.285 - "Beton • Engenharia
NO 460.171 - Emblemática - De41 - Requerente: Oleifera Piatan SO Arquitetur ae Urbanismo Ltda. - senho de Trevo Cl. 42 - Requeren- N9 503.061 - "Abotuadura Jóia" -=
-ciedade Anônima.
Requerente - Beton Engenharia Ar- te - Merino Fornaciari.
Cl. 13 - 33 - Requerente: H. Eterta
N. 486.436 - Faney Cresta - Cl. quitetura e Urbanismo Ltda. - Art.
N9 460.603 - Recreio Paulista - Indústria e Comércio S. A.
41 - Requerente: National BiscutiC 109 n9 3 do Código.
Cl. 41 - Requerente - Lanches ReOmpany.
N. 439.552 - "Atic - Administra- creio Paulista Ltda.
Títulos de Estabelecimento
cão Transportes Indústria e Comércio N9 460.626 - "Festival do Cinema" •
N. 488.623 - isne - Cl. 17 - Re- S.A.
indeferidos
Requeemte
Atic
AdmiCl.
32
Requerente:
Waldemiro
querente: Scwhan- Bleistift-Fabrik, nistração Transportes Indústra e CoN°
441.266
- "Serv Lar" - ClasBehwanhaeusser 83 Co.
S.A. - Art. 109 n9 2 do Có- Barbosa da Silva.
se 23 - 36 - 41 - 42 -- 43 - 44
N. 491.301 - Astralene - Cl. 24 mércio
1\19
460.908
"Rosa"
CI.
41
- Requerente: Mercado Moderno S.A.
- Requerente: Lanificol Sulriogran- digo.
Requerente: João Gouveia da Paz.
dense S.A.
N. 471.588 - Aplicações Técnicas
N° 461.226 - "Estrela do Norte" - N° 448.447 - "Orban" - Cl. 50
N. 491.303
Astralerte - Cl. 34 Industriais Servo System Ltda. - Requerente: Miguel Barbiere.
Requerente: Lanifiico Sulriogran- Requerente - Anlicações Técnicas In- Cl. 41 -- Requerente: Francisco Feij6
N° 474.767 - "Cerâmita Santo And
dense S.A.
dustriais Servo System Ltda. - Art. Bezerra.
N. 491.304 - Astralene - CL 36 109 no 3 do Código.
N° 461.433 "Braga" - Cl. 1 - tonio" - CL 15 - Requerente: Gim,.
Requerenet: Lanificio SulrlogranRequerente: Produtos Químicos Braga netti Lotti 8 -Cia.
N9 460.220 - "Construtora e Add
dense S.A.
Título de Estabelecimento Deferido Ltda.
N. 491.305 - Astralette - Cl. 37
ministra-ora de Imóveis "Belacap"
N9 461.721 - "Kaiser" - Cl. 41 Ci. 1G - 33 - Requerente: Construo
a- Requerente: ' Lanifício Sulriogran- • N. 409.738 - Certo E'xcel - el.
dense S.A.
11 - 25 - 28 - 32 - 33- 38 - - Requerente: Antonio Arley Sá da tora e Administradora de Imóveis
lacap S. A.
N. 491.311 - Astralan - Cl. 36 41 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50. - Silveira.
- Requerente: Lanificio Sulriogran- Requerente - P. Del •Nero S.A. N° 462.609 - "Cruzeiro" - Cl.
NO 460.422 - Automóvel Clubd
Art.
117
n9
1
do
Código.
dense S.A.
41 - Requerente: Nelson Pinto da Guanabara" - Cl. 33 -- Requerente:
N. 491.312 - Astralan - Cl: 37
N. 436.035 - Kathryn Modas - Motta.
Urias Antonio de Oliveira Filho.
.- Requerente: Lanificio Sulriogran- Cs.: 13 - 36 - 49 - 48 - 40 N9 464.623 - "Umary" - Cl. 41
162.293 - "Fórno Termo-Eléo
dense S.A.
Requerente - Katharina Norek - - Requerente: João Rodrigues Viana,
trico Santo Antonio de Pádua" - Clas.
N. 491.731 - Terral - Cl. 4 -- Art. 117 n9 1 do Código, com excluNO 468.077 - "Salão Elegante"
Requerente: Terral S.A. - Máqui- são da el. 37
se 1 - 2 - 16 - Requerente: In.
.
nas Agrícolas.
N. 437.267 -• Firenze -- els,: 15 Cl. 48 - Requerente: Salão Elegante dústria Hidrogal Ltda. •
N. 492.229 - Eltomatiè - Cl.
- -25 - 33 - 34 - 36 - 40. - Re- Cabeleireiro Ltda.
N° 474.424 - "Casa Sobral" - Requerente: Electro Comando Li- querente - Manoel Beata Antunes.
36
- Requerente: Guinato 8 Sobral.:
N°
479.545
"Guaíra"
Cl.
23
mitada.
à classe 36.
N. 429.576 - Moacycocal Cias- - Art. 117 n9 1 do Código, e mi ex- - Requerente: Tecelagem Guair,Lir
Exigências
8e 41 - Requerente: A, Fonseca & clusão do eãnero de comércio relativo ;tilada.
-=
Cia. - Registre-se com -exclusão de
N9 448.743 - Casa Norega - Cl.
N° 482.777 - "Paulicéa" - Cl.
ovos, patos e pássaros.
Termos
com
exigências
a
cumprin
12
22 -23 -. 24- 34- 36 37 11 - Requerente: Ind. de Suportes
•
N. 492.726 - Sete Vidas - Cl. 38 - Requerente .- Jorge M. Lauand de Vasos Paulicéa Ltda.
1\19 439.485 - Requerente: S. A.1
Requerente: São, Paul& Alpargatas & Cia. Ltda. - Art.' 117 rio 1 do
N9 483.213 "I B P" - Cl, 1, - Comércio e Ind. Souza Noschese.
Códigb.
Requerente: Ind. Brasileira de %.- N° M.993 - Requerente: Confertill
N. 494.664 Alvorada - Cl. 18 NO 454.497 - Café e -Bar Bico de mentos S. A.
Comissária • Nacional • de Fertilizantes
.--- Requerente: Octavio Bacelai Hur- Ouro - Cl. 41 - 42 - 43 - Re,
pia.
querente - Café Bar Bico de Ouro N° 490.656 - "Erkonpac" W. 6 Ltda,
N° 454.258 - Requcrent g. Indá3tria
N. 43.545 - Grau 10- Cl. 33 - Ltda. - Art. 117 no 1 do Código., - Reqwrente: Conservit S. A. Relu', ente: Mala Artes Gháficas LiNA. 500.604 -. Indústria ds Centra,,- Fábrica de Cakleiras. Vapor Engenha- de Moldes, Mecânica e Estamparia
mitada.
pinos Metrópole-Cl. 11 - Requereu- ria Indastria e Comércio.
"Cometa" Ltda.
•
•
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IP' 454.614 - Requerente: Elisio
Pranesco das Chagas.
• N° 455.909 - Requerente: Sorielilade Comercial Anglo Brasileira de
Motores Ltda.
N9 478.047 - Requerente: Gime .-!Comércio e Indústria de Máquinas Eléhicas S. A.
N" 483.481 - Regue-- •'
Meta -Endústrias Metalúrgicas Ltda.
Ne 484.463 - Requerent,.: Joel LeiN' Braga.
•
N° 490.794 - Requerente: IVIabra
Marli:tatua Brasileira de Autopeças
tj; Administração S. A .
Ne 498.599 - Casa de Móveis Ta. -aoio Ltda.
Diversos
Têrmos p rardando anterioridades
N9 423.240 - Requerente: Aréhur
de Andrade
Cia. Ltda.
N° 453.974 - Requerente: Garagem
Ie. Oficina Itamarati Ltda.
Requerente: Rádio
N° 454.545
Lones Ltda.
N9 457.385 - Requerente: Almeida,
'omércio e Indústria de Ferro Ltda.
N° 459.936 - Requerente: Fábrica
Real de Garrafas Térmicas Ltda.
Ne 460.236 - Requerente: Pinto AICia.
'MS
N9 461.559 - Requerente: Puisto
Cruzeiro Lida,
•
N° 461.587 - Requerente: Royaniista
Postais e Artigos Fotográficos Ltda.
N9 461.786 - Requerente: Andrada
3e Almeida l Cia. Ltda.
N° 462.482 - Requerente: Fábrica
de Bebidas e Vinagre Cacique Ltda.
N9 462.584 - Requerente: Companhia Comercial e Comissária "Novideal".
N° 462.656 - Requerente: Indústria
é Comércio de Produtos AlimendçCrà
'Manol" Ltda.
N9 471.868
Requerente: KW Cortentes industriais Industriais Ltda.
N° 473.142 - Requerente: "Rei da
Voz" Aparelhos Eletro-Sonoros S. A.
N9 477.315
'Requerente: Jodóra
5. A.
Importação e Comércio.
N° 480.827 - Requerente: Mercearia
de Refrigeração Geltec Ltda.
- Requerente: Avelino
N.
Lopes &. Filho Ltda.
N9 481.731 - Requerente: Ind. ie
Artefatos de Panos Itapetininga "InarPr.
N° 484.429 - Requerente: Azolina
S. A. - Importa
dora e Exportadora
de Oleos Comestíveis e Derivados.
N9 493.203 - Requerente: Inchi&zir,
e Comércio:"Ion-Ozona" Ltda.
N° 498.805 - Requerente: Freitas &
Irmãos Ltda.
N° 499.084 - Requerente: Laboratório Sethos S. A.
N9 500.335 - Requerente: Afdes
S. A. - Comercial e Construtora.
•

N5 500.337 - Requerente: Andes S.
A. - Comercial e Construtora.
N° 500.410
Requerente: Fazenda
Dois Córregos Comercial e Agrícola S.
" A.
N° 500.856 - Requerente: FarbwerMeis/te Hoechst Aktiengessellschaft
fer Lucius
Briining•
N5 500.916 - Requerente: Fania Fábrica de Instrumentos para Auto-Veiculos Limitada.
No 500.991 - Requeernte: Deposito
de Materiais Para Construção Cristovão
Limitada.
No 501.156 - Requerente: Jorge Ro.
_ mano Loboscq.
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n-n
501.325 - Requeernte: Cohrantil
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
- CompacuM B.zsileira Financial Imobiliária e Mercantil.
Foram mandados prorrogar os se1\15 502.165 - R-querente: Perdigão gaintes térmos abai::) mencionados:
S. A. - Comércio e Indústria.
N" 513.085 - Si .smens Schuckert
N9 502.459 - Requerente: Indústria - Requerente: Sietnem SeHckertwerke
Química Sulfata] S. A.
Aktiengesselschaft - Ck:sse 31.
N'' 739.324 •-- S'FLA - Requerente•
Ni 502.819 - Requerente: Creações
Siem ens-Plan 'a ve rke A kiiengeselischa ft
Jorna Limitada.
Fur Kohlefabrikate
Classe 28.
N° 503.057 - Requerente: Café Bit
NI" 768.312 - Asseptokonium - ReSerra Grande Limitada.
No 504.579 - Requerente: José Nu- querente: Pl'avaz Recordati Laboratórios
S. A. --:. Classe 3.
nes Muniz.
N°768.542 - M.B.S.A. - RequeNo 505. caerente: São Paurente: Metalúrgica Brasileira S. A. lo Alpargatas S. A.
N5 507.6.
uerente: Indústria Classe 5.
Metalúrgica Tergal S. A.
N° 768.539 - 1\ B. - Requerente:
Expediente das Divisões e Seções te. Metalgráfica Brasilc:ra S. A. - Claspublica lo :1 par ter saído com incorre- se 11.
ções:
N o 766.172 - Biofortil RequerenRio, 13 de outubro de 1966
te: Joaquim A l.\ es de Araujo Pereira de
Notificação: Urna vez decorrido n Vasconcellos - Classe 3.
prazo de reconsideração previsto pelo
N5 766.39C - Teckpará -- Requeart. 14 da eLi n° 4.048 de 29 de de- rente: Companhia Fi.;ç .) e Tecidos
zembro d•-. 1961 mais dez dias para Guaratingnetá - Classe 22.
eventuais juntadas de reconsideração e
N° 768.102 - Good Year - Reguedo mesmo não tendo valido nenhum in- .rente: The Goodyear Tire Rubber
teressado serão logo expedidos os cer, Company - Classe 39.
tificados abaixo.
N9 768.246 - ALFA - Requerente:
Casa Falchi S. A. Indústria e ComérMarcas Deferidas:
cio - Classe 41.
1\15 215.831 - Gemeos - J. A.
N9 768.268 - Fiat Lux - RequerenHenckels Zwillingswerk Aktiengessels- te: Coompanhia Fiat Lux de Fósforos
Classe 11. .
chaft
de Segurança - Classe 46.
N° 476.975 - UT - 77 - Reguerente: União Técnico Industrial Ltda.
PRORROGAÇÃO ODE MARCAS
- Classe 46.
Foram mandados prorrogar os seN9 .474.548 - Onix - Requerente:
Orniex S. A. Organização Nacional guintes termos abaixo mencionados com
de Impataçãà e Exportação - Classe as apostilas indicada pela Seção:
46.
- N9 767.055 - Vacolter - Requerente: Don Baxter Inc. - Classe 3.
Nome Comercial - Indeferido:
N° 768.610 - Lençóis Turqueza N° 398.202 Moinhos Cruzeiro do Requerente: Arthur Lundren Tecidos S.
Sul S. A. - Requerente: Moinhos A. - Classe 37.
No 766.215 - C,entrouni - RequeCruzeiro do Sul S. A: •
rente: Bicicletas Monark S. A. - Classe 8.
EXIGÊNCIAS
Espressã'o de Propaganda prorrogaTermos com exigências a cumprir: da;
Na 768.559 - Requerente: Bar e
N5 768.495 - Superball Organização
Café Diamante Azul Limitada.
N9 768.588 - Café Beira-Mar Limi- Nacional de Equipamentos Esportivos
- Classes: 36 - 39 e 40.
tada.
Insígnia Prorrogada:
N° 768.608 - Tintas Prospa do Bra5;1 S. A.
N° 757.075 - Agentex - RequerenDIVERSOS
te: Custódio de Almeida Ei Cia. -Classe 33.
Termos aguardando anterioridades:
Nome Comercial Prorrogado:
N° 455.9.36 - Laboratório Leo do
Brasil S. A.
N° 768.083 - Empresa Guanabara
Bradley ComN5 '474,485 - Allen
de Transportes Limitada --- Requerente:
pany.
Empresa Guanabara de Transportes LiDIVERSOS
mitada.
N.° 768.526 - Recuperadora de MeForam mandados arquivar os protais Remetal S. A. - Requerente,
cessos abaixo mencionados:
Recuperadora de Metais "Remetal" S.
N° 487.508 - Movear fe - Indústria A.
e Comércio Limitada.
Titulo de Estabelecimento ProrroN° 487.695 - Rodoviario Bidinho
gado:
Limitada.
N9 581.548 - Ao Chaveiro Paulista
No 487.784 - Sucurico Indústria e
- Requerente: Vicente Tripodi - ClasComércio Limitada.
N5 487.781Lr& Costa Velho e ses: 11 -33.
No 740.520 - Serrarias Aimorés Pacot.
Requerente:
Serrarias Aimorés Limita487.842
Bar
Caipira
da
Estrela
N5
da
Classe
16.
Limitada.
No 765.934 - Iate Clube de Angra
N9 488.154
José Angelo Mazzillo. dos Reis - Requerente: Iate Clube de
1\15 488.557 - Paulo
Angro das Reis - Classe 33:
N9 488.566 - Distribuidora de BebiN° 767.525 - Moinho São João das Solera Limitada.
Requerente: S. A. Moinhos Rio GranN° 487.518 - Imobiliária Leão LiN." 768.079 - Emprêsa Industrial
mitada.
Gesso Mossoró - Requerente: Empresa
No 487.457 - Lablaviron Limitada. Industrial G
Gesso Mossoró S. A.
,-. , o
16.
/V 488.201 - Aristidee de Basile..
%...iasses: 4 -8 ....
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EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E SESSÕES (REPUBLICADO)
EM 12 DE OUTUBRO DE 1966
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de reconsids-raçáo previsto pelo artigo 14
(.,a Lei n • 4.048, de 29-12-01, e mais
(luz dias para. eventuais juntadas de
reconsideração, e do mesmo nãotendo
valido nenhum interessado, serão logo
expedidos os certificados abaixo;
Marcas Deferidas
N9 405.189 - Boscii - Robert
Bosch 02.1BI-1 - Classe 8.
-N9 408.767 - -Vitaflocos - Kibion
S. A. (Indústrias Alirnenl icias3
Ciasse 41 (com exclusão de pães, bolt4
e laticínios em geral).
N9 423.052 - Duryea
Com Products Company - Classe 43.
N.9 423.1:=0 - Tioctase Instituto
Médico Industrial de Aplicações Scientificas (IMIDAS) S.A. - &asse 3.
N9 433.920 - Joy - - Iiaydia Lago
Bittencourt - Classe 36.
N9 448.925 - G M - Guilherme
Francisco de Morres - Classe 47.
N9 490.351 - Marvelneve - Condoroil Tintas S. A. - Classe 1 (com
exclusão de artefatos de substâncias
químicas).
N" 452.346 - Teg Indústria e Comércio de Auto Peças Limitada Classe 21 (com exclusão de velocipees) .
N9 452.798 - Cortume Mauá
Cortume Mauá Ltda. - Classe 31.
N9 453.064 - Cotontex - Cotontex
Limil
- Classe 36.
N9 474.332 - Auto-Fibra - AutoFiara Comércio e Indústria Limitada
- Classe 28.
10 487.352 - Sortileire
Parfums
Le Galion - Classe 48.
N9 495.193 - Asmaspray - Laboratório Especifarma S. A. - Cl. 3.
N9 499.563 - Pimko - Pimko S. A.
Indústria e Comércio - Classe 36
(com exclusão de calçados) .
Nome Comercial Deferido
N9 496.959 - Depósito Umuarama
Limitada - Depósito Umuarama Limitada.
N° 479.521 - Bôlsa. de Inversões
Imobliárias Limitada - Bôlsa de Inversões Imobiliárias Limitada.
Título de Estabelecimento Deferido
N9 498.741 - Edifício Coronel Plcanco da Costa - Condomínio do
Edifício Coronel Picanço da Costa
- Classe 33.
Marcas Indeferidas
N° 469.370 - Brasiltex - Conderoil Tintas S. A. - Classe 1.
N9 473.411 - Bel-Taco - Florisval
DoIv Lui - Classe 46.
NI' 483.185 - Dietrisal - Dietricia
S. A. Produtos Dietéticos e Nutridonais
classe ,~1.
N9 497.780 - Areal - Fornecedora,
Areal Ltda. • - Classe 16.
N9 458.655 - Cavallaro - Cavallaro
Sz Cia. Ltda. - Classe 40.
N9 498.721 - Mineirão - Deznisa
- Deutz Min-s S.A. Fábrica ãe
Tratores - Classe 21.
N° 502.011 - "Crupes - Sociedade
Cafeeira *Crupes Limitada - Classe
41.
•
N9 465.987 - Super - Super Companhia Industrial de Tintas, Vernizes
e Resinas - Classe 17.
N9 471.654 - COO. Leão do Norte
- Silvio Fernanies Pequeno - Cl. 41.
N9 497.412 - Acro - Laboratenie
Climax S. A. - Classe 10.
II" 497.717 - Pelo Preto - neea.
parem de Seu- Rio Preto Limitada
1 - Cla,s,se 38.
No 383.249 - Scala 'Oro - M6coca Fabril 8.
Classe
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Rubilux S.A. Ind. e Com. (no
1 -N9 470.918 - Telç Fone - Arthur
pedido de alteração de nome do re'Weidner - Classe 32.
gistro n9 301.425).
N9 418.133 - Torrefação Sabor
Sinal de Propaganda Indeferido
Ltda.
N9 472.019 - Vychodoceske CheN9 478.543 - Casa Flora - Armiche Zavody Synthesia, Narodni
'mando Angelo Walsh - Classe 45.
Podnik.
Titulo de Estabelecimento Indeferido
N9 485.241 - Bar Caipiia de Marialva Ltda.
N9 498.225 - Gontijo Soares GonN° 488.151 - Serviço Insetisan tijo.
Claudio Moacyr Vilie - Classe 33.
N9 494.218 - Chez-Moi - Elza de
Prorrogação de Marcas
Aguiar Obermuller - Classes 33 e 48.
Foram mandados anotar nos pro' Transferência e Alterações de Nome
cessos abaixo mencionados as sedo Titular de Processos
guintes prorrogações de marcas:
N9 411.957 - Nirosta - Fried,
Foram mandados anotar nos proKrupp
- Classe 6.
cessos abaixo mencionados as seguinN9 500.310 - .Nichrotherm tes transferências e alterações de Fried,
Krupp - Classe 5.
nome do titular de processos:
N9 729.089 - Saran - The Dow
Scottish Grain Distillers Ltda. Chemical
Company - Classe 28.
(transferência para o seu nome da
N9 739.703 - Tisbedon - Ciba
marca . Plus-Four n9 245.307).
Societe Anonymp - Classe 3.
J. Saboya & Cia. Ltda. (transfeN9 753.750 - Alfabliss - Laborrência para o seu nome do titulo terápica Bristol S.A. Ind. Química e
'Usina Mossord n9 250.644).
Farmacêutica ---- Classe 3.
Administração e Representações N9 761..033 - Rodofiel - Rodo.Adersa S. A. (transferência 'para o fiel S.A. Transportes com. e Reseu nome da marca Croveri número presentações - Classe 33.
266.557).
N9 761.034 - Rodofiel - RodoAdministração e Representações fiel S.A. Transportes Com. e ReAdersa, S. A. (transferência para 'o presentações - Classe 33.
N9 761.144 - Florinette - Laniseu nome da marca Fermentol Croyeri fício
Sulriograndense S.A. - Clasno 177.574).
Laboratório Maurício Vilela S. A. se 22.
(transferência para o seu nome da
N9 763.708 - SawaYa - Sawaya,
Pexton S.A. Lanifício - Classe 40.
marca D-Til' n9 193.118).
N9 765.028 - Brasimpex - BraThe D rackett Company, organizada simplex Importação e Exportação
de acôrdo com as leis do Estado de S.A. - Classe 5 -- 7 - 11. e 17.
Delaware (transferência para o seu N9 765.433 - Aminoton - Labonome da marca 0-Cedar, n9 194.782). ratório Procampo Ltda. - Classe 2.
Eletrônica Bras. S.A. no pedida
N9 763.753 - Diphenyle - J. 'R.
de alterarão de nome da marca E Geigy S.A. - Classe 1.
n9 319.1e3).
Laboratória PaulisN9 763.158
Biologia - Classe 3.
Esco Corp. (no pedido de alteração ta de764.518
Securjt
- TecnogeN9
de nome da marca Esc .° n.9 435 443). ral
S.A. Com. e Ind. - Classe 8.
Indústrias Romi S. A. (no pedido
PerfuN9 767.497 - Bourbon
de alterarão de nome do tèrnio nú- maria
San-Dar S.A. - Classe 47.
mero 369.198).
N9 767.496 - Bourbon - PerfuIndústrias Rani S. A. (no . pedido maria San-Dar S.A. - Classe 2. .
de alterarão de nome da marca FileProrrogação de Expressão de
mata têrrno 369.198).
Propaganda
Irmãos Bonadlo (transferência para
o sen nome da marca Muita têrmo
764.094
- Progredimos com
N9
530 . 880)-.
sua honraad preferência - EmprêHervy 8. A. Cerâmica Indastrial sa de Transportes Atlas Ltda. de Osasco (no pedido de altaracão Classe .33.
de nom a da marca Osasco têrmo número 482.913).
Prorroactçdo de Titulo de
jaajnaea. Rrincruedos Nacionais S.A.
Estabelecimento
seu
nome
da
o
Xtransferência rara
marca Great-Bambi têrmo 489,350) .
N9 764.565 - Cine Miramar • Rembrandt Tobacc0 Cortemation Miramar Soc.. Anônima - Classe 33.
N9 761.309 - General Modas .(Ovarsetts) Ltda..- sulca. estabeleéida Salomão
Trezmielina - Classe 36.
em Zue, Sulca (transferência rara o
seu rmm p da marca Grand Premio, EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
no 499.955).
REPUBLICADAS
Exigências
Dia 12 de outubro de 1966
Têrmos com exigências a cumprir:
Notificação
lVfactaioni & C. S.p.A (no Pedido
de altara r N o de nome da marca núUma vez decorrido o prazo de re4
mero 205.914).
consideração previsto pelo art. 14 da
Rletro Macê.nica Joter 5. A. Co- lei
de 29.12.61 e mais dez
Mérclo e Indústria - (transferência dias4.048,
para eventuais juntadas de repara, n ateu nome da marca 308.906). consideração
e se do mesmo não se
Cantina Adem), do Braz Limitada tiver valido nenhum
interessado fi'(no nadi dn de a lteração de nome do cam notificados os requerentes abaitítulo n9 967.403).
xo -mencionados a comparecerem a
Maria De/la Giustina e Raul Dei-, êste Departamento a fim de efeo
tuarem
o pagamento da primeira
la Giustina (transferência para
anuidade dentro do prazo de 60 dias
seu nome da marca 119 243.638).
Schwanenwolle Tittel & Kruger na forma do parágrafo único do
A.G. (no pedido de alteracão de art. 33 do Código da Proaredade
Industrial para que seja mexpedinome da marca têrmo 604.190).
Du Pont do -Brasil das as respectivas cartas patente:
N9 483.382
EL A. Indústrias Químicas.
Privilégio de Invenção Deferidos
Diversos
N9 102.303 - Recuperação de NíKnoll A. G. Chemische- Fabriken quel Cobalto e outros metais valio(no pedido de apostila do registro sos - Freeport Sulphur Co.
N9 129.830 - Processo para a prenQ 187.930) - Retifiquée, mediante apostila, o nome da sociedade ti- paração de Trifenil Carbinois Substular para Knollx A. G. clipmische tituídos - F Hoffmann la Rocha

Fabriken, como solicitado).

,Sa Cie. &date Anonyme.

Outubro de 1967

(Seção III)

Exigências
Têrmos com exigências a cumprir..
N9 49.642 - Direção das Minas
do Estado em Limburg em nome e
em beneficio do Govêrno da Holanda.
N9 106.983 - Chemische Werke
Huls Ajtiengesellschaft.
N9 141.001 - Ford Motor Co.
N9 134.044 - Courtaulds Limited.
N9 104.155 - Farbwerke Hoechst
Ak,tienges Lischaft Vorm Meister
Lucius & Bruning.
N9 105.186 - Ciba Societe Anoryme.
N9 134.067 - Farbwerke Hoechst
Aktienges Llschaft Vorm Meister
Lucius & Bruning.
N9 135.587 - Ciba Societe Anonyme.
NO 107.226 - Ciba Societe Anonyme.
N9 152.166 - Roberto'aitellí.
Oposição
Amelia Trivellato (opoente do
têrmo 141.348 mod. utilidade).
NOTICIÁRIO
Oposições
Unilever Limited (oposição ao termo 722.807 - Marca: Lux).
Unilever Limited (oposição ao térmo 722.877 - Marca: Aigo-Lux).
J. & E. Atkinson Limited (oposição ao têrmo 721.790 - Marca: Eura-Bel).
Unilever Limited (oposição ao têrmo 722.847 - Marca: Morada do
Sol).
Unilever Limited (oposição ao têrmo 723.178 - Marca: Girassol).
Industrial Soaos Limited (oposic'áo ao têrmo 724.478 - Marca:
Mazzoni).
Unilever Limited (oposição ao têrmo 723.037 - Marca:' Comllux).
Soutiens e Cintas Darling S.A.
(oposirão ao têrmo 723.897 - Marca: Dar1en).
Marcenaria Primavera Ltda. (oposição ao têrmo 724.375 - Marca
Primavera).
Indústria de Confecções Zorba
Ltda. (oposiç'áo ao têrmo 725.719 Marca: Zorba).
A imperial Modas S.A. (oposição
ao têrmo 724:014 - Marca: Império).
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N9 719.782 - Marca - Protectioa
do Brasil.
São Paulo Alpargatas S.A. - optai
sição ao têrmo - 723.980 - Marca
- Setec.
São Paulo Alpargatas S.A. - oposição ao têrmo - 724.605 - Marca
- Super-Lona.
Sherwin - Williarna de Brasil Sociedade Anônima S.A. - Tintas e
Vernizes - oposição ao têrmo.
No 720.750 - Marca - Whitecolor
- Isofil S.A. - Fios, Cabos e Materiais Isolantes - oposição ao têra
mo - 720.767 - Marca Isopril.
Moinho Santa Clara' 6.A. - Industria de Trigo - oposição ao têr."
mo - 721.115 - Marca Ceres.
Companhia Agrícola dos Vinhos do
Pôrto - oposição ao têrmo - 716.843
- ' Marca - Quinta dos Ferreiras..
Irmãos Fleck - oposição ao têrmo
- 622.199 - Marca - Calçados Ma.
rilene - Cerealista Bandeirante Li.
mitada - oposição ao têrmo
707.575 - Marca Cerealista Bandeirantes.
Indústria Metalúrgica Gazola Limitada - oposição ao têrmo - 708.448
- Nome Comercial - Gasol S.A. --.
Indústria e Comércio.
J. Sarcone & Companhia Limitada
- Oposição ao térmo - 720.236 --.
Marca - Princes - Ibeme S.A. IVIánuinas e Acessórios - oposição ao
teriam - 722.55? - Marca Ibame.
Valisere S.A. - Fábrica de Artefatos de Tecidos Indesmalháveis --.
oposição ao têrmo - 724.856 - Marca --- O Mundo em Volta das Estrelas.
Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken - oposiaão ao têrma - .••.;
721.764 - Marca - S. A .F.
Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken - oposição ao têrmo - ....
721.765 - Marca - S. A . F
Dismel Distribuidora de Material
Elétrico Limitada - oposição ao ter.
mo.

N9 720.237 - Marca - Dismel Indústrias Reunidas São Jorge Sociedade Anônima - oposição ao têrM0
- 720.615 - Marca - São Jorge.
Representações de Máquinas. Motores e Accessórios Remma Sociedade
Anónima - onoSição ao tèrmo
720.171 - Titulo - Rematei.
D. olne. Companhia- de Tecidos Aurola - 'oposição ao têrmo - 722.195
- Marca - Polisol.
D'Olne, Comnanhla de Tecidos AuComnanhia Agrícola dos Vinhos
do Pôrto (oposição ao têrmo 716.909 rora - oposi eão ao têrmo - '722.198
- Marca - Pahlsol.
- Parca Quinta dos Ferreiras).
Editôra Dona Leopolclina Ltda.
D'Olne, Comoanhia de Tecidos Au.
(oposição ao têrmo: 719.728 - rora
- oposição ao tèrmo - 822.197
Marca: Brasil Press).
Ibesa - Indústria Brasileira de - Marca - Polysol.
Petrolite Comporation - oposição
Embalagens S.A. (oposição ao Mi.mo 719.785 - Marca: Metermatic). ao têrmo - 722.583 - Marca - Pea
trolha .
Fama Ferragens S.A. (oposicão ao
Petrolite Corporation - oposicão ao
termo 719.834 - Marca: Frama).
têrmo - 722.582 - Marca - PetroFama Ferragens S.A. (oposieão ao lila.
termo 719.836 - Marca: Frama).
Petrolite Corporation - oposição ao
Fama, Ferragens S.A. (onosicão ao
- 721.762 - Marca - Patroa
têrmo 719.837 - Nome Comercial: tèrmo
Frama - Comércio de Autos Ltda.) life.
Yetrolite Corporation - oposição ao
Guernet & Cia Ltda. (oposição ao fêrmo - 721.760 - Marca - Patroa
termo 724.200 - Marca: Emiclo).
life.
Murakami Agro Comercial e InPetrolite Corporation - oposicão
dustrial S.A. (oposicáo ao têrmo
ao têrmo - 721.759 - Marca - Pea
725.830 - Marca: M).
Quimbrasil - Química Brasileira trolif e.Petrolite Corporation - oposição ao
S.A. - oposição RO têrmo.
tétano -- '721.761 - Marca - Patroa
N9 530.089 - Marca - Sacora
Quimbrasil - Química Industria), tife.
Socété Nouvelle Pathé Cinema
Brasileira S.A. - oposição ao têroposição ao têrmo - 719.925 - MarN9 530.091 --- Marca - Sacora -- ca - Coq.
A.E.G. - Companhia Sul Amaria
São Paulo Alpargatas S.A. - oposição ao têrmo - 720.670 - Marca cana de iletricidade - oposição ao
têrmo - 720.003 --; Marca - I.E.B.
- Selet-Plast.
Konrad Hornschuch Aktiengesellsa
ABC - Rádio e Televisão S.A. -- 1 chaft Werk Weissbach - oposição
opoalcão ao tétano --- 719.960 - Mar- ao têrmo - Marca -- Skai-Primicia.
ca .Ourinhos.
Konrad Hornschuch Aktiengesela
Sherwin - Williams do Brasil So- Ischaf Werk Weissbach (oposição a0
ciedade Anônima - Tintas e Ver- têrmo 720.550 - Marca: Slcal-Prinizes - oposição ao Uri:nó.
I micia).
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Indústrias York A. Produtos CiEanraca Homschuch Aktiengesello- rúrgicos (oposição a-a têrmo: 721.818
@haat Werk Weissbach (oposição ao Marca: Emis).
'Urano 720.551 - Marca: Skai-PriCasa José Silva Confecçxes S.A.
gaiola).
Sidol-Werk Siegel & Co. (oposição (oposição ao têrmo: 720.341 - Marca:
'êrmo 657.471 - Marca: Pola. Veste Bem).
aia) .
Cobrasma S.A. Indústria e ComérParenti & Cia. Ltda. (oposição as cio (oposição ao , 10-mo: 722.134 tf imo 719.883 - Marca: Boa Vis- Marca: Combrasma).
b.) .
Companhia Industrial Rio Guahyba
Retifica de Motores C. D. Ltda. (oposição ao têrmo: 721.131 - Marca:
(koposição ao termo 720.262 - Mar- Vestan).
ca: C. D.)
Tintas Ypiranga S.A. (oposição ao
Ibesa Indústria Brasileira de
Marca: Ipiranga).
723.445
3mbala,gens S.A. (oposição ao tkr- térmo:
Tintas Ypiranga S.A. (oposição ao
Eao 720.278 - Marca: Albumatic).
: 723.893 - Marca: So120).
rplastic S.A. Indústria e CoMauricio Fineberg & Cia. Lta,?.
,oposição ao têrmo 722.537 - Mar- mércio) (oposição ao têrmo: 487.033
ca: Gaby).
Marca: Inaplastic).
Móveis Cimo S.A: (oposição ao
Interplastic S.A., Indústria e Coaarmo 724.390 - Marca Cimal).
mércio (oposição ao têrmo: 724.322 De Minus Comércio e Indústria Marca: MerconplaSt).
cde Roupas S.A. (oposição ao térmo
Importadora São Marcos Ltda.
V20.089 - Marca: De Millus).
Sotto Maior S.A. Tecidos e Arma (oposição ao têrmo: 468.858 - Marca:
ainho (oposição ao tkrmo 791.844 - São Marcos).
Ford Motor Company (oposição ao
aáa ,ca: Alvorada).
Editorial Labor do Brasil S.A. Mimo: 722.220 - Marca: Fortimec).
Farmaco Ltda. (oposição ao têrmo:
(oposição ao têrmo 716.851 - Mar721.713 - Marca: Farmaker).
ca: Labor).
Unilever Limited (oposição ao térFarmaco Ltda. (oposição ao têrmo:
mo 720.968 - Marca: Marisol).
721.714 - Marca: Farmaker).
Farmaco Ltda. (oposição ao têrmo:
Unilever Limited (oposição ao ta721.715 - Marca: Farinaker).
ann 721.446 - Marca: Q-Luz).
Indústrias Gessy Levar S.A. (opoEditora Abril Ltda. (oposição ao
sição ao tkrmo 720.981 - Marca: têrmo: 595.230 - Marca: VejaaEscute,
Lavabem).
Mate).
Unilever Limited (oposição ao terCompanhia Central de Abastecimo 721.152 - Marca: Brasilux).
mento (oposição ao têrmo: 723.014 Unilever Limited (oposição ao têr- Marca: Cocei).
Mo 721.073 - Marva: Veu-Lux).
Indústria de Rendas Rendanyl
Unilever Limited (oposição ao têrma 721.003 - Marca: Brasilux).
Ltda. (oposição ao têrmo: 725.394 Unilever Limited (oposição ao têr- Marca: Jersinyl) .
alo 726.990 - Marca: So)).
Indústria de Rendas Rendanyl Ltda.
mo 708.952 - Marca: Pneuluxo).
(oposição ao têrmo: 725.391 Unilever Limited (oposição ao tér- Marca: Jersinyl) .
Unilever Limited (oposição ao têrMag aldi-Ma ia (Publicidade Ltda . )
Mo 708.953 - Marca: Rodaluxo).
(oposição ao tênno 721.855 - MarThe Scoth Whiski Association ca Zero Zero Sexgo) .
(op osição ao têrmo 719.689 - MarMa galdi-Maia (Publicidade) Ltda .
ca: Old Eight).
The Scotch Whiski Association (oposição áo têrmo 719.010 - Mar(oposição ao tarmo: 719.727 - ca: Roupa Tri5
Marca: Old Traditional).
Indústria Brasileira de Peixe S. A.
Johnson & Johnson (oposição ao
akrmo: 720.800 - Marca: Johnsori). - Pescai (oposição a otêrmo 724.080
Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias -- Marca: Beical)
Porcelana Real S. A. (oposição ao
Raunidas (oposição ao thrmo: 590.584
Marca: Vigobel).
têrmo 721.000 - Marca: Imperial) .
São Paulo Alpargatas S.A. (oposiMa galdi-Maia (Publicidade) Ltda.
gão ao tkrmo: 720.286 - Marca: (oposição ao térino: 721.856 - MarZorba Gato.
A. B. C. Rádio e Televisão S.A. ca Zero Zero Sexgo) .
Ernesto Neugebauer S. A. Indús(oposição ao têrmo: 720.926 - Marca:
trias Reunidas (oposição ao têrmo n.°
ka B. C.).
Laboratório de Produtos Químicos e 726.264 - Marca: Visiense) . •
Veterinários Vigor Ltda. (oposição ao
Lavinia Medlna Quintela (oposição
Virmo: 528.28,5 - Marca: Averin).
ao tèrmo 726.214 - Marca: DeterGeneral Foods Corporation (oposi- gil) .
a,ão ao térmo: 722.112 - Marca: GeThe Gillette Company (oposição ao
)bjbom).
Prima Eletro Doméstico S.A. (opo- têroso 725.263 - Marca: Kibarra Lâaição ao tarmo: 669.966 - Marca: mina Azul) .
primavera),
Frigorifico Cruzeiro S. A. (oposiIndústrias Roini S.A. (oposição ao ção ao termo 721.572 - Nome Comertarmo: 721.558 - Marca: Romana). cial: Pastificio Cruzeiro Ltda. y .
Masa, Organização Financeira
Sisa - Corretoria de Imóveis, SeIlchni-"r adora S.A. (oposição
guros e Administrações Ltda. (opositêxmo: 721.934 Marca: Faca).
Indústria e Comércio O Garoto ção ao térmo 719.896) .
Y.,.tda. (oposição ao tõrino: 722.124
Companhia Imobiliária Bangu (opoGarota Brasileira).
sição ao têrmo 612.640 - Marca: Sabap Sociedade Anônima Brasi- Terrabrasil)
leira de Artefatos Plásticos (oposição
A Suprema Móveis S. A. Comércio
têrmo: 721.773 - Marca: Sal3a1).
Companhia Industrial Rio Gualayba e Decoraçóes (oposição ao têrmo
(oposição ao têrmo: 721.132 - ~ca: 21.623 - Marca: A Suprema) .
V'estan).
Companhia Industrial Rio Guahyba A Suprema Móveis S. A. Comércio
'(eposição ao têrmo: 7,21.133 - Marca: e Decorações (oposição ao têrmo .
Vostan).
720.075 - Titulo: A Suprema) .
Farmácia Drogaregia Ltda. (oposição
Companhia Industrial Rio Guahyba
a(cansiaão ao taram: 721.134 - Marca: ao têm° 720.038 - Marca: DrogaréVestan) .
Eibon S.A. (Indústrias Alimentí) (oposição ao têrroo: 721.727 - Argos Industrial S. A. (oposição ao
têrmo 721.650 - .Marca: Laveuse) .
ca: Moo).
Pábricas Ger/nade S.A. (oposição Companhia Cervejaria Caracu (opotadim): 721.
- Marca: Ger- sição ao têrmo 921.396 - Marca: jOl
Carmaln) .

(Seção III)

• Laticínios IVIotoca S. A. (oposição
ao têrmo 711.533 - Marca: Mucca) .
Companhia Cervejaria Caracu (oposição ao termo 721.002 - Marca: -Caraguá) .
Companhia de Cigarros Souza Cruz
(oposição ao termo 721.654 -- Marca:
Amphora) .
A Companhia Progresso Nacional
Indústria e Comércio (oposição ao terMarca: Rainha Santa) .
mo 721.088
A Companhia Progresso Nacional
Indústria e Comércio (oposição ao termo 721.751 - Marca: Rainha) .
A Companhia Antartica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
(oposição ao têrmo' 685.515 - Titulo
de Estabelecimento: Maná do IV Centenário) .
A Companhia Antartica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
Guaraná Ideal) .
A Companhia Antárctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
(oposição ao tênIno 721.262 - Marca:
Estréia) •
A Companhia , Antártica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
(oposição ao téamo 722.038 - No*
Comercial: Arca - Cia. de Crédito,
Financiamento e Investimentos) .
Cia. Atlântica Comércio e Indústria
Caci (opoáição ao têrmo 724.915 -Marca: Cassilândia) .
Lanson Pére Et Fils (oposição ao
térmo 721.241 - Marca: Laranjada) .
Lanson Pére Et Fils (opoáição ao
têrmo 721.244 - Marca: Dicar) .
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
(oposição ao têrmo 719.442 - Titulo
de Estabelecimento: 007) .
Furtado S. A. Comércio e Indústria
(oposição ao têrmo 721.593 - Marca:
Peitudo Dourado) .
Furtado S. A. Comércio e Indústria
(oposição ao têrmo 721.599 -- Marca:
Dourado) .
Furtado S. A. Comércio e Indústria
(oposição ao têrmo 721.237 - Marca: Serra Dourada) .
Bier, Englert Companhia Limitada
(oposição ao tênno 721.535 - Marca:
Guaiba) .
Kentucky Fried Chicken Corporation
(oposição ao têrmo 721.070 - Marca:
Kentucky) .
Konrad Hornschuch Aktiengesellschaft Werk Weissbach (oposição ao
têm(); 721.465 - Marca: Celofix) .
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Farbwerke Hoechst Aktiengeselt
chaft (oposição ao termo 721.453 Marca: Drogagina) .
H.enkel éi Cie., G.m.là .H. - (oposição ao têrmo 721.73 -4 - Marca: Hempel) .
Tecnac - Sociedade Técnica de Administração e Condomínios Ltda . (oposição ao termo 716.080 - Nome
Civil: Tecnasa - Técnicos em Adiai,
nistração Salarial e Relações
S.DCist.iiiLetrdiea
)Stock U. A .5S. Ltda.
(oposição ao termo 613.643 - ;Viarca: Sambucá) .
Distillerie Stock U. S. A. Lida, -(oposição ao termo 720.386 - Mascas
Stochcana) .
Atlante S. A. Balas e Caramelos (oposição ao termo 721.020 -- Mas'.'
ca: Catito) .
Importadora Brasiliense S. A. Comércio e Indústria (oposição ao termo
721.167 - Marca: B R) .
Casa Costa Ltda. (oposição ao termo 721.316 - Marca: Costa) .
Metalúrgica Micro Ltda. (oposiçao
ao termo 721.356 - Marca: IVIicrateiIndele) .
Sodic Sociedade de Intercâmbio Comercial Ltda. (oposição ao termo
1.434 - Marca: Sodec) .
Mari Auto S. A. (oposição ao termo: 721.503 - Marca: Maridiesel) .
Fonseca Bastos Cia. (aposição no
termo 724.776 - Frase de Propaganda: Loja Nelson, Tradição de pai pa •k-1
filho em calçados) .
Lucilo Braga Comércio e Indúavia
Ltda . (oposição ao têrmo: 726.072 -marca: Real) .
- Calçados Kilate S. À. Indústria
Comércio (oposição ao termo 721.219
- Marca: Kiarte) .
La Mundial S. A. (oposição ao
térroo 695.410- Marca: Crown) .
Country Laboratories United (oposição ao termo: 721.200 -- Marca: Bicryl) .
La Mundial S. A. (oposição ao tern:10695.409 - marca: Crown) .
The Singer Company (oposição ao
termo 721.296 -Marca: Sinco) .
Unilever United (oposição ao iúrmo 722.196
Marca: Polysol) .
Unilever Limited (oposição ao termo
722195 - Marca: Polysol)
Unilever Limited (oposição ao têrmo
722.197 .- Marca: Polyaol) .
Montres Rolex S. A. (oposição ao
têrmo 721.330 - Marca: joialex) .
Magaldi-Maia (Publicidade Ltda . (oposição ao têrmo 721.166
Marca:
Geomec) •
Adhesive Tapes Limited (oposição ao
termo: 921.465 - Marca: Celofix) .
Editôra Banas S. A. (oposição ao
têrmo 721.458 - Marca: Banna)
Crown Zellerbach Corporatiob (oposição ao têrmo 695.410 -- Marca: -Crown) .
Crown Zellerbach Corporation (oposição ao têrmo 695.409 -- Marca : -aci . A. Campinas Industriai en)Il)
w
SS
(oposição ao têrmo 723.809 -- Marca:
Brasinha) . •
Sanitê - Produtos de Higiene Ltdu.
- (oposição ao tértno 655.501 - Marca: Sanitex )
Americana - Bebidas, Refrigerantes
. A. (oposição a otêrtno 721.687 Marca: Platina) .
João Comes da Silva (oposição ao
térmo 720.162 - Marca: Protécnica).
Branca] S. A. Mineração e Comércio (oposição ao termo 714.25'3 Marca: Brancor) .
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da
a correr o prazo de 60 dias, para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas poublicação começará •
posições ao De p artamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem p
rejudicados com a concessão do registro raqueridTérmo n.° 745.913, de 18-1-1966
Casa das Espumas Ltda.
Rio Grande do Sul
Ltasa

das Espuri:tat

Classe 28'
Titulo
'ermo n.° 745.916, de" 18-4-1966
Laboratório Tõrres S.A,
São Paulo
PRORROGAÇÃCi

rLIPOTROO,
Indús- tria Brasile1.43'
Lt,..aboratorto Torris

S. 4Lj

Sáo Paulo (.
Classe 3
Litia preparado farmacêutico para uso
oral e Injetável, destinado ao tratamento
da Estfatose Hepática
Timlno n.° 745.917, de 18-4-1966
N. V. Organon
Holanda

pRoRRoGACÃO

?"4/..V. ORGANOK
Classe 3
bdústria e comércio de fabricação ci-

Offica, com órgãos e outras matérias,
de preparados medicinais, farmacêuticos
e outros preparados
Termo n.° 745.918, de 18-4-1966
Farmácia Guarany Ltda.
Guanabara

'FARMACIA

,61JARANY
C1sses: 33 e 4N
Titulo de Estabeelciiiionto
Trmo n. o 795.919. de 1S-4 1966
() Ribeiro da Silva Gar.'do
f iáhc•f a

GARAGEM
;ALIANÇA

I.

Z.-...;asse 47
Nye dist:nguir combustíveis, lubrifican.
standar, e produtos destinados á
ão e ao aquedmento: álcool
carvão a gás bidrocarboreta
metano, batoto t propano, gás en•
fado, gás liquefeito, gasolina, gralubrificantes, óleos combustiveLt
lubrificantes, óleos destinados á
inação e ao aquecimento, óleos para
iimorteoedores, petróleo e querosene

Tèrmos as. 745.920 e 745 . 921, de
óleos lubrificantes, óleos destinados à
18-4-1966
iluminação e ao aquecimento, óleos para
Asagro — Indústria, Comércio. Imporamortecedores, petróleo e querosene
tação e Exportação Ltch.
T ermo n.° 745.922, de 18-4-1966
(Prorrogação)
Asagro
Indústria, Comércio, Importação e Expdrtação Ltda.,
São Paulo

ASA GRO
NDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.o 745 . 928, de 18-4-1966
1 Carvalho Leite, Medic:imentos S.A
Par'

ASAGRO INDÚSTRIA ,COMÉRCIO,
IMPORTACM E EXPORTAÇÃO LTDA.

Classe .4
Nome Comercial
Algodão
Têrmo n.° 745.924, de 18-4-1966
Classe 41
Laboratórios Leperit S.A.
Alcachofras, aletria, alho, espargos.
São Paulo
açúcar, alimentos para animais, amido
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
PRORROGAÇÃO.
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Indústria Brasileira
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le.te, cremes
alimenticios. croquetes, compotas, canClasse 3
gica, coalhada, castanha, cebola, condi- Um produto farmacêutico (colírio) indimentos para alimentos, colorantes,' cado no tratamento das conjuntivites e
chouriços, dendê, doces, doces de fru- suas manifestações, na epiesclorites, na
tas. espinafre, essências alimentares, em- úlceras córneas, queratites, nos estados
pad¥, ervilhas, enxovas, extrato de toé- alérgicos oculares e nas doenças infla.
mate, farinhas alimenticias, favas, fématórias exsudativas do segmento
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão
anterior do olho
F:903, frios, Arutas secas naturais e crisTermo
n.°
745.925, de 18-4-1966
talizadas, glicose, goma de mascar, Jor.
Afifi Lotfi Bichara t Filhos Ltda.
duras, grânulos, grão de bici. gelatina,
São Paulo
goiabada, geléias, herva doce herva
mate, hortaliças lagostas, linduas, leite
ao'GAÇZO
condensado, leíte em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masA FRANÇEZINHA DO BRÁS
las alimentIcias, mariscos, manteiga,
margarina; marmelada, macarrai, massa de tomate, mele melado, mate, masClasses: 36 e 37
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Titulo de Estabelecimento
mostarda, mortadela, nós moscada, no-to n.° 745.926. de 18-4-1966
Zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
p ães, paios, pralinés pimenta, pós Para
Gesso Brasil Ltda.
Guanabat,
Pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.
cês. petit-pois, pastilhas, pizias pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sag& sardinhas
'-__,
anduiches. sorvetes, suei de tomate e ste
Brasileira,
rutas, to rradas, tap:oca, tâmaras, talhaim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse 16
mento de animais e aves, torrões
Camas de gesso, cal, cimento, gesso lamoldo e torrado
drilhos, peças ornamentais de gesso ou
Termo n.° 745.923, de 18-4..4966
cimento para tetos e paredes e peças
Nisto de 'Serviço Univers 4é4*in Ltda.
ornamentais de estuque
São Paute
Têrmo n.° 745.927. de 18 4-1966
Trol S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

SINTO-CORTISONA

UNIVERSITÁRIO
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 47
Para distinguir combustíveis. lubrifican.
res, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina. gra.
mas _lubrificantes, óleos combustíveis

Ford eco

natal chocalhos, discos de arremesel
desportivo, figuras de aves e animal
jogos de armar, jogos de mesa, luvas
para esporte, miniaturas de utensillai
cloméeticos, máscaras paar esporte, na.
cladeiras, redes para pesca, tamboretel
e varas pata pesca

4fIfer~Eria~~
-ITEMSRZIDAS
ctobssr-nr. PEP.M.E0 zNrEarira Ajo'

PRORROGAÇÃO
Classe 3
Uni preparado farmacêutico indicado_
contra os vermes intestinais
Termo ri.° 745.929, de 18 4 1966
José de Assumpção
(Prorrogação)

"ZEr
Indústria Brasileira
Classe N..
Para distinguir: águas minerais, águal
gazosas, artificiais, bebidas espumanteS
3em álcool, guaraná. gazosa, essências
ima refrigerantes, soda, suco de frutas,
sifões. xaropes
Termo n. o 745 . 930, de 18-4-1966
Carvalho Leite, Medicamentos S . A.
Pari

RENZOCÕDAi,
PRORROGAÇÃO,
Classe 3
Urr. pievarado farmacêutico, indicado
no tratamento das tráq ueo-bronquites t
suas manifestações
Termo n.° 745.932, de 18-4-1966
(Prorrogação)
"irrerican Holm Products Corporation
Estados Unidos da América
PRORROGAÇAO,

Indústria Brasileira
Classe 49
-Para distinguir: jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Automóveis e veículos de brinquedos, aramas de brinquedo, baralhas, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de

Classe 3
ti... p reparado farmacêutico composto
de peniiclina e tripsina, e informa
do.
sada, -indicado no tratamento de
Wang
as doenças sensíveis à terapia de peai.,
dlina e tripsina combinadas ,
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ermo n.° 745.931, de 18-4-1966
(Prorrogação)
hrserican Home Products Corporation
F.stados Unidos da América
PRORRQGAÇÃO

*un am

:aras. colas a frio e colas são incluidas
em outraf cla.ses. para borracha para
,orrumes, para marceneiros, para sapa
tetras. para vidros pasta adesiva para
mater.al plástico e fatiara,
Termo n.° 745 .934. de 18-4-1966
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S.A.
.
Guanabara

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria,
plástico e de nylon: Recip:entes fabria
cados de material plástico. revestimen.
tos confeccionados de substancias animais e vegetas: Argolas, açucareiros
armações para &cios. bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias bola
sas, caixas. carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas,
.:aixas para acondicionamento de alimentos, caixa de mater:ai plástico para
baterias. coadores, copos. canecas, con-

chas. capas para álbuns e para livros
cálices, :estos, castiçais para velas.
caixas para guarda de ibletos, cartuchos. coadores para chã. descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
aara soraetes, ca.xinhas de plástic:
Para sorvetes, colherinnas. pasinhas
earlinhos de plástico para sorveres for.
minhas dt plástico para sorvetes, discos
ambreagen de material plástica. embalagens de mater:al plástico para sorvetes, estolas para objetos. espumas da
:sylon. esteiras, enfeites para automóveis. massas anti-ruidos. escciaidores de
pratos. funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas. Nicas. guarniçaes quartil.
itiçaes para porta-blocas. guarnições
sara 1:quidificadores e para batedeiras
ie frutas e legumes. gcarnições de tuateria) plástico para utensílios e eibjetos,
guarniçaes para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticas. lancheIras, mantegueiras, malas
3211161s, prendedores de roupas. peixada,es de móveis, pires, pratos, paliteimis. pás de casinha, pedras pomes artigos protetores para documentos, pagadores de água para uso doraastico.
norta-copas. porta-niquela, porea-notas.
parta-documentos, placas, rebites raitahaa. recipientes, suportes. suportas paca
guardanapos, saleiro, alba% eigelas,
tubas para ampolas. tubos para seringai% travessas,' tipos de material plãs.
tleo, sacolas. sacos. saquinhos. vasilha.
aw para encuudidinamento, vasat,

Termo n.° 745.938, de 18 - 4 - 66
Farmoquimica S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO);

Classe 3
UM produto farmacêutico indicado como agente anti-depressor e elevador da
.AFU.:1100alã
pressão sanguínea
Termo n.° 745.933. de 18-4-1966
q u2dCagAlri Eradl(*Q,
(Prorrogação)
Owens Corning Fiberglas Corcoration
Classe 3
Uni produto farmacêutico indicado co'Estados Unidos da América
mo medicação sedativa e anti-espasmó.dica, nos casos de excitação nervosa
PRORROGAÇÃO
Termo n.o 745.935, de 18-4-1966
Verlag Th. Martens & Co. G M.B.H
Alemanha

Enú-L8,

cardiacas artereuscierose com ou sem
fragilidade capilar coronasites diabeti
cas ou pão intartos do miocárdio hipertensão arterial essencial estados pletóricos tratamento de fundo das f.; quicar
das ventriculares hipercolesteroremia
hiperlemia

PRORROGAÇAO
J3P9r,11,,pyrr r\nn
u

9R/o

Nome comercial
Têrmo n.° 745.939, de 18-4-66
Casa Publicadora 13atista
Guanabara

OU sem pauta.
Lretbn. pai3.1 de
seda, papel . impecrn a v el, papel eneeiado
P ap e l higlémio, p opei impor wavel
pura copMr.
”il desenhos, pa.
pel para embrulho irnpermeah 1:zado
papel paro encacernar, papei para escrever. papel para iir2p.-imir, papel pa"
rafina para embruihts, papel ceioitirse,

papel celulose, popc1 de linho papel
absorvente. pepei para amai:alar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, roados de papel, rolos
de papel transparente, sacos de pape/
serpentinas, tubos, pastais de cartão
e tubetes d papel
Termo n.° 745 . 941, de IS-4-66 —
Casa Publicadora . Batista
Guanabara
re-a c I PLia"-.25
' Ma IL

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
Classe 38
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
Cadernos em branco com ou sem pauta para retratos e autógrafos. balões (arr.
Têrmo n.° 745.940, de 18-4-66-- ceto para brinquedos) blocos para
cO rrespondencia, blocos para cálculos
Classe 32
Casa Publicadora Batista
blocos
para anotações, bobinas, brochai.»
Revistas e publicações em geral
Guanabara
ras ne10 impressas, cadernos de escrce.
Termo n.o 745.937 de 18-4-1966
ver, capas para documentos, carttaraa
Indústria e Comércio Bernardo Meyer
caixas de papelão, cadernetas, cadeeLimitada
nos, caixas de cartão, ca:xas para par,
Paraná
pelaria, cartões de visitas, cartões cp<
merciois, cartões índices, confeti, caetolina, cadernos de papel melimetrada
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
Classe 38
Aros para guardanapos de papel de cartolina, copas planográficas, ca,
'Ilirdzt'ástoS'e Brasach.e,),
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns demos de lembrança. carretéS de papara retratos e autógrafos, balões (ex- pelão. envelopes, envólucros para chaClasse 41
ceto para brinquedos) blocos para rutos de papel, encadernação de papei
Iffilhos e condimentos
correspondência, blocos para cálculos ou papelão, etiquetas, falhas índices
blocos para anotações, bobinas, brochu- fõlhas de celulose. guardanapos. livros
Têm° n. 9 745.936, de 18.4,1966
ras nãO Impressas, cadernos de escre- não impressos, livros fiscais, livros da
Toraudag A. G. (Toraudag
ver, capas para documentos, carteiras, contabilidade, mata-borrão, ornamentoo
Suíça
caixos de papelão, cadernetas, cader- de papel transparente, protos, papelanos, caixas de cartão, catas para pa- nhos, papéis de estanho e de alunain:sa,
pelaria, cartões de visitas. cartões c0- papéis sem impressão, papéis em branco
marciais, cartões índices, confeti, car- para forrar paredes, papel almaço com
tolina, cadernos de papel melimetrado ou sem pauta, papel crepon. papel de
e em branco para desenho, cadernos seda, papel impermeável, papel encerado
esclares, cartões em branco, cartuchos papel higiênico, papel impermeável
de cartolina, copas planográficas, ca- para copiar, papel para desenhos, padernos de lembrança, carreté:s de pa- pel para ambrulho impermeabil:zado
pelão. envelopes, envólucros para cha- papel paro encadernar, papel para a:s»
rutos de papel, éncadernação . de papel cravar, papei para imprimir, papel pao
ou papelão, etiquetas,. Rilhas índices rafina para embrulhos, papel celofane,'
Rilhas de celulose, ~os. livros papel celulose,. papel de linho 'papel
não fim-massas, tiveas fiscais, livros de absorvente, papel para embruhar
contabilidade, mata-borrão, ornamentos baco, papelão, recipientes de Papel
de papel transparente, pratos, papeli- setas de papel, rótulos de papel. rolas
Classe 3
Um preparado farmacêutico, Indicado nhos, papéis de estanho e de alumin:o. de papel . transparente, sacos de papel
no tratamento de brancopneumot-es crô- papéis sem impressão, Paaels em branco serpentinas,, tubos, postais de cartãa
e tubetes de papel
nicas, dispnéias asmáticas. insuficiências para fOrrar paredes, papel olmaço com

_
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l'érino n.° 7-15.9-12, de 1 8-4,6h
Casa Publicadora Batista
Guanabara

fônicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Têm° n.9 745.944, de 18-4-66
Ligga — Comércio e Representações
Ltda.
Guanabara

.
CIDAD

[JOGA

..

BRASILEIRAS

Termo n.° 745.949, de 18-4-66
(Prorrogação)
Transporte 1001 Cruzeiro Ltda.
São Paulc:

Terra n.° 745.951, de 18-4-66
ÃRT — Arquitetura e Construção Ltdfla .
Guanabara

PRORROGKÇÃ O

ÇRUZEIRO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Projetos arquitetõnicos, construções
civis

Classe 33
Sinal de propag anua

4111

Classe • 38
Avos para guardanapos de papei
aglutinados. álbuns ( ° branco) • álbuns
para retratos e autógrafos. balões tez.
.attrs - para brinquedos) blocos para
correspondência blocos para cáleulos
b locos para anot.ições bobinas broChts
aio tinaressaa cadernos de camaver. 'zoa oarti documentos. carteiras.
Centriat rie papelão. caca:metas cadernos, caixar de aartáo ..aixas para papelaria. cartões te visitaa cartões CO
~Mais, : tde- , nd.cer, conteti cal
teima, cadernos de pape) melimetrack
e em branco para desenho. caderno.
escolares, cartões ern bfanco, cartuchos
de cartolina. crapas pianográficas, cadernos de lembrara a, carretéis de paJólhas de 'celulose. guardanapos. livros
'pela°. envelopes. envólucros pata charutos de papel, encardenação de papel
ou papeiao. etiquetas. 'talhas . indicas
'alto impressos. livros fiscais, lime de
contabilidade. mata-borrão. ornar:ta:latos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de aluniinio
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão. papéis tantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepom: papei de
seda, papel impermeável, papel em bobina para Ampresso. papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável.
para copiai papei para desenhos, papel para embrulho impermeabilitado
papel para encadernar, papei para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papei : para embrulhao tabaco, papelão. recipientes de papel, eusetas de papel. rótulos de papel, ralos
de papel transparente sacos de pç
serpentinas, tubos postai& de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 745.943, de 18-346
Sociedade Editora "Brasil Batista" •
S/C

Classe 4.5
Cosméticos e artigos de perfumaria
Thatto n.9 745.945, de 18-4-66
Calçados Kelly Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.9 745.950, de 18-4..66
GAP — Indústria e Comércio de Auto
Peças Ltda.
Guanabara
1

Têrmo n.° 745.953, de 184-66
Irmãos Ltda., .1
Kalil Khouri
Guanabara

NENEA
Classe 36
Calçados

-Têrm ou.° 745.946, de 18-4-66
Artigos Dentárioá Tanslux i" (A..,
Guanabarr

_

pETRoLux,
'

Classe 10
Dentes artificais, -instrumentos, - maquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária, a -cirurgia e a
higiene
Têrmo n.9 745.947, de 18-4-66
Representações de Produtos Farmacêuticos Ltda. "Profarma"
Pernambuco
,
-

0
Ge
to% tP ..
W4 sAs

egfr .

>"-

Classe 21
Pi
t ra distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, autoóveis, auto-caminhões, aviões, amorecedores. alavancas de câmbio, barcos.
-vaques. braços para veicula& bicicletas. carrinhos de mão e carretas, canil-ibonetes, carros ambulantes. caminhões.
mrros. tratores. carros-berços. carrosnaquela carros-irrigadoea, carros. car.-nat. carrocerias, chassis, chapas ciraliares para veículos, cubos de vaiculos
torrecliços para veiculo. direção, &aliladeiras. estribos, escadas rolantes, ele'
'adores para passageiros e para carga.
engates para carros. eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos. guidão.
locomotivas, lanchas. motociclos, malas,
motocicletas, tnotocargas, moto furgõe&
manivelas. navios. &Mima. para-choques
para-lamas, para-brisas. pedala, pantilies.
rodas para bicicletas,, raios - para bicicletas, reboque, radiadores cara veiculas,
rodem para veiculas. selins, triciclos. ti-antes para veiculas, vagões, velocipedes, varetas de contrõle 4o afogador e
acelerador. tróleis. troleihas varaes de
carros, toletes cara carros

Têm° n. 0 745.954, de 18-4-66
Cia. Ltda.,
W. A. Simões, Dias
Guanabara •

• THUYA
AVICOLA SIMÕES
,INDOSTRIA BRASILEIRA

Têrmo n.° 745.952, de 18-4-66
Kalfi Khouri
Irmãos Ltda.

X','d ,50.",!-s/ •

Guanabara

Ir'
.

Classes: 23 e 36
Titulo de estabelecimento

.

Classe 2
Para distinguir um preparado vetaria&
rio indicado no tratamento da papilontt
das aves

Representações, importação e exporta»
ção de produtos farmacêuticos

Tênue. n.9 745.955, de 18 -4 -66
Bruno Balsitnelli Netto e Maria
Balsimelli

Tèrmo n. 9 74'5.948, de 18-4-66
(Prorrogação)
Transporte 1001 Cruzeiro Ltd.,
Saci Paulo

Guanabara

São Paulo

kiORROGAdlid

PRORP,OGAÇAQ

INDÚSTRIA BRASILEIRA
eia cansa Da SÃ 0OUTItti44

Classe 3-2
Para distinguir: Almanaques aaead
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições impreasaa revia/tas, órgãos de pril-"riOadea ~palmas radia-

•

Classe 33 •
Título de estabelecimento

Classes:- 23 e 36
Agasalhos, anáguas, blusas, blusões, calções para esporte e praia. caçam, cal! ças para cavalheiros, senhoras e crian1 ças, casacos, camisas, meias, Infamas,
1 saias, soutiens, vestidos e shortes
•

JOANA
D'A Re

Classe 46
Para distinguir velas
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Publicação feita ria aceado acne o art. 180 do ettellaeo eeas Prcprietlacie Industrial Da cltn Cz publicação começam
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Termo 2.9 745.956, de 18-4-66
Armarinho Tetéia Ltda.
Guanabara

Teamo u." 745.960, de 18-4-66
(Prorrogação)
Gustawa Zo/otnicka
Guanabara

1
•

ALG1 EX

Indústria Brasileira

Classe 12
Para distinguir: artigos de metal cornurd.
alfinetas, agulhas, agulhas para crochê e tricô, canutilhos, colchetes, dedais,
fitas métricas, tivelas. techos corrediços, garras, gritas de metal par enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas,
tnissaagas, presilhas. passadores
Termo n.9 745.9'57, de le-4-66
(Prorrogação)
Biscoitos Avtitore Limitada
•
Guanabara

MARIETA
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Biscoitos e bolachas
Te r m o '‘3 .9 745 . 959, de .18-4-65
(Prorrogação)
.
Gusta wa Zolotn ick a
Guanabara

F iG1A
Classe 48
Para nistingu;r: Parti-uras- es.sencsas, eutaatos. água de colôma água de touca.
eador água de beleza água de g uina •
água de rosas. agua de a Itazema, água
siara barba. /oçeaas e s'enicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bemdoliaa. "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. patréleos. óleos para os
ca'belo. crave rejuveresczate. cremes gerdurosoa e pomadas *"..)ara tkrpeZEI da
pele e "maquilage". depilatórios, deaoorantes. vinagre nrcitnátie, pó de woz
e talco perfumado eu não, lápis para
pestana e sobranceiras. preparados para
embelecar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os /aios. sabão e creme
pari barbear. sabão liquido perfumado
eu não. cabonetes. detrrIricios em pia
pasta os liem: do. saia aarhrnadlba para
bm-ill•reg pentes. vaporizadores de perfume. ezzôvas para dentes, cabelos, utihas
e cílIce. sagnenhos Perfumado, prepara-.
tio, em p6. nasta, lequidos e elidas
rara o tratamento das unhas.
';entes e vernizes, removedores ele taaliaula. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cibos e pintas ou saiais artificiais, óleos
sara e pela

Casse 48,
Para distinguir: Pertumes, essências. etratos, água
água de colôma, água de touca.
eador. água de beleza, água de quina.
agua de rosas. agua de alfazema. água
'are parba. loções e tônicos pare os
abalos e para a pele. brilhantina, balelolina, "batons' cosméticos, fixadora:
de penteados. petróleos, óleos para os
eabelo, crave rejuvenescente, cremes gor•
lurosns e p omadas para anapeza da
pele e "maquila:ie .' akviarórios, deso.
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
ambelezar cilioa e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e mame
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó.
pasta ou líquido, sais pertusuarfos para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume. escovas para dantes, cabelos, unhas
• cuba, saqumboe aarimado. prepara.
do em pó. pasta, líquidos e idjolos
para o -tratamento das unhas, 'dissolventes e vernizes removedores da can•ula. g/leerina perfumada para 'os cabelos e preparados para descolorir unhas
ciliw e pintas ou amais
para a r. 'C'
Têtuso n.° 745.961, de 18-4.1966
Procosa — Produtos Cosméticos Ltda
Guanabara

PROCOSA
Classe 43
Para distinguir: Perfumes essências estratos. água de colônia, água de wuca.
dor. água de beleza. agaa de quina
'para barba. Ioções e tfaniciati para os
cabelos e para a gele.. briltariana,
dolina. 'batons" cosmetams
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes goidurosos e poma da s para iimaeza da
pele a - maquilage". iepnatórioa, demdorantee, telmegre aromático. r-e de ,arroz
o talco gerkmado ou não, lapts oara"
pestana e aobrancelras, prepados para
embelezar atiles e olhos carmim para
o rosto e para os Mios. sabão e creme
para 3arbear, sabão liquido nertuttlade
941 (05 ecemalona) •emaueges oço na
pasta ou iquido. sais verhmsadoa eeera
banhos, pentes. vaporizadotes de perfu
me; escavas para destes, cabelos. unlías
e eilloa, sateutnhos parframio prepara
dos em pó. pasta. líquidos e tiloloe
praa o eretamente tias unhas, dissolventes e vernizes. Tal/L.34~3 de rmIti
cala. glicerIna erfaimada para os .cabelos
e preparados para descoleiv unhas
tílias • pintas nu sinais afie:10 0 w &De
para a pele

Termos as. 745.962 a 745.C64, de
18-4-1966
(Prorrogação)
1. M. Voith G. m b H
Alemanha

VOITH

liquides em gotejo, aparelhos de aço
inoxidável para indústrias químicas ou
industriais de química aplicada em maquinismos ara indústria de rodutos
menticios e bebidas, m açai-Marnos Parei
tinturaria, máquinas para tingir em
grandes larguras, instalações de alveja.
mento, vaporação e extração, instalaçõea
de absorção, prensas, motores de acua
bustão interna, compressorea, insE.isee
ções ventiladoras, tubos acre:presas:net
compressores diagonais, compressozes
axiais, turbinas a vapor e a gás, .asa
talações de turbinas a gás, ventiladweae
bombas, tubulações, máquinas frigcadia
cas, instalações frigoríficas, de baLEE
temperatura, instalações frigorificas EilP
pidas, bombas térmicas, condutos da
gelo artificial, máquinas de aquecimeasa
to central e de' irradiação, transformar
dores térmicos, instalações de arejammea
to, instalações de ar condicionado,9iLaa
talações de arrefecimento de coque, tsaa
res, máquinas e suas partes de fundiegaa
Termo n.9 745.966, de 18-4 -1966
Rotary Club de lallk
São Nulo

Classe 8
Réguas retentoras, aparelhos ou dispositivos d elimpeza, aparelhos de obturação
de canalizações; reguladores; verticlores
ou barragens; aparelhos e máquinas de
refrigeração evacuação e secagem para
uso doméstico
Classe 6
Máquinas motrizes hidráulicas. prind•
pahnente turbinas; máquinas de circulação: bombas; turbinas "kaplan": turbinas "francas . ; turbinas "pelton". réguas
retentoras, máquinas de limpeza; vertedotes e barragens; máquinas de tab.ricar
papel e máquinas semelhantes para as
indústrias do papel, do papelão, da celulose e das raepas de madeira; máquinas e aparelhas da refrigeração, evacuação e secagem para uso industrial
ou comercial; máquinas e aparelhos para
refrigeração, evacuação e secagem; especialmente ventoinhas e instalações de
refrigeração para veículos motorizadpos;
mecanismos e embreagens, principalmenClasse 50
te mecanismos de circulação e embreagens de circulação, bem corno mecanis- Para distinguir e assinalar presteteele
mos de transmissão hidráulico-mecânicos serviçoe proraicionais em geral pua el
indústria e comércio
e partes integrantes de tôdas as máquinas acima mencioaadas
Termo 21.9 745.968, de
aa.sse 21
Administraçaio, !ocos:age
ADINCO
Hélices par embarcações e veículos
ração e Comércio Ltda.
aquáticos, especialmente rebocadores;
Rio Grande do Sul
veículos varredores ou limpadores e
partes integrantes dos mesmos
Termo n.9 745.965, de 18-4 1966
Rotary Club de jahu
São Paulo

FIJA

FEIRA

INDUSTRIAL
REGI ONAL DE JAÚ
Classe ,33

Para ser aplicada no estabelecimento
acima referido para distingui-lo; nos
seus impressos de qualquer natureza, nos
seus veículos e anúncios promaticionais
• em geral
Termo n.9 745.967, de 18-4-1966
Companhia Industrial de Discos
Guanabar a

ADINC

Classe 50
Prestação de serviços
Termo n.9 745.969, de 19-4-a
Distribuidora de Carbonos Silfergee
Ltda.
Ru) Ge ,en

0011WIS
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Ikt..:*,ufnas a vapor (exceto locomotiva).
caldeiras de vapor, instalações de vapor, eletro-caldeWas. reservatórios, condutos de pressão, caldairaa
rua, separadores de pó, separadores a3a I

Classe 17
" -nos rareia, livros não linpateeen
e material de escritório em ger*
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Termo n.9 745.970, de 194-66
Playboy Auto. Sport Ltda,
Rio Grande do Sul

Urino n.° 745.974,, de 19-4-66
Oscar Pereira da Silva
Cia, Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 745.979. de 19-4-66
Ivo Sady Aguirre
Rio Grande do Sul

Têrmo. 11,9 745.982, de 19-4-66
Sociedade Uirapuru de C ,tjo e
Representações Ltda.
Goiás

Ill•n••••n

PLAYBOY
Classe 21
Peças e acessórios
Urino n.° 745.971, de 19-4-66-Bar Arrastão Ltda.
Rio Grande do Sul

ARRASTKO

Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas
Térmo n.° 745.972, de 19-4-66
Siguemóveis Ltda.
Rio Grande do Sul

SIGISfOrEIS
.

Classe 40 .
• Móveis em geral
Termo n.° 745.973, de 19-4-66,
Papelaria Eldora Ltda.
Rio Grande do Sul

EL I-A RAD O
Classe 38
Comércio por atacado e varejo de artigos de papelaria
Térmo n.° 745.978, de 19-4-66
Indústria de Celulose Borregaard Ltda.
Rio Grande do Sul

• ORR -G
Classe 4
Celulose

TRICOFI-L

Classe 43
.
Tôdas os artigos de perfumaria e
cosméticos
Térrno n.° 745.975, de 19-4-66
'Inipermeabilizadora Sul Ltda.
Rio Grande do Sul

UL
Classe 50
Impermeabilização em gera.
Têrmo n. 9 74.976, de 19 -4 -66
Maciel, Pires
Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 21
Mancais, peças para máquinas, pinos e
Classe 16
engrenagens
Comércio e representações a conta pr6.pria e a conta alheia de ferragens, tinTemo n.° 745.980, de 19-4-66
tas para construções
Ivo Sady Aguirre
Rio Grande do Sul
Térmo n.° 745.984, de 19-4-66 Codima — Comercial Distribuidora de
Materiais Ltda.
Goiás

INDIISIRIA METALÚRGICA
AÇOS MECANIZADOS

Classe 21
Classe 16
Mancais, peças para máquinas, pinos e
Material de construção em geral
engrenagens
Têrmo n.° 745.985, de 19 -4 -66
Térmo• n.° 745.981, de 19-4-66
Cooperativa Habitacional dos Servido.
J. A. Garcia Cia. Ltda,
res da Cacr-Goiás (COHASA)
Rio Grande do Sul
Goiás
o

NA PI

CIWa

131/4SIU

Ulasse 8
Eletro domésticos
Trino n.° 745.977, de 19-4-66
Restaurante Taberna Gaúcha Ltda.
Rio Grande do Sul

TABERN

vir
,Ciasse 1.1
Churaascaria

Classe

Sti

Guia de. comércio e indústria, traitspo7te, agricultura .e pecuária do "Brasil
Têrmo n.° 745.983, de 19-4-66
Engenharia, Comércio e Arquitetura
Ltda.
Goiás

• Clase 50
Construção civil

Nome comercial
Termo n.° 745.986, de 19-4-66
Taynan Comércio e Indústria
Goiás

Cl asse 12
Aguardentq
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Têrmo n.° 745.987, de 19-4-66
Taynan Comércio e Indústria
Goiás

Classe 42
Aguardente
Têm° n.° 745.988, de 19-4-66
Manoel Lopes Ferreira
Goiás

Classe 41
Arroz, feijão e .milho
Termo n.° 745.989, de 19-4-66
Cia. Industrial, Pecuária e Agrícola
S. A. — CIPASA
Goiás

Têrmo n.° 745.993, de 19-4-66
Eden — Lanches Ltda,
Brasília

ácidos para uso nas construções. -par- I
quetes. portas, portões. pisos, soleiras)
para portas. tijolos, tubos de concreto.)
telhas, sacas. tubos de vtntilaçâo, tan- ques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrõs
Térmo n.° 745.990, de 19-4-66
Cia. Industrial, Pecuária e Agrícola
S. A. — CIPASA
Goiás

EDEN - LANCHES
Classe 41
Têm° n.° 745.994, de 19-4-66
Hermes Clemilson Pinto
Brasília

AUTO Ej.ÉTRICA

•

'

SATIRNO

•

O ESPANHOL
Classe 41
Artigos da classe
Têrmo n. Q 745.999, de 19-4-66
Gilberto F. de Castro

---..

VIP-FONE
, ,

DA pEup,

Classe 42
Para distinguir genéricamente bebidas
alcoólicas
Termo n.° 746.001, de 19-4-66
"Lussunta" — Comércko de Cereais
Ltda.
São Paulo

Classe 41
Cereais
Termo n.° 746.002, de 19 -4 -66
"Mad's" — Modas Ltda,
São Paulo

M Á D' S

BAR E RESTAURANTE

•

AR

LIJSSUNTA

Classes: 21 e 33
Artigos das classes
Urino n.° 745.996, de 19-4-66
O Espanhol Bar e Restaurante Ltda,
Brasília
Classe 19
Animais vivos em geral
Tênno n.° 745.991, de 19-4-66
Orozimbo José Pereira
Goiás

Têrnio n.° 746.000, de 19-4-66
Ki-Bar da Penha Ltda.
São Paulo

-p
-

I
Classe 33
.
DE
RECNDOS
AGÉNICIA
•i
Sêcos e molhados.
1
Têrmo n.° 745.992, de 19-4-66
"ECOMISA" — Empreendimentos Comerciais e Imobiliários S. A.
E INFORMg.-05E1.1(5k1
Brasília

Classe 36
Para distinguir genéricamente artigos
de vestuários em geral
Têrmo n.° 746.003, de 19-4-66
Comércio e Representações Calcifer
Ltda.
São Paulo

CAIAIFER
Ind.. Brasiletra
Classe 16
nto,s ferro, telhas e
Areia, cal, cimento,
Têrmo n.° 746.005, de 19-4-66
Tapiraguaia S. A. Agrícola e
Pecuária
São Paulo
'

TAPIRACUAI,

Ind. Brasileira
ECOMIA
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para constru-

EMPREENDIMENTOS

Nome comercial
Têrmo n.9 745.997, de 19-4-66
Adriana Modas Confecções Ltda.
Brasília

'Oes e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo
tos de cimento, blocos para pavimenta
COMERCIAIS
ção, calhas, cimento, cal, cré. chape:
Isolantes, caibros, caixilhos. colunas
chapas para coberturas, caixas dágua
INDOSTRIA BRASILEIRA
caixas de descarga para chiam, edifica'MOBILIÁMOS S.A.
Vies nremoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias. estruClasse 36
turas metálicas para construções, 1amaConfecções, compras e vendas de
Nome comercial
1as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
roupas em geral
de Junção, lages, lageotas, material isoremo n.9 745.995, de 19-4-66
'Urino
n.°
745.998, de 19-4-66
lante contra frio e calor, manilhas, masDrogaria Paulista Lida .
Dionisio Schiphorst .
sas para revestimentos de partdes,
Brasília
Brasília
deltas para construções. mosaicos, Too.
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impenneabilizantes as arganaz,
DROGARIA
em de cimento e cal, hidráulica. pedraValho. produtos '-eturainosos, impermeabilizantes liquido. ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na paClasse 3
Classes: 8, 33 e 50
vimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes, Produtos farmacêuticos e perfumaria em Comércio e representações de aparelhos
geral
eletrônicos em geral
papel pare forrar casas, massas anti-

ADRIANA..

•

PAULISTA

TELETRONIC

Classe 41
Dendê, babaçu, óleo de amendoim, 61e.
de algodão, trigo, carne, mandioca e
milho
n.°
746.004,
de 19-4-66
TU=
Walmar Móveis - Decorações Ltda .
São Paulo

TALMAR
Ind. Brasileira
Classe 40
"Is em germ. de metal, vidro, de
eço, madeira, estofados ou não, indo.
sive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
coniuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanco. caixas
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de rádios. colchões, colchões de Molas,
dispensas. divisões. divans» discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,

mesinhas inesinhas para rádio

e gelevi9

São. mesinhas , para televisão, molawas
para quadros. p orta-retratos. pol`ronas,
poltronas - camas, prateleiras, porta-cha-

péus. sofás: t'fás-camas, travesseiras e
vitrines
Termo n.° 746.006, de 19-l0-1066
Ipiranga Artefatos de Alumínio Ltda.
São Paulo

IPIRANGA
Ind. Brasileira
Classe 11
Bules, anecas, coadores de caié ct coadores de leite e fôrmas para bõlo de
alumínio
Termo n.° 746.007, de 19-1-1966
Fornecedora de r:.v: . )s LIrrveáe
Supply Ltda.
São Paulo
LINIVERSE

Ind.

SUPPLI

Brasileira

Classe 41
Gêneros alimentícios
Termo n.° 746.008, de 19-4-1966
Textil Bronx Ltda,
São Paulo

para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixa para papelaria, cartões de visitas, cartões c o
-mercias.tõínd,ofei.car
Colina, cadernos de papel melimetradc'
e em branco para, desenho, cadernos
esclares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, erivOlucros para charutos de Paliei. encadernação de papel
au papelão. etiquetos, halhas índices
f'cilhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
:ontabilidade, mata - borrão, ornamentos
de papel transparente. protos, papel:.
.nhos» papéis de estanho e de alumin:o
papéis sem impressão. papéis n brancc
nara forrar paredes, pa pel almaço com
ou sem pauta. papel crepon. papel de
seda, papel impermeável» papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
Para contar, papel para desenhas. panei p ara embrulho impermeabil:zadc
papel paro encadernar, papel para escrever papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, pope] de linhc papel
absorvente, papel para em`.-,tuhar tabaco, papelão. recipientes - de Pa pel r°-

ralas, flocos, farelo. fermentos. feijão,
riços. frios. frutas sêcas naturais e cria.
alisadas: glicose, goma de mascar, gor.
;uras, grânulos, grão de bico. gelatina:
)olabacia. geléias, herva doce» dava
nate. hortaliças, lagostas. lInguas leite
ondensado. leite em pó, legumes em
-onserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
as • alimenticias, mariscos, manteiga
nargarina. marmelada macarrão. mas.
a de 'tomate, mel e ine.;' ,4o. mate. mas.
:as para mingaus: niCilhos. moluscos
nostarda, mortadela, nós mosvada.
;.es, óleos comestiveis. ostras. ovas
,Ses, pralinés..pignenta. dós para
r,dins, pickles. peixes, 'presuntos. 'pa,
'es, petit-pois. pastilhas. pizzas pudins.
lucilas, rações balanceadas para &enraia requeijões» sal, sagU. sardinhas
„ianduielies, salsichas. salames. sopary'en.
atadas, sorvetes' suco de tomates e de
ratas: torradas, tapioca, 'tâmaras» tulha.
ans, tremoços, tortas, tortas ' para ali.
mente' ie animais e aves. 'torrões.
• toucinho e vinagre
Termo n.° 746.011, de 19-4.1966
Bormach Indústria de Máquinas e'
Artefatos de Borrachas Ltda..
São Pa

.:BBOrRmA
asiefen
Ind.

ra

Classe 6
Alavancas, máquinas amassadeiras de
setas de papel, rótulos de papel, rolos concretà, barro, máquinas °ara abrir
, LOCrISE
de papel transparente» sacos de papel chavetas; máquinas para arqueação de
Ind. Brasileira
serpentinas, tubos, postais de *cartão embalagens., bombas hidráulicas.
elétricas, blocos, cruzetas, Máquinas
tubetes de papel
compressoras máquinas adaptadas na
lb
•
• Têrmo n.° 746.010, de 19-4-1966
construção e conservação de es,radas,
Para dist,ngui Arfai:h, de vestuários
T. 5 — Colatexterro Indústria e
máquinas para malharia, máquinas secae roupas feitas etfl geral: Aga.salho..
Comércio Ltda.
doras, máquinas pulverizadoras, máquiaventais. alpargntas anaguas. blusas
s São Paulo
'nas paar• cortar e máquinas operatrizes
botas, botinas. boinas. l>abaTermo n.° 746.013, de 19-4-1966
douros. bonés. capê ..ete!, cartolas. Fara
T.5 COLIATEXPERRO
Granja Velmar Ltda.
puças. casacão. coletes, capas. cnales.
Ind. Brasileira
São Paulo
cachecols calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações.' corpinhos» calças

Classe 1
de senhoras e de crianças, calções.' cal.
Colas
ças. camisas, camisolas. camiSetas»
cuecas. ceroulas, colar.nhos. ' cueiros
Termo
n.°
746.012,
de 19-4-1966
salas, casacos, chinelos dominós. acharComercial e Importadora Tudalim Ltda.
pes. fantasias. fardas para militares. coSão Paulo
legiais. fraldas, galochas. gravatas. gorros. logos dl lingerie. jaquetas. laguêS»

luvas, ligas, lenços. mantõs, meias,
maiôs, mantas. mandribo, mastilhas, maletõs. palas. penhoar. pulover. peleánas.
peugas. ponches. polainas, pijamas. punhos. perneiras. quimonoà. regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos-,
uspensórios, saidas de banho, sandálias.
sueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas. turbantts. ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 746.009, de 19-4-1966
Hispania Artes Gráficas Ltda.
São Paulo
"HISPANIA^ -

Ind. Brasiletra

"TUDALIM"

Ind. Brasileira

"VELMAR"
Ind. Brasileira
Classe 19
Aves e ovos
Termo, n.° 746.014, de 19-44966
Bar a Mercearia Assis Bra fl T*An.

São Paulo
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
" ASSIS BRASIL"'
1c4 '-'ar. alimentos para animais, amido,
Ind.
Brasileira
imendoas. ameixas, amendoim. araruta
Arroz- atum, aveia, avelãs, azeite. azei•
Classe 41'
tonas. banha.' bacanau, batatas. balas Lanches de: aliches, mortadela, presun,alscoitcis. bombons. bolachas. baunilha to, roz-bife, queijo, salame, salsichas e
afé em pó e em grão, camarão, canela
churrascos
'ern .pau e em pó. cacau, carnes. chá
Termo
n.°
746.015,
de 19-4-1966
• zeramelos. chocolate., confeitos, cravo
Indústria_
de
Britagem
de Pedra J.
r.ereais. cceninbo. creme de 1-.a.e. creme,
Lavio Ltda.
alimentícios, croquetes, compotas» can
lica, coalhada, castanha, cebola, condiSão Paulo
mentos para alimentos, colorantes :
'GT.L.AVIO"
nouriços, dendê doces, doces ie tru-

Classe 38
-ast espinafre. essências alimentares,
Aros para guardanapos de papel -;. -,das, • ervilhas, enxovas. extratc de toaglutinados, álbuns (em branco), álbuns mate, farinhas alimenticias, favas, té.

Ind.. Brasileira
Classe , 4
Pedras em bruto

Termos as. 746.016 e 746.018, de
19-4-1966
Vértice Comércio de Calçados e Arta,
fatos de Couros Ltda.
São Paulo

wrElttICA"
&na. Brasileira,.
•

Classe' 36
Calçados
Classe 35
Couros e ptles preparadas ou não, ta.
murças, couros, vaquttas, pelicas. e ar.
tetate dos 'mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas. carteiras, caixas.
chicote: de' couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros. 'embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notaa, portachaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos para via.
gani, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valiàes
Termó ii. 746.017, de' 19-4-1966
(1,,,o eppe Trincanato & Cia. Ltda..
São Paulo

"ITALMAGITSSIO NInd.. Bretsileiral
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, acct
doce, aço para tipos. aço ‘undielo aço
Parcialmente trabalhado. 'aço palio, aço
refinado. bronze, bronze em b ruta ou
parcialmente 'trabalhado.. bronze de
manganês, bronze- em pó. bronze em
narra em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente Ore-tarado cimento metálico» cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho brutc ou
parcialmenre trahalsado ferro em urutis
em barra» terro manganês» ferro velho,
siusa em bruto ou parcialmente traba.
lhado gusa temperado g usa maleavel.
lâminas de metal, lata em Nitra latão
em tôlha , latão em chapas. latão em
vergalhões, ligas metálicas. Iimalhaa.
MaMléSiO manganês. metais não malvaihadrus ou parcialmente trabalhados. men
. tais em massa metais estampalos.
• • metais para solla. nume: e 'r.ttico
Termo n.o 746.019, de 19-4-1966
Bernardo Gerard Emule Pongnet
São Paulo

"TERMOLUB“

Brasileira

Classe 50
, Representações
T.".emo n.° 746.020, de 19-4-1966
Comércio e Representações Tabaré
Limitada
São Paulo

TABag

.Ind. Brasileiral
Classe-33
Representações de plásticos, borrarhaS
material fotográficos
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MARCAS DEFOSITAD
Puisticação feita de esitirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a cw'ier o prazo de 60 citai para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ac Departamento
ssacional da e ropriedale Industrial aqueles que se julgarem prajudicados com a conesão do regiátao requerido
l'ermo o.' /46.021. de 19-4-1966
• Cantina "Tre — Ulive" Ltda.
São Paulo

"TU- ISLIVB"
'Ind. Brasileira
Classe 12
Pa distinguir: Aguardentes. aperiti
`yos an z bater, brande. conhaque. cer
salas 'asnas genebra, gin. empei. lica
res. acerar. punch pipermint. rhum
ouros de trutas sem álcool, vinhos, ver
moath vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh.sky
Termo n." 746.022, de 19.41966
Morutuby peco-ações Ltda.
São Paulo

11.10RUMY"
*frui. Brasileira
Classe 33
Xplicações de produtos químicos para
polir e conservar assoalhos
Termo a.° 746.023, de 19-4-1966
Comércio Cerealista Concerea l Ltda.
sno Paulo

"FOUla "
Ind. Brasileira

Termo n." 746.024, de 19-4-1966
Panificadora Aracê Ltda.
S';';o Paulo

Termo n. 9 746.029, de 19-4-1966
Irmãos Lopes Ltda.
São Paulo

"ARACE"
Ind. Brasileira
Classe 41
Pão
Tirniu n." 746.025. de 19-4-1966 —
Confecções Sentsuru Ltda.
São Paulo
4 SENT SUBI]

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés. capacetes, cartolas. caraouças c..sacão, coletes, capas. chales:
:achacais. calçados, chapéus. cintos,
sintas. combinações. corpinhos. calças
lolina. "batons". cosméticos, fixadores
ie penteados. petróleos, óleos para a.
.abelo. crave rejuvenescentc cremes gorde senhoras e de crianças calções, cal;as. camisas, camisolas, camisetas,
suecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias; fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. ogos de lingerie. jaquetas, Isques
luvas, ligae, lenços, mantós. meias;
maiôs., mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, pelerinas;
muges, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, qulmonos, regalos,
robe de chambre,, roupão, sobretudos,
suspeasórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.o 746.026, de 19-4-1966
Transportadora Brasa Ltda.
São Paulo

Classe 41
Pise distinguir alcachofras, a] 'ria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas, amendoas, araruta, arroz,- atum, aveia, avena, azeite, azeitonas, banha, bacalhau
batatas, balas, biscoitos, bombons, boladias, baunilha, café em pó e em grão
camarão, canela em pau a em pó, cacau.
carnes, chá. caramelos, chocolates, coa
feitos, cravo, cereais, creme de 'alta
tremes alimentícios, compotas, cangica
coalhadas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, couriços,
'dendê, doces, doces de frutas. espinafre
'BRASA"
'essências alimentares, empadas, ervilhas
Ind.. Brasileira
enstovas, extrato de tomate, farinha a ali
Classe 33
mentidas, favas, fécula, flocos, fareTransportes
lo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
Mus e naturais, cristalizadas, glicose
Termo n.o 746.027, de 19-4-1966
goma de mascar, lagosta, gorduras, gra.
Cícero Chaves de Mello
nulos, erva doce, erva mate, hortaliSão Paulo
línguas, leite condensado e em pó,
emes em conserva, lentilhas, lf.guiC0122- C10
REPRE
'ç a, louro, massas alimentícias, mariscos,
VEMAÇA0 DE CON: •
manteiga, margarina, marmelada, ma,
?ECOES .71ACKE.
barão, massa de tomate, mel, melado
mate, massas para mingaus, molhos, n.oluscos, mostarda, mortadela, noz-mosca.
Classes: 33 e 36
g& nozes, paios, óleos comestíveis, osRepresentações e Confecções
tras, ovas. pães, pralinês, pimenta, pós
'Plasmo n." 746.028, de 19-4-1966
para pudim, picles, peixes, presuntos,
Cantina e Bar Turim Ltda.
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para
São Paula
,
animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
"Mn:" •
sanduiches, salsichas, salames, sopas enInd. Brnsileira
latadas, sorvetes, suco de tomate e de
frutas, torradas. tapioca, amaras, tarim, &amoras hortaS. tortas para ali- Lanches
• •
:1,1a presunmento. de animais e aves, torrõee, toe to, Queijo, roz• biie. ,s; Lane, salsichas e
einhoa e vinagre
churrascos

GRAM DO

Termo IV' 746.034, de 19-4-1966
CEEMI — ,Consedvadora de Equipa-.
mentos Eletrônicos Miálicos e
• Industriais Ltda.
São Paulo

c à/a-CONSERVA»
DORA DE EVIPANRNTOS EME() EICOS 1EDICOS E

IND. BR.ASOLERRA

INDUSTRIAIS LTDA.'

4

Classe 49
Bolas para esportes em geral
Termo n." 746.030, de 19-4-1966
Protecil Proteção Industrial Ltda.
São Paulo

Nome Comercial
Termo n. s 746.033, de 19-4-1966
CEEMI — Conservadora de Equipamentos Eletrônicos Médicos e
Industriais Ltda.
São Paulo

CEEMI

PROTECIL
IND. BRASILEIRA
•

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botos, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, cara.
poças, casacão, coletes, capas. chales,
ahos, perneiras. quimonos, regalos,
saias, casacos, crinelos, dominós, acharpeugas, ponches, polainas, pijamas. pu‘,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
maiôr, manta:, mandrião, mantilhas..paluvas, ligas, lenços, manais, meias.
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
rcbe de chatnbre, roupão, sobretudos,
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinaa
Intata fraldas, galochas, gravatas, gornes, fantasias- fardas para militares. coros. jogos de lingerie, jaquetas, taquês.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacics,
toucas. turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termos os. 746.031 e 746.032, de
19-4-1966
Confecções Zefitex Ltda.
São Paulo

ZEFITEX
Brdsileira
Classe 23
'tecidos em geral, de algodão, linho,
raion, seda e nalcron
Classe 37
t'are distinguir roupas brancas pare
:ama e mesa. Acolchoados para :amas
colchas, cobertores, esfregões, fronhas,
quadanapos, jogos bordados, tettçóis,
nantas para camas, panos para casinha.
°anos de prato, toalhas de rosto, e
,anho, toalhas para banquetes, epitattlições para cama. mesa e banho, tos'
linhas (cobre pio), .

Ciasses: 1 a 50
Substancias e preparações quimicas usadas na agricultua. nar hotticultura,
veterinária e para fins sanitár.os, proa
duto se preparados para serem usados
as medicina e na farmácia; substâncias
d.e origem animal, vegetal ou mineral;
natais não trabalhados; maquinas e suam
partes integrantes; máquinas de agricultura, horticultura e suas partes iates
grames; aparelhos elétricos para uso
doméstico; instrumentos musicais; ima.
iumentos, maquinas e aparelros para
medicina, arte dentária e cirurgia; fess
eagens e ferramentas de tôda esecieg
miudezas 'de armarinhos; joalheria e artia
moa de metais preciosos, semi-preciosos
t suas instalações; vidro, cristal e seus
artefatos; artefatos de cerâmica e instas,
Ilações sanitárias; material para construa
sAo, artigos, máquinas e instalações para
escritórios; armas, munições de guerra
taxa, explosivos e fogos de artifickst
animaia vivos, aves e ovos; detrechoel
navais e aeronáuticos; veículos e suas
partes integrantes; fios em geral; tecido.
em geral; artefatos de algodão, cânhamo, linho, juta e outras fibras; Imagens,
gravuras, estátuas e estatuetas; aneleels de madeira, osso ou marfim; medas
Itats de palha ou fibra; artefatos de ma.
aleira, artefatos e produtos acabados da
erigem animal, vegetal ou mineral; eacceWas comuns; guarda chuvas, bengalas 4
alas partes integ, antes; tendas, lonas
avistas e publicações em geral, ;comas...oreias, cordoalhas e barbante; jornal&
aas radiofónicos e de televisão: tranas-.
;45es Imobiliárias em geral, cinemas, ~roa lavanderias, oficinas, escolas, as,
age, tapetes, cortinas e panos para ala
,oalhos; couros e peles; artigos de veeuário; roupas de cama e mesa; papel
seus artefatos; artefatos de borradta;
móveis, substancias alimenticia.s e ingredientes- de alimentos; bebidas almaas. refrescos e águas minerais; tabaco
nanufaturado ou não, artigos para fele
flautes; sementes e mudas -para e agai.
ultura; rorticu'tura e a floricultura asas
as. fósforos. sabão comum e detergens
es. preparaatrs oara conservar e
combustíveis; lubrilicantes e substancia*
¡lett/udu e iluminação t ao aqued.

r
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MARCAS DEPOSITADAS .
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação ameaçará.
a correr o prazo de 60 dias paia o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar sutis oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requeri&
Lento: pertumaria, cosméticos, destifrii•
aos. sabonetes e preparados para o ca.
ar ; jogos de tôda espécie e brinquedos
e pasatempos ,e impressos em geral
"—Termo n. o 746.035, de 19-4-1966
Auto Mecânica Simbrasil Ltda.
São Paulo

"ClUBRAsil."

In d. Brasiled. ra
Classe 6
Afiadores, anéis, bobinas, bombas. brunidores, buchas, caldeiras a capor carburadores cilindros, eixos, filtros como
parte integrante de máquinas, máquinas
de costura, motores, utensílios de máquinas não hortícolas nem agrícolas,
válvulas, camisas e 'pistões para
motores
Termo n.o 746.036, de 19-4-1966
Viscount Indástria e Comércio Ltda.
São Paulo

'TAL—RAZ"
Ind. Brasilelrs
Classe 1
Agua raz
Termo n.° 746.037. de 19-4-1965
indústria de Relógios Herweg S.A.
Santa Catarina

"SILENDOI"

Ind. Brasileira
Classe 8
Relógios e despertadores
Termo n.° 746.038, de 19-4-1966
Manuel Rubial Figueira
São Nide)

"WFIL"
Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico. revestimen.
tos confeccionados de substâncias animai* e vegeta:s: Argolas, açucareiros.
armações para 6cclos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias, bolam, caixas, carteiras, ' chapas, cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas.
Caixas para acondicionamento de alimentos caixa de material plástico pare
baterias, coadores. copos, canecas, eon•
dias. capas para álbuns e para livros,
Cáli ces, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de ibjetos,
chos coadores para chã. descanso para
pratos, copos e copinhos de 'plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
para sorvetes, colhem nn as. pasinhas
garfinhos de plástico para sorveres, forminhas dt plástico para sorvetes, discos
embreagen de material plástico. embalagens de mater:al plástico para sorvete& estojos para objetos, espumas de
tsylon. esteiras, enfeites para autotrá,
vais, massas ants-reidos. escowores de
prata, funis, fôrmas para doces. fitas

para bolsas, .‘acas guarnições guarniaições para porta-blocos, guarnições
para Lquidificadores e para batedeiras
de fruas e. legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e eibjetos.
guarnições para bolsas garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanche:res, .cnantegueiras, malas
3rinéds, prendedores de roupas. puxado.
res de móveis, pires, pratos. paliteiros, pás de cosi/Ma, pedras pomes arit.
dos protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-niquels, possa-notes,
p orta-documentos placas, 'rebites rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos. saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos' para serin•
gas, travessas, tipos de material piastico, sacolas, sacos, saqu:nhos, vasilhames para econdiciinamento, vasos,
caras, colas a trio e colas são incluidas
em outras classes, para borracha, para
corrumes, para marceneiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral
Termo n.° 746.039, de 19-4-1966
Movisa Cargas, Descargas e
Arrumações Ltda.
São Paulo
MOVI SA
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, "envelopes, faturas, notas pr...missórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletasc e veículos e bilhetes' impressos
Termo n.° 746.040, de 19-4-1966
Viciar Mendes da Silva
São Paulo

TOCANTINS
Ind.. Brasileira
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 746.041, de 19-4-1966
jolly — Automóveis Ltda.
São Paulo

JOU?
Ind. Brasileira
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.o 746.042, de 19-4-1966
Escudeira Araçá
São Paulo

Classes: 25 e 33
lrisignia Comereial

Termo 0.0 746.044, de 19-4-1966
(Prorrogação)
Chimica Baruel Ltda,
São Paulo

Prorrogaç

ao

COLOIDOCÁLCIO
CHINITCA BARUEL
LTDA.
São Paulo.
Classe
Cálcio cotoidal para uso veterinário
Têrrao n.° 746.045, de 19-4-1966
(Prorrogação)
Chimica Mamei Ltda.

Prorrogaçao

quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas da
escrever, máquinas de calcular, mapas
nas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-cariess
boa, porta-lápis, porta-canetas, portas
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para minaógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.s 746.049, de 19-4-1966
Transita! — Comércio, Exportação e
Importação Ltda,
São Pauto

O II Q
Ind. Brasileira'
Classe 41
Pahnitos em conserva
Termo n.° 746.050, de 19-41966
Malhas Tecsport S.A.
São Paulo

STARLET
Ind. Brasileira'

1R1PANOS

• Classe 36
Para distinguir: Artigos ds, vestuáriOl
e roupas Seitas em geral: Agasalhos,
Classe 2
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Produtos para o tratamento das tripa- botas, botinas. blusões, boinas, babas
nossomose em animais
doutos, bonés, capacetes, cartolas, caris
puças, casacão, coletes. capas, chula,
Termo n.° 746.046, de 19-4-1966
cachecols, calça doa, chaptus, cintos,
(Prorrogação)
cintas, combinações, corpinhos, calçai
Chimica Marnel Ltda.
cas, camisas, camisolas, camisetas,
de senhoras e de crianças, calções, cal'
Prorrogação
nucas, ceroulas, colarinhos, cueiro*,
saias, casacos, crinelos, dominós, echar•
pes, fantasias, fardas para militares, cos
tegiais, fraldas, galochas, gravatas, goro
ros, jogos de lingerie, jaqueta, laquès,
luvas, ligas, lenços, mant8s. melais
CH1MICA BARUEL
maiôs., mantas, mandrião, mantilhas. pat•
LTDA,
teta, palas, penhoar, pulover, palermas,
Sio Paul()
peugas. pouches, polainas, pijamas, pito
nhOs, perneiras, quimonok regalo*,
Classe 2
robe de chambre, roupão, sobretudo*,
Um escabicida para uso veterinário
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, aborta, sungas. deles ou dadca
Termo n.° 746.048, de 19-4-1966
toucai turbantes, ternos, uniformes t
011Ur — Organização de M6val5 e
e vestidos
Instalações S.A
Têrmo n.o 746.051, de 19-4-1966
Malhas Tecsport S.A.
ORM'
São Paulo
Ind. Brasileira

SARNOPAN

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mata l,,,*. rão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
carimbos, carabadores, cole para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadore; datadores, estojos para desenhos,
estofos para canetas, estojos com minas.
?squadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores. fitas
vara máquinas de escrever. grafites
Para lapiseiras, goma arábica, grarnpea.
dores, lápis em geral. lapiseiras, me.

,SUR1
Ind. Brasileirsi
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário*
e roupas feitas ta gerala Agasalho*,
aventais, alpargatas, anáguas, blusa,
botai, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartola*, cara.
puças, casacão, coletes.capas, chales,
cachecols, 'calçados, chap
éus, cinta,
cintes, combinações, corpinhos, calça

ct. senhoras e de crianças, calções, cal.

ças, camisas, camisola*, camisetas,
cuecae, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, co'
legisla, fraldas, galochas, gravatas, gor•
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Pubitcaç-ão Zeita de acareio com o art 130 do Código da ProPrIedade Industrial Da data da publicação cmr.eçara
coraer prezt Ce. Ç.q dias 'aro o. ristterimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas opuslções eo Departamento
a'lac'cc.na.:."
Pzoprlatiado Codustrial aqueles que ao julgarem p rejudicados com a concessão do reantre requerido
aka opos dt fingem. laquetass. leques.

Lyara,çaa. caçoa. manta, meiaa.
mandr:bo. scan/lhas
palas. penhoar, pulovez.. pelerinas.
pez:aias. ricbaa.polainas. piloznas. pudt=.
?a-rne-ir2z. ' (muremos. regatos.
Cle chambre. muge. snlaretudos.
currarasór:as sardas de banho: sandálias
sharts. sungaa atolais ou stacks
tiaarae.: narbantts. ternos. nnifortnos
e vestidos
7êrmo n.° 746.052, de 19-4-66
G9. É. — Grupo 3-'aulista
G:rador Ltda,
São Paulo

p reservar o solo, p reparações 'para des Penzinas. beuzol. beitnues bicarbonato tiara revistimento e 3Utros COMO eia
i trub tawtos, hervas e plantas dtani- de snd.o. de potassa.). cal vuaean. cai arar/atuação laças ornamentais de d°
-fias, sais para fins aciricolas. sais para
fins norticoias. substancias quitrnIcar
para destruir insetos. aervas e plantas
daninhas venenos contra a vermina
venenos paro tosca:a e visgos
contra r-icarras
Têrrno ri.° 746.056, de 19-4-66
Moncatuar — Assessoria limpreaarial,
Sociedade Civil Ltda.
São Paulo

MONCAMAR
Ind. Brasileira

EDIDTCIO
ST * RICHARD
S50 Paulo,

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tann° a.° 746.057, de 19-4-65
Moncamar — Assessorial Empresarial,
Classe 33
Sociedade Civil Ltda.
Para -;:stia.7wit e decorria:ai um prédio
São Paulo
1 'ermo n.9 746.055, de 19-4-66
MONCAMAR-ASSESDzominco — Promoções, Indústria e
SORIA ELT1),ESAr.
Comércio Ltda
Sao Paulo
RIAL9SOCIEDADE

MINCOL- Ra0M 0E5 9 11122S A E CO

r.2

LTDA.

'Jromoções, indústria e comércio em
geral
Tênue1...-!, >) 746.054, de 19-4-66
R7=2= — Promoções, larlástna a
Comera:o Ltda.
São Paulo
Ma=
7nd. Swasin

ir

Classe 32
Altr,anaques. anecelaa.
wr.e.i.:f.car. última banreasos. holet:rta caPE1'.3

^a:z ,atiiçtes tuitrasa,eavlaan,
gr.:1ta publ.:Cr:ar:2s. progrwaio radio-

rt_:0-t.e2evisionadaa. peças teuIr2 3 32.22 -¡. ,..x17.73arlrá caia procrarcam
cin.-ataca
Têrtno arP 746.053, du 19-4-66
g ertiminas — Fertilizantes de Minas
GeraiZ Lta,
Minas Geraia

NélISZã

Ind. Drasileirm
Classe 2

3-2bstOncias e -i.preparaçCes qulanicas

CIVIL LEDA. .
Assessoria de propaganda e de ela
ções Públicas; assessoria para artentação
administrativa e financeira; assessoria
contábil e para organização e rlaneiamento de vendas
Térail0 Ia° 746.058, de 19-4-66
As . nei . aão Paulista de Turismo Caça e
Pesca
São Paulo

ASSZCIAÇÃO
PAULISTA XE CAp.
Ça E PESCA3
.Classe 33
Associação de caça e
Têrmo n.° 746.059, de 19-4-66
Mensageiro Bandeirante Ltda.

São Paulo

nNSADEIRO
3ANLEIRAUTE
Classe 33
Serviços de mensageiros em geral
TêrtI10 n.. 5 746.061. de 19-4-66
Paginas Brasileiras Resibras Ltda.
São Paulo

VART :EL
Brasiletra

aardatan agr.:su1/1.-ra. õ saber: Er21.3b.1
(tela =
. na/Vicia:ia rara o zdaa. álta2
Classe 1
as. taras Paa o
czre T:rat artrkeari. la-act a
Absorventen.
zarrs
—tc-ik. CiErz,mkie ea cá/eu
aratatoa, agentea guiralcos vam
kaan adel= .p arae. u oe'denztm-Js= • , tratamento e coloração 82 fibras. takca
,3aflC cia arricaltura e
corroo e celular:e: agua-raz. a52scórlzar 1.41alcas paira lurc:rea.
na
aiumen. alvaiade. ai-21 •
•PnrD
rnsr. !..nd-astriala, aluminio em pó
'ar.tas
extra:na da :me-Jia:na anti-Incrustantea, antl--taxian
Eré".".3
calaza-a : ar- ra Faata hciaasolas. tertilizananti-corrosivm anti-detcnantw. azo.
cat2ar,o. 1-aa- tatca. água acidulada Para acumulado
o
C2 3
£1fr^ a sar. annçarts para.- .enzartos pastilhas mo, água oxigenada para fins industri
fvtc, ratz,-;:ara._
G.,arc
azazà!a; áaz.àr,3 "'44-3 edvanizasg.o.

vões.. carbonatos catalizadores. ceado

nento ou gesso para retos e parede
se. chapas totogrithca.s, con.posições.
°avei para forrar ceas. massaa anta
rintores de incèndio. cloro, -corrosivos -4 crdos para esa; cas construções. Dava
zrornatos, corantes, crrosoras: descoran arretes. aortas, portões. casos, soleiras

tes. elesincrustialteS. CISSOIVelltP0;
para aortas. Colos. tubos de concreto.
-nes tOtegráttCaS, eriltOtTe ater, estnat -elhas. tacos tati.oa ele vintilação. tarares. eestearatos. tenor, filmes sensitni; lues de cimento. vaias. vigamentos o
lados para fotogratias. firtautorea. hal
varias
los para fretes. harmol tostatos indus -Têrmo si 9 746.63, de 19-4-66
fósforos Industriais. 1-1i:Á:retos
fundentes para soltia. gaivanizadoreik Oroanizacão de Vendas "Nõvo Brasil'
Ltda.
getac:eas para tctogralias e pinturcu,,
São Paulo
;laceram: b;dratos. thdresultitos: nper
meatadzariv.-s.. ,oduretos ocas: massa
para pintura nocinesio 1:11tra

' tos. neutra' ré:cores carroce:uirase; pro
Jxides, an y :ante: p-ire wntura ólesi

NeVO BRASIL
Ind. Brasileirs

le linhaça nrartutus quirructx para ira

Classe 8
•
parasse ui d: :ssria. papeis as Para distinguir: Aparelhos eletro-doo
logra kers e orei/mama ta. peireutas sen mésticos em geral, notadamente máquia
aveia.•pirp..s us para teru tt ratura e anal:
nas de café
..es de aooratorio. owst atos. pet513
Têrmo ri. 7-16.064, de 19-4-66
005 metailéo:,utrp
e2 ou
Citronova Importação e lixportação
preparat,Ó ,.'s liara 'oteAl r atla.S., aredu
Ltda.
-os para n quetar p rateai e crotnet
São Paulo
1.utt tratas. orassiat-s
..irodctus
tas. reme: esínr z• !, sar:P.o neutro
•
sais. salicilan.is
.,.art:tatizantes
CIWWWWA.
;dilatas. NOW- guiem
Ind. Brasileira
pressão.

za., de uso industriai tr.:Aventes. sulta
tos. tintas eia pó. ¡igualas. solidas cir
pastosas para madeira terzo, parece..
constrin,oes. decura,oes, couros. teci aos

fibras, celulose, barcos e veiciaos. talei
industr.al th.riei. vernizes. zarcau
Têrmo n.° 746.066. de IÇ-1-66
Mensageiro Bandeirante Ltda
São Paulo

EENSAGEIRO
BANDEIRANTE
LTDA.
Serviços de mensageiros em geral
Têrmo n.° 746.062, de 19-4-66
Serviços de Pavimentação e Construção Serpavi Ltda.
São Paulo

SERPAVI
Ind, Brasileira

Classe 41
Frutas
_
Têrmo ri.° 746 065, de 19-4-66
Novidades Giselle Ltda.
São Paulo

TUELE
' Ind.-Braslleira
Classe 3/
Roupa de cama, mesa e banho
Tênmo n.° 746.06S, de 19-4-66
Incia.orta 4. Bebidas llnatdratna Ltda.
Paraná

UMUARAMA
Ind. Brasileira
Glasse 43
Refrigerantes
Têrmo n.° 746.067, de 19-4-66
Plevade — Publicidade e Promoção
de Vendas Ltda.
São Paulo

Classe 16
Pare distinguir: ailateriaas para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. batentes. balaustres. bloMUDE
cos de cimento. blocos para pavimentação. calhas, cimento. cal, cré, chapas
Classe 38
Isolantes, caixilhos, colunas,
Impressos
chapas para coberturan. caixas dágua.
Termo
n.°
746.071,
de 19-4-1966
caixas de descarga para etixos. edificaM.agrat — Indústria de Mãcialtua
çães preanoldadas. estuque, emulsão de
Gráficas Ltda.
base asfáltico. estacas. esquadrias, estruSão Pad.3
turas metálicas para constriaçÕea, lamela: de metal. ladrilhos, lambris. luvas
WAGRAP - INDUSde lançO.o, lapas. lagecrtas. material IsoTRIA DE gimgx lante contra frio e calar. manilhas, masNAS GRAFICKS LTDA0
sas parei rev alimentos de partdea madeiras para construções. mosaicos. pro-lutos de base asfáltico, produtos para
Classe 6
tornar impermeabilizantes as argamassas ele cimento e cel, hidráulica pedre Máquinas grãficas, mecânica em gerai
gulho. produtos betuminosos. Impermea não usando tecidos e outros wrreiaCc
ao ramo
bilizantes houiclein ou sob nutres Lotman
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
poderão apresentar emas oposiçh ao No Departamento
uoner O prazo de 50 dias para o deferimento do pedido. Durante ene prazo
- , Nacional da Propriedade Industriai aquéles que se julgarem prejudicados com a couw.ssão do registro requerido
• Termo n.° 746.070, de 19-4-66
Atlanta — Empreendimentos Imobiliários Ltda.
São Paulo

!ATLANTA—EMPRES NDIMENTOS IMOBILI
! PIOS LTDA.
Nome comercial
Têrmo n.° 746.068, de 19-4-66
Pelplast — Decorações Ltda.
São Paulo

peugas. pouches, polainas, pijamas pia
nhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saídas de banho, aandállas,
sueteres, shorts. sungas, atolas ou siad,e
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 746.075, de 19-4-1966
Frigorifico Bordon S.A,
São L'aula

nhos. perneiras. quimonas, regalos frutas, taradas tapioca, tâmaras, talim
robe de chambre. rolpão. sobretudos rim, tremoços, tortas, tostas pare alh
i suspensórios, saldas debanho, sandálias
mentr de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
sueteres, shorts. sungas. stolas ou s/acks
roucas, turbantes, ternos, uniformes
Termo n.° 746.081, de 19-4-19ó6
e vestidos
Luhrigaz Comercio e Metalúrgica Ltda.
São Paula
Têrrao n.° 746.079, de 19-4-1966
Indústria e Comércio Hidro-C1c10
Cisne Linense Ltda.
São Paulo

LUBRIGAZ

.BRÁVO
tina. Drasileira's

[CISNE LINENSE

Classe 41
IND. BRASILEIRA
Carnes frescas, secas ou salgadas, corobeef, banha, conservas de carne e
PELPLAST
• IND., BRASILEIRA
embutidos de salsicharia
Classe 34
Classe 6
Termo n.° 746.076, de 19-4-1956
Para distinguir genericamente artigos e
Máquinas para lubrificação; compresso.'
Frigorifico Bordon S.A.
produtos de decoração
Classe 20
res ed ar; elevadores para autos em poss
São Pau'
Ancoras, bóias, botes, salva-vidas, bar- tos de serviço, engraxadeiras manuais e
Termo n.° 746.069, de 19.4-66
cos, lanchas, cintos de natação, velas
pneumáticas
Macedo Riglietto & Cia. Ltda.
CORMADO
para
barcos ganchos para botes e dispoSão Paulo
Termo
n.°
746.082,
de 19-4-1966
sitivos para arriá-los barco ou flutuador
Indústria de Tecidos e Confecções
acionado
a
pedais
PRETOLIII
Beibelan Ltda.
Classe 41
Termo n.° 746 . 080, de 19-4-1966
São Paulo
Carnes frescas ou em conservas, incluClasse 46
Mercearia
do
Povo
Ltda.
sive
corn-beef,
banha
e
embutidos
de
Detenentes e produtos para limpar
salsicharia
pneus
Termo n.o 746.077, de 19-4-1966
Termo n.° 746.072, de 19,4-1966
Serimecánica Industrial Ltda,
Indústria de Mácminas
Magraf
São Paulo
Gráficas Ltda.
' •
IND. BRASILEIRA
São Paulo
SERII4X.g.NIC,A
tncle Brasileira
MAGRAF
IND BRASILEIRA
Classe 23
Ind . BJ:asileire
Para aistínguir tecidos em geral. teca
Classe 6
dos para confecçôes em geral, para
Máquinas operatrizes e máquinas
Classe 6
Classe 41
tapeçarias e 'para artigos da cama 4
serigráficas
Máquinas gráficas
Alcachofras. aletria, alho, aspargos, mesa: Algodao, alpaca, cânhmo eetin
açúcar. alimentos para animais, amido. caroá, casimiras fazendas e tecidos de
Termo na° 746.078, de 19-4-1966
";;Termo n.° 746.074, de 19-44966
Rohan Indústria e Comércio de Roupas amendoas, ameixas, amendoim, vraruta lã em peças, juta, jersey; linho; nylorti
Cerealista Sembat Ltda.
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei- paco-paco; percalina; comi; rayon; seda
Limitada
São Pau.o
tonas banha, bacalhau. batatas, balas catarei; tecidos plásticos. tecidos imd
São Paulo
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
permeáveis, tecidos de pano couro e
café em pó e em grão, camarão, canela
veludos
em pau--e em pó, cacau. carnes, chá.
Termo n.° 746 . 083, de 19-4-1966
caramelis. chocolates, confeitos, cravo
Classe 41
Ótica Rio Preto Ltda.
cereais, cominho. creme de leite. cremes
Cereais em geral
São Pau:o
alimenficios,
croquetes,
compotas,
canF
L2
gica
coalhada.
castanha,
cebola,
condi.
Termo
n.°
746.073,
de
19-4-1966
'mentos para alimentos, colorantes,
Confecções Rondilin Ltda.
chouriços. dendê, doces, doces de fruIND _BRASILEIRA
São Pau:o
tas, espinafre. essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toè,
"RONDI LIN "
mate, farinhas alimenticias, tavas, fa.
;ND BRASILEIRA
Ind. Brasileira'
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
Classe 36
Para distingtar: Artigos de veauários figos, frios, 'auras sêcas naturais e cris
Classe 36
e
roapas feitas em geral: Agasalhos, talizadas, glicose, goma de mascar, gorClasse 8
Para distinçaair: Artigos de veatuárlos aventais, olpargatas, anáguas, blusas duras. grânulos, grão de bici, gelatina.
e roupas feitas em geral: Agasalhos. botas, botinas, blusões, boinas, baba goiabada, geléias, herva doce herva Para distinguir os seguintes artigos eI50
tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
mate, hortaliças, lagostas, línguas, kat
botas. botinas, blusões. boinas. baba. douros, bonés, capacetes, cartolas. cara. condensado, leite em pó, legumes em pick-ups, geladeiras, soi.veteiras, apare,
douros, bonés. capacetes. cartolas. cara. puças, casacão. -coletes. capas, chales, conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- lhos de refrigeração, enceradeiras. asa
puçaa. casacão. coletes, capas. chatas: cachecols. calçados. chapéus. cintos. sas alimentícias. mariscos, manteiga. Oradores de p& fogões, fornos e fogad
cachecols. calçados, chapéus. cintos cintas, combinações, corpinhos. calças margarina, marmelada. macarrai. mas- reiros elétricos, chuveiros, aquecedora',
cintas, combinações. corpinhos. calça de senhoras e de crianças, calções. cal' sa de tomate, mel e melado, mate, mas, balanças, ferros elétricos de engomar a
de senhoras e ie crianças. calções. cal- Ca& camisas. cainisulas, camisetas sas para mingaus, raolhoa, moluscos pastar, batedeiras, coqueteleiras, exprea
má'
ças, camisas. camisolas, camisetas. cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. mostarda, mortadela, nós moscada, no. medores, liquidificadores elétricos,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros salas. casacos, chinelos, dominós, achar- zes, óleos comestíveis, ostras, ovas. quinas para picar e moer legumes 4
saias, casacos. chinelos, dominós, achar• aes, fantasias, fardas para militares, co- pães, paios, pralinés pimenta, pós para carne, resistências elétricas, fervedores',
estufas, ventiladores, punias e bule
yes fantasias,, fardas para militares. co, legiais. fraldas. galochas; gravatas. gor!caiais. fraldas, galochas, gravatas, gor am jogos de angarie. jaquetas, !aguas, pudins, pickles, peixes, presuntos. pa, elétricos, refletores, relógios de ar res
ros, ogos de 'Ingeria. jaquetas. laquês (uvas, ligas, lenços, mantéis, melas tês. peta-pois, pastilhas. pizzas pnclins: frigerado, formas elétricas, máquinaS
queijos, rações balanceadas para ana fotográficas e • cinematográficas, cama
lavas, ligas. lenços. mantes. meias; maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar. pulover. pelerinas. mais, requeijões, sal. saga. sardinhas. aninhas elétricsaa garrafas térmicas. rea
02316S, mantas. (mandrião. mantilhas. paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinaa; peugas, pouches, polainas, piiamas. pu- sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de galares anton-lktiros. lâmpadas, apare-
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Publicaçáo feita de acôrdio eons o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
correr a prazo de 40 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podara° apresentar suas opo,stOes ao Depasassaaantat,
Nacional da Propriedade Udustrial' aqueles que se julgarem prejudicados com a concassto de registro requerido

•

ffilaa do luz fluorescente, aparelhos de
Termo n.° 746.092, de 19-4-1966
ger= urja; çãa taterna, esterilizadorea coaConfecções Danubio.Ltda.
ttkr_sadwza, bobinas. chaves elétricas.
São Parla
,ctrataadaaes. Interruptores, tomadas de
lama:ente. furvel, aparelhos fotográficos
• 0.17.CUEtog relf cin. fume, revelados,
DANtr 8 1 O •
actuo% aparelhara da aproai•
abat-jours e lustres máquinas In.dus
tr i a B ras i le ira
pare •avar roupas para uso
doméstico
• Classe 30
Veamo n.° 746.084, de 19-4-1966
Para distinguir: Artigos de vestuários
Confecções Bolívia Ltda.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
São Paulo
aventais. olpargatas, anáguas. blusas.
botas, botinas : blusões, boinas, baba.
BOLMA
douras, banas. capacetes cartolaa, caraInd. Brasileg'a
puças, casacão, coletes, capas, chalescachecalta calçados, chapéus. . cintos
cmtas, combinações, corpinhos. calças
Classe 36
Peaaa tilsainguir: Artigos de vestuários de senhoras e de crianças. calções, cal• tuu,i;es teltaa em geral: Agasalhos. ças, camisas, camisolas camisetas.
13:uce2e;le. alpargatas.- anáguas. blusas cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
--ur, botinas, blusões, boinas, babe- saias, casacos, chinelos, dominós, ecbarEu
eir..VC2, banes. capacetes, caruaas, cara- 1125. famas:as, tardas para militares co.
puçaaa eaa,ECae.: cates. capas, chatas legisla, fraldaa, galochas, gravatas. amo
eacaavaa, calçado% chapaus, cintos reis. jogos . de (ingeria, jaquetas, laquas.
U.ntes. combinações, carpinhaa, calças luvas, ligas, lenços. mantéis. meias
canhoraa e as crianças, calções. cal. ataiós. mantas, mandrião, mantilhas. pa•
as, camisas, camisolas, camisetas [edis. palas. penhoat, pulover. palermas.
• CI
carcalas, colarinhos. cueiros neugas, pouches. polainas pijamas. pu•
c_aaaecs. chineioc. dominó:a achar. nho% perneiras, quimonos, regalos.
ases, fia-a:asma. fardaa pare militares, co. robe da chambre, rolpão. sobretudos.
Leg a:asa fraldas, galochas. gravata% gor- ais CE-1 ceaoulac. cola-rinha% cueiros
"as.. logos di: 'ingeri% jaquetas. !aguas iuspensórias. saldas debanho, sandálias
aivaa, lia.ir.s.„ lenços, mantaa-a metas meteres, aborta. sungas. stolas os siada:,
Cracas, turbantes. ternos. uniformei
•
mantas, mandribo, mastallaaa,
latós, paias. penhoar. pulover, pelerinas
e vestidos
ateimas, pouches, polainas. pijamas. ou.
Têm° n.° 746.093, de 19-4-1966
latar: ocraeiras, quimonos. regalos
Indújstria e Comércio de Confecções
Sr:2:: de chambre, roupão, sobretudos
Kay Bem Ltda.
atispaasórios saldas de banho. wadáliaa
taaaares, chorts. sunaas, stolas eu siadas
São Pateia
C.2 '1 Cr-S, airbantts, ternos. uniformes
e vestidos
', 7i.a'anaas as. 746.085 e 746.086, de
19-4-1966
DanicI Martins
San a ela

O L
X
d0 Brasileira
Classe 48
Artigos da classe.
Classe 2
ljaain.etantes par ambientes
7.7èrea10 n.o 746.091, de 19-4-1966
Milton Gavetti
Paraná

.

suspensórios, saldas de banho, sandálias,
toucas, turbantts, terno% uniformes
e vestidos
Termo n.° 746.094, de 19-4-1966
Barraplana — Aração e Terraplanagem
Limitada
São Paulo

"BARRAPLANA"
Ind. Brasileira
Classe 33
Aração e terraplanagem

Têrmo n.° 746.095, de 19-4-1966
Rosoviário Elétrica e Eletrônica Ltda.
São Paulo

"RODOVIÉRIA"
Ind. •Brasi
ra
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eletricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, a%
piradores de pó, fogões, tornos e Iogas
reiros elétricos, chuveiros, aquecedorea
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, miremedorea liquidificadores elétricas, maquinas para picar c- moer legumes e
carne, resistências elécricas, fervedorea
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado. bailas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, cam.
painhas elétricas, garrafas térmicas, regadores autamáticos, lâmpadas. apare.
!hos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadoree, condensadores. bobinas, chavez elataicas
comutadores. Interruptores, tomada, &corrente. fusiveL aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-lours e lustre.. mágiainas
para lavar roupas para aço
&antas ti co
Termo n.° 746.096', de 19-4-1966
Farmácia /tapui Ltda.
São Paulo

,"ITAPUI"

Classe 36
Inà. Brasileira
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalhos
Classe 3
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
Produtos farmacêuticos em geral
hotaa, botinas blusões boinas, baba.
douras, bonés. capacetes, cartolas. caraTermo n.° 746.097, de 19-4-1966
ouças, casacão, coletes, capas, chales
Ind. de Artefatos de Plásticos e
cachecol% calçados, chapéus, cintos
Ferramentas Ocian Ltda.
cintas, combinações. corpinhos. calças
São- Paula
de senhoras e de crianças. calções. cal.
ças. camisas. =i-asolas, caraaisetas
re.roulas. calarinhaa, cueiro:,
Xàd. Brasileira
• saias, aaaacces, chinalos, dominó% acha?.
nas. fantasias, Farsas pare militares, co.
Classe 28
sueteaas, :horta, sarnas. teclas ou clacka
lavas.'" 141E2, lamas. mantas, malas Para distinguir: Artefatos de mataria.
-.
fralaas. galactras, arava2s-.2. goa plástico e de nylon: Reda:antas fabrivD(JS7-/-?//4 BRAS". EIRA
ros, oqsr dl ninaria. isiqustace laquês cados de material plástico. 'revestinae.2•
car_aa.s. amedrihn. mastilhas. mr. tria confeccionados de substâncias aia-a. aa palas. prnhoar. pulover. adealnas• Mala e vegetais: Argolas. a-çucareiroa
Clasa-e 16 •
aaaraas. aolainas. pila:rias. pia- alémações para &elo% bules, hr_aideaso.
icira o de
l o : raarneiras.
\manca regalos hases para telefonas, baldes. bacias fiza•
aalae; ,nT2
-_ s •-a a-aaaaa..
e._ at-;
re,
Sr," g.;. e, aelsaaaaaaa, ezir,
'

j

para ferramentas o W .Mil.k2. caus,Caa,
caixas para acondicionamento de alimentos. caixa de mater:a1 plástico pare)
baterias, coadores, copos, canecas, coachas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ilajatua, carrischos, coadores para chá. descansa para
pratos, copos e capinhas de plasticaca
para soraetes, caixinhas de plástici
para sorvete. collierinnaa, pasinhaa,
garfinhos de plástico para sarvema
minhas dt plástico paro sorvetaa. discos,
embreagea 6e material plástico, embalagens de material plástico para sorvem% estojos para abjetas, assumas de
nyloa esteiras, enfeite pare amorna
veis, massas and-ruidosa escoados-es de
pratos, tunis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, Sacas, guarnições guarai.
nições para porta-blocos. guarnições
para Equidificadarea o pare batadaáras
de frutas e legumes, gcarnaçõea da material plástico pare utensílios e eibletoa
guaraiçeras para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. j211%, laminados, placticos. lancheiras, mantegueiras, maio
orinóis, prendedores d.a roupas. palatinas da móveis, pires, piamo paliteicos. pás de casinha, tia-eiras pomes artigos protetores para documen:zo.
zadoaes da agua paro raso damaaíaiao„
porta-copos. parta-nique:s„ portaaticataa,
p orta-documentas placas, rebites cediabas, recipientes. suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, cabos, tlgalaa,
tubos pare ampolas. tubos pare °educas, travessas, tipos de material plaiatico, sacolas, sacos. saganhos, vasilhames para aconcliciinamenta vasos, ai.aras. colas a trio o colas co irai:Mas
ein outras cios. para borracha. para
corrumes, para marceneiros, pZEC sapateiros, para vidros pasta adesiva para
material plástico e cinerai
Termo n.o 746.098, de 19-4-1966
Indústria e Comércio Monroe Ltda.
São Pata:
--",]PaNROB v:

Ind. brasiieira

Classe 33
Para Artigos de vetstuarios
e roupas feitas em geral: Agasalha
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
botas, botinas. blusacz. boina:, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes, capas. chatas:
cachecol% calçados. -chapéus. cintoO,
cintas. c.ombinaçóes. corpinhos, calças
de senhoras e de criançaa calções. calças. camisas, camisolas.. camisetaa,
cuecas. caroulas, colarinhos. cue.iran
saias, casacos, chinelos, dominós. acha-tapes fantasias,: fardas para militares. cca,
legiais. fraldas, galochas. gravatas. gaaa
ros, ogos cla angarie. Ia-metas. laquas
luvas, ligae, tontos. raaritês. meias:
maiõa mantas. mandrião, santilhas, ElE2
. palas, rsrlioaa. piaavar. gelerir_as:
acuam.%
polairra. airrnss, ira
abes, ::r :s-s. qtamoaaa, raca'as
relia e, charriltra, roun. courehlde:
sitsprs(51'io. sr. l.lns de 'ranha.
slIctere3, shorts. sungas, stoiaa ra

"
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Publicação aeita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse Prazo •podara.° ar n5ertar stsaa nposições ao Departamento
, Nacional da Propriedade Industriai acasales que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
ow.

Tênto n. 746.099, de 19-4-66
Transportadora Astolfi Ltda.
São Paulo

"AST OLP' It

itã. Brasilti

ra'

Classe 33
Transportes
Tênno n.° 746.100, de 19-4-66
"Prata?"' krtefatos de Borracho Ltda.
São Paulo

PRAMA—ARTEFATOS
DE BORRACHA LTD.A

Classe 39 .
Borrachas
Termos as. 746,101 e 746.102, de
19-4-66
"SABRAI" — Sociedade AnBnima
Brasileira" de "Imóveis •
Sã'o Paulo

atletas. portas. portões. pisoa. soleiras
para portas, silolos, tubos de concreto
telhas. tacos. tubos de vtntilaçâo tean.
aues de cimento. digas. vigamentos e
vitt as
Termo n.° 746.103, da 194-66
Padaria e Confeitaria São Silvestre do
Mirim Ltda.
Sac. Paulo

SX0 SILVESTRE
DO MIRIM
ilt.asi 1

Ind

ei ra

Classe 41
Pão e bolos
Tann° na' 746.104, de 19-4-66
Marcenaria Amazonas Ltda,
São Paulo
, "AMAZONAS"
nr7. si ei . re

Tèrrno o." 746.110, de 19 4.66 —
Rica mannores em orute,, óbale de
Armando joão
manganes, isleos de caseas vegetais
.São Paulo
aleos eu bruta ou p arcialmente paapaados. otornbagina eia bruto, pó de
eriCOLA RAINHA •
.:noldagetn para tundiçõaa, pedras 1)n-sacias piche em bruto, pedra calcaria
DOTAR.
atantas medicinas, pedras tas oruto
auebracho raizes aegetas, resinas, re
Classes: 19 e 11
sinas naturais • residuos. testeis.
Aves e ovos, e aves abatidas,
seivas, dco em bruto, inato, rasto
Tês= n.° 746,111, de 19-4-66
betuminosa - Oficie
Ótima Oficina Técnica de Instrumerana
Tann° n.° 746.106, de 19-4-66
Medidoras Para Auto-Veículos Ltda.
Figueiredo ta Costa
São Paulo
S-0

C .P,À1T I NA DO

_ _ PERDI ao

Classe 41
Refeições prontas
Ténno a.9 746.107, de 194-66
Química Nipo-Brasileira Ltda
São Paulo

Cla.sta
NI PO—BRASI LEIRA
Móveis -em geras, de. metal. vidro. de
Dra.rileira
aço. madeira. •estolados ou não. Incha
"SABRAI"
sive móveis para escritórios: Armários
Brasileira
Classe 46
arn,ários para -banheiro e para roupas
asadas, almofadas, acolchoados pare Para distinguir: Amido. anil. azul da
Classe 15
móveis, bancos, balcões. banqueta: Prassia. alvaiade de zinco abrasivos.
Para distingias: Artefatos de ceáinica, bandejas domiciliares, berços biombos, algodão preparado para limpar -metais.
porcelana, faiança, louça vidrada para zadeiras. carrinhos para chá e . café detergentes. -aremaretes, extrato de
uso caseiro. aparelhos de chá, de cafés conjuntos para dormitórios, conjunto:, anil, técula para tecidos. fósforos de
de jantar, *serviços de refrescos e de para sala de Jantai e sala • de visitas sara e de madera, goma para lavanbebidas a saber: abajures de tainpião, conjuntos para terraços. tascam e Praia deria. limpadores de luvas. líquidos de
açucareiros. apanha-moscas, bacias de, conjuntos de ormários e gabinetes 'para bran quear tecidos liquidos masaagordta
'atrasa. bandeijas. banheiras. bd , onairati copa e 'cosiriha, camas cabides. cadeiras ras na-a roupas e meta óleos para rou
bidês *atilas, bules. (2,tereir is canecas giratórias, cadeiras de balanço. caixa, pas, oleina óleos para limpeza de carcastiçais, chavenas centros de mesa de rádios. toleheres, 'colchões de molas' ros. pós de branquear roupa. salicato
compoteira. cubos& descansos de porco, dispensaa, divisões. divatas discoteca' ae sódio. soda cáustica, salst o em pó.
lana. -escarracleirass espremedores 'filiais de madeira. ,espreguissadeiras. escrivana sabão comum, sabão de esfregar e saoonámos. Molas de polir e -verniz
unis, garraOas. globos. jarelmeiras lar- 'afias. estantes, guarda-roupas. mesas
os ;arrões. lavadedos, lavatórios lei- :neshahaa. a.eainhat para. 'adio e teaevi
Tarmo na 746.108, de 19-4-66
eiras. maçantins de porcelana, manta- aio. iresinhas para •televisa°. watchtre•
Oficina Mecanografia Rifes Ltda
neiras, molheiras, moringas: palite:roa MIM quaaaos •orta--etratos pai:fanas
São Paulo
pedestais. pias, pires: polvilhadires: aoltronasa camas, prateleiras. • porta-cha
porta-facas. posas. puxadores- receptá- naus. sofás sofas-cansas. travesseiros e
"RIFER "
, %abanes
culos. sale:roa; serviço de chá; taças
In d.. Brai1e i ri
Tarnao .n.° 746..105, de 19-4-66
para • café, travessas, terrinas. orinais
B C. .L. Produtos Minerais e Vegetais
Classe 26
Classe 33
Ltda.
Para distingeir: Materiais- para constru
Consertos
de máquinas
São Paulo
ções e decorações: Argamassas. argila,
Tanno n.° 746.109, de .19-4-66
areia. azulelos, batentes. balaufares, blocos de cimen:o, blocos para oavimentsa
Coppo ai Cia. Ltda.
In d. 'Brasileiraçào. calhas cimento, cal. em. nchapas
colunas.
isolantes. caibros. calci1hbs.,
chapas para -coberturas, caixas dágua.
Classe 4
caixas de descarga para arixas
de \origem -aiss
.
Sulista.
prcruoMadas. ,stviue. einulsaa
mal, iras; ,z4 ou 'minerai, em bruto asi
ez,nw
esquadras.
base astaltico.
-Mrriztrnente os/aparados: Abrasivos CO
heras metálico para construaõrs. lasca aratp. argila actrautria aaláltico ao
/as de meta). *=..i'llhos. lambris. luvas -noa adgoziac era -bruto borracha en
de Junção. 'ages, taaeotas material iso mano.
:bauxita benioim breu, clialora
Jante contra faio e calor manilhas. mas.. nauta chiares. ceras de plantas cera,
Ou• junção. Mge& lageotaa. material aioarlcura tains
(Salsas para construções. mosaicos. oro. arriem-ia de carnaftba
ae cavalo?. mina -esi) *atai cortiça enr
dutos de base asiáltico. Produtos oara 'rato, tascas vessetala. esoato. eiva.;
tornai impermeabilizantes sia amansas
aas de cimento e cal. 'hidaásalica pedra medicinais extratos ademais -estopas
¡MIN 4 -----flores
(4"40
gulho. produtos 'betutninosos. impermea• staxotrt 1ótas. libras 'vegetada,grafite
e sai staaas../
bilizentes liquidos ou -sob %tias 'fortnas =tecos. grsditea. tQCYln3 em bruto.
•
05#
bruto,
atfeaelghtir
liquidas
de
en
Plan
para revtstimento e outros como na ama'
arados,
nanaria,
metalicoa
mede)
'ara:p
almentaçâo. peças ornamentais' ae
mento ou. gesso para tetos e paredes. eu 'lates em bruto nu parcialmente
ClaRse 13
,papei pare forrar rasas. massas atiti- risaia brace coo ~afastei. *arab*
Anais
*eidos 'para ase eras conetregtee, par. *adiu, hm tora* ierradea e aplainadas

mDTIINA"
Ind.. Brasileira
Classe 33
Consertos de instrumentos medidores
Tanno na 746.112, de 19-4-66
Prama Artefatos de Borrachas Ltda.
São Paulo
"PRAMA "

Ind. Brasileira;
Classe 39 •
Para distinguir: Artefatos de barrecha,
borracha. artefatos de borracha para
aeiculos artefatos de borracha aâo la- •
doidos -em outras ciasses: Arruelas, ar
galas, amortecedores. assentos para ca.
deiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados. bucha',
buchas para tumelo, batente de porta,
batente de abalais, bicos para mamadela
ras. baacadeiras, bocais. bases para te+
lefones. borrachas para carriloos inclusa
triais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochina
de motor, câmaras de ar, chupetas, cora
dees massiços de borracha, cabos par*
ferramentas chuveirras, calços de bar&
racha. chapas e centros de mesa. cora
das de borracha. cápsulas de borrar-h*
paràc entro de mesa, calços de borraa
aba para máquinas, copos de borrachet
para freios, dedeiras, desentupideiraa,
discos de mesa, descanso para pratos*
encostos embolas, esguichos, estrado*,
esponjas de borracha em •quebrajactg
para orneras. Fios de borracha list%
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis guarnições para velculoal,
lanchelas para escOlares, laminas lág
borracha oara degraus, listas de bora
racha. manoplas maçanetas, orotetoa
res para para-lamas, protetores
para-choques, pedal do acelerador, pal
dal de partida, paras para businals
aratinhos pneumáticos pontas de bole
sapos .smatrim a setaBuag maed .expea
maasiças. rodizios, revestim en tos do
,orractia -rodas de borracha para meia
santa-mas ie vácuo suportes
matos aanatas ao pedal do breque, re
lembra° e isolador, suportes. "dê
Pneumáticos, suportes de cambio sana
fonas de partidas, saltos, solas e soládoe
de borracha surdinas de borracha ,paral
aplicação 90s aos telegraficas e 'adefata
nacos, travadores de porta. finesa,
tigelas, tampai de borracha para conta%
gõtas. tiras de borracha para Mahar**
tilo de substancias quinavas
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçáo feita do acordo com o art. 130 do Código da Propriedade tnctustrial taa data da publicação começara
ao, cornar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante ene prazo poderá° apreseroar suas oposições ao Departarucla
Nacional da Propriedade h:dl:serial aquén ios que se julgarem, prejudicados com a coneessao do registro requerido

a aramo n.° 746.113, de 19-4-66
Eletro-Domésticos Erbe frin
São Paulo
g'ERBE"

•
fina. Bra.si10,ra
Classe 33
Representações
Tênno na 746.114, de 19-4-66
Bema Indústria Mecânica Ltda.
Sá'o Paulo

nsnA "
In d. .Brasileira
Classe 21
Pula distinguir: Veicuios e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, auto
anóveis, auto-caminhões, aviôes, amoraecedorea. alavanca de câmbio. braços
brequee, braços para veículos, bicicia
MA. carrinhos de mão e carretas, cama
eatlicteteae, carros ambulantes, canainhõea
earreL tratores, carros-barçoe, carrosaanquea. carros-irrigadores, carros, car
soo-10 caro-cuias, chassis, chapas de
Gularez para veiculo% cabos de veiculos
earetealms para máquinas de escrever
coreediços, para veiculo., direção desiieaêeira.a. estribos, escadas rolantes. e:eqt2CO;CD paro passageiros e para carga
MgaZe,-3 para carroz, ataca de direção.
fronteiras para veica l os, guidao
Eucomedvan, lancha% motociclos, taolaa
eaceocicleeas. motocargaa, Imoto furgões
maalvelaa, navios. ônibus. para-choque.,
para-brisaa„ pedais. pantdes
;mala, para bicicletas, raios para bicicle.
reboques, radiadores para veículos
rcaas para veicuios, selins, briciclee,
i'ECC:3 para veiculos vagões. velocipe
cn Jr, varetas de controle do afogador e
acalerador, tróleis. troleibun, varaes de
carros. toletes para earroa
Tênzio n.° 746.115, de 19-4-66
e Lanches Grazy Dog'a Ltd o
São Paulo

embelezar cilioa e olhos, carmim par;
c rosto e para os lábios. sahãc e orem
para barbear. sabÉic liquido pertumadc
iu não, sabonetes, dentifric.os em O,
pasta ou liquido, sais pertuma Aos paia
banhos. pentes, vaporizadores de pariu
me. escôvas para dentes cabelos. unhas
e adias, saquinhos perfumado. preparados eir pó. pasta, liquidas e tijolo:
'ara o tratamento das unhas disso,
'entes e vernizes. retnoveclores da minuta. glicerina perita:nada para os cabe.
as e preparados para descolorir unhas,
aios e nintra ou sinais artificiais. óleos
iara a pele
Tanno n.° 746.117, de 19-4-66
P '"cadora e Confeitaria do 'E" Ltda.
São Paulo

11 D0 ,os”
Ind. Brasileira,
Classe 41
Pão
-13 êrmo n.° 746.118, de 19-4-66
Panificadora e Confeitaria União de
Carrão Ltda.
São Paulo

UNI() DO CARRZO
Ind. Brasileire

Tann° n.° 746.122, de 19-4-66
Restaurante Boi na Brasa fada
-"BOI

NA BRASA
Ind. Brasileira
Classe 41
Pimentões e beringelas reheadas, batatas fritas, maionezes, risotas, lasantias.
macarronadas, pizzas. saladas, feijoada;
arroz, feijão, bifa a anilaneza, bife a
cavalo e churrascos
'raiano a. 0 746.123, de 19-4-66
Laticínios Nõvo Cardeal Ltda.
São Paulo

Tênno na' 746.125. de 19-4-a6
Transportes, Comércio e
Importação S. A.
São Paulo

1TRANSCISA"
tid. Brasileira
Classe 31
Transporte
Tênno n.° 746.126, de 19-4-66
Laboratório Químico Farmacêutico
rgram
aosiLitcelai. ra
tn 0..BeB
São Paulo
Ia
"—GOSTO
"

NOVO CARDAL
Ind. Brasileira

Classe 41
Classe 43
Leite, doce de leite, coalhada, manteiga, Rearescos, sodas, sucos de frutas, e xaqueijo e requeijão
ropes, água mineral, natural, e água
ararmos as. 746.124 e 746.129, de
tônica
19-4-66
Tênno n. a 746.127. de 19-4 66— —
Morrinha S. A. Agro-Pecuária e
Ignitestes de Veículos Ltda.
Pastoril
São Paulo
São Paulc

VORRINRO'
Rrnsi 1 Ai r;

Classe 39
Aves e ovos, animais vivos. caprinos,
Classe 41
bovinos e suinos
Pão e bolos
Classe 41
_
Térmo n.° 746.119, .de 19-4-66
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
"supera" Metais Indústria e Co:nardo açúcar. alimentos para animais, amido,
Ltda.
atnendoas. amainas, amendoim, araruta
São Paulo
arroz, atum, aveia. avelãs. azeate azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas
"'ITERA"
biscoito% bombons, bolachas. baunilha.
Ind. Brasileira'
café em pó e em grafa, camarão, canela
Ganam 5
em pau e em pó, cacau. carnes, chã.
Aço em' bruto, aço preparauo, aço caramelis chocolates, confeito, cravo
foce, aço para tipos, aço fundido, aço cereais, cominho, creme de leite. cremes
p arcialmente trabalhado, aço palita aço
erorMetes. compotas, caiu
reainado, bronze, bronze em bruto mi pica coalhada, castanha, cebola, colida
p arcialmente trabalhado. bronze
mentos para alimentos, colorantes,
manganês, bronze em pó. bronze em chouriços, dendê. clocea, doces de arip
barra, ou fio, et:watt:o em bru.a
"ao P ,• nlnafrff. ''' I neefas alimentavas, em.
'CRAZT 110G ° S
aarcialtnente preparado . cimento me. padas, ervilhas, enxovas, entsato de toê.
Insi. Brasileira
tai/lco, cobalto, bruto ou parcialmente mate, farinhas alimentícias, favas fé!Tafulhado, cou raças, estanho bruta ou culas, flocos, tareio, fermentos. feijão
Classe 41
varcialrnente (Tabalhadc. krro ers bruto
Lanthes de: Mortadela, queijo, presuu- .nlo barra, ferro aanganas. terra velho figos. frios. 'nitras sacas intuamos e criarabadas, glicose, goma de mascar, goo
20, salame, salsichas e churrascos
gusa em bruto ou parcialmente trab. duras, grânulos, grão de Nd gelatina
alado, gusa temperado, gusa maleavel goiabada. gelaias, herva doce heava
Termo n. a 746.116, de 19-4-66
Cia Lida
'amenas de metal. lata em &aba. latac mate, hortaliças lagostas, linguats leite
Barros do Amoral
São Paulo
em fôlha., latão em chapas, latão em condensado, leZte em pó. legumes em
vergalhões. liga metálica, itmalhas conserva, lentilhas, linguiça louro, mas
"BOSTON"
magnêsio, manganês. metais GC10 timbra soa alimentícias, mariscos, manteiga
Ind. Brasileira
lhadoa ou parcialmente trabalhados . me margarina, marmelada macarral. mara
Classe 48
tais em massa, metais eseuzipadoz, sa de tomate, mel e melado, mate. mas.
Paia deetaignin Perfumes, cuandu% e2 metais para solda, niquel, ouro, zinco sas para mamam. molhas, moluscos
apatoa. água de colônia, água de touca
corrugado e zinco liso em falhas
mostarda, mortadela, ru5s moscada. no.
ca-daa. água de beleza. água de quina
zes. 6lása comestíveis, ostra% oves
Têrmo n.° 746.121, de 19-4-66
agua
de
alfazema,
água
CL
Mas,
ga p
sa Transportes, Comércio e Im- pau, paios, pralinéa pimenta, pós para
Para Larlea. loções e tônicos fiara os ra neai
pudins. pickles, paire% presuntos. pra
portação Ltda.
arabeIca e para s pele. brilhantina. -Nau.
tês, petit-pois pastilhas, pizzas: pudim:
dolinaa "batons'. cosméticos. findem
Saio Paulo
quellos, rações balanceadas para sai.
de penteados. petróleos, 6ieoa para os
mais, requeijões. sal. saga. sardinhas.
TRANSCISA TRANScabelo, crave reluaeneacente. cremes gor
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
PORTES 9COLIERCIO
durosos o pomadas para limpeza de
frutas, torradas taptoca. &amaras. talhaE
tnaquilage
depilatórios.
dato
_JALO_SA
11.TORI
Rala o a
doneatea. vinagre aromanco. pó de arrua Transportes, representações e Impor- rim, treinoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
e talco perfumado ou não, leipts pare
,
tação
toucinho e vinagre
9Llt
sobranceiras,
p"parados
aeatana e

"IGNITESTES"
Ind. Brasilei ra

'

Classe 21
l'ara distinguir: Veiculos e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, el1910?,
tecedores, alavancas ao cal:riba:a barcos,
-peque% braços para veiculos. bicielea
'as, carrinhos de mão e carretas. camia
ihonetes, carros ambulantes, caminhões,
mrros. tratores, carros-berços. Canta°
ancrues, carros-irrigadores, carros. eS2=,
oças, carrocerias, chassis, chapas da.
eulares para veículos, cubos de veiculo%
'orrediços para veiculas, direção. desila
_ladeiras, estribos, escadas rolantes. elo'adores para passageiros e para carga,
nigates para carros, eixos de direção,
trelas. tronteiraa para veículos. guicia.Q
'ocornotivas. lanchas motociclos, molas,
motocicletas, rnotocargas moto turgateo,
nanivelas, navios ônibus. para-chcquaa,
,ara-lamas. para-brisaa, pedaita pontões,
rodas para bicicletas. raios para blefei:ia
tas, reboque, radiadores para veiculo.%
-odas para veículos, seulas. triciclos, tip
santas pare veículos vagões. veia-eira,
iee, vareta e contrôle elo afogados o
acelerado: t eoleis troleibus, carmes da
carros. toletes para carros
Têm° n.° 746.128, de 19-4-66
Frontim — Veiculas e Acessórios LÁ,
São Palia°

PROUTILI"
Ind. Brasileira'
Calassa 21
Para distinguir: Vaieulca e suma partes
ntegrantes: Aros para airicidos ama>
móveis OPputo-catritnhões vares. amo&
tecedoaes. alavancas, co cambta banca,
bre q ues, bataçoa paea veacnicta.
toa carrinhos da raa-n e carretaa, coada
nhonetea carros ambuiriatea, cettadakSera,
camas. UTZtoles, caViN22422V.S. e:~
' 11~"*; earrCe-l r^ltrndWn, coroa. emsa
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Publicação feita de acareio com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
n etaier o prazo de 63 dias para o deferimento do pedido, Ourante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional do Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com o concessão do registro requerido

YOÇO9, earrocerias cnessis chapas cu 'rira - lamas para brisas, dedais. panteies ç-eoes prt moldadas estuque, emulsão &e construções, decorações, couros, tecido
culares para ve leu los cabos de veimilo.
vara bacreieras,. "imos dela "ric,i-te
astáttico, estacas, esquadrias. estru- libras, celulose, barcos e veiculas. talco
corrediços, para yr,. alo. direção deS11 as renouile radiadoree Sara veieulos maras metálicas para construçdes. !ame:industrial thiner, vernizes zarcão
freios. fronte', a.: para velculos guidão .trilas para veicutos. selins. la tadas o .: de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n.° 746.138, de 19-4-1966
bacomotivas, lanchas motociclos, moia -antes para veiculas. • vaga as velocipe. le junção. lama. lageotas. material isoTecidos Momysi Ltda.
motocicletas. inotoezi gas moto turgOe: res. varetas de contrôle dc ..-tonarlor e ante contra trio e calor, manilhas, imas.
São
rodas para bicicletas raios para Molde icelerador troleis. rroteibils .iaraes de saia pare revestimentos de partdes. ma.
carros. roletes para carros
deiras para construções, mosaicos. orotas, reboques, radiadores para veiculo:
"LIOMY SI "
:lutos de base astáltico, produtos para
Manivelas. navios ónibus. para-choques
ind. 13 r p. si 1 ei ra
Tal-mo n.° 746.134, de 19-4-66
tornar' impermeabilizantes as argamaspara-lamas. para-brisas pedais paptõe,
Construtora Muralha Ltda.
sas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impermeabdizantes liquidas ou :sob outras formas
am.a revtstimento e outros como na pavinientaaão. peças • ornainentais de dmento ou gesso para tetos e paredes.
Papel pare forrar casas, massas antiacidas para uso nas • construções. paratletas, portas. portôes. pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de ctancreto,
ireia. azulejos. batentes. balaustres. bit>
.:os de cimento. blocos para pavimenta telhas. tacos, tubos de vtntilaçâo. tanção, calhas. cimento. cal. cré. chapa: ques de cimento, vigas. vigamentos e
vitrõs
isolantes. caibras, caixilhos. colarias
Tèrrno n.° 746.137 ,de 19-4-66
-hapas para coberturas, caixas dágua
Produtos Técnicos Para Cromeação
caixas de descarga para etixos. edifica
.ões preanoldadas. estuque, emulsão da
• Cromplastic Ltda.
',ase asfáltico, estacas. esquadrias, estruSão Paulo
turas metálicas para construções, lame
"C ROMPLASTIC "
as de metal. ladrilhos, lambris, luva
de junção. .Iages. lageotas. material IsoInd. RrAsiln; rp
lante contra frio e calor, manilhas massas para revestimentos de pandas: madeiras para construções. mosaicos. proClasse 1
dutos .de base astáltico, produtos para Para distinguir: Absorventes acetona,
tornar impermeabilizantes as argamas- ácidos. acetatos, agentes quimicas para
sas ck cimento e cal, hidráulica. pedre
tratamento e coloração de fibras, te.
gulho. produtos betuaninosos. impermea. Idos. couros e celulose: água-raz.
bilizantes liquidas ou sob outras formas bumina. anilina& alurnen. alvaiade, alnara revtstimento e outros como na pa- vejantes industriais, aluminio em pó.
airmentação, peças ornamentais de cl a.aniaco. anti-incrustantes. anti-oxidan
rnento ou gesso para tetos e paredes es. antiacorrosivos. antadetonantes, azo.
papel pare forrar casas, massas anti tatos. água acidularia para a cum u ladoácidos para uso nas construções. par res, água oxigenar!: para fins t ndustriquetes. portas, portões. pisas. *soleirw -lis amônia: banhos para galvanização.'
para portas. tijolos, tubos de concreto benzinas. benzoi betumes. bicarbonato
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tan- de, sódio, de potássio: cal virgem. cai.;
ques de ciniento, vigas.' vigamentos e veies, carbonatos. catalizadores. celulovitrós
se chapas loteará ficas composições exti ntores de incêndio. caro. corrosivos
Térrno n.° 746.135. de 19-4-66
"Ebro" — Industrial Barcos e Revesti- cromatos, corantes. creo.sotos: deacorantes clesincrustantes. dissolventes: emulmentos Ltda. sões fotográficas, enxofre. eter. esmalSão Paulo
tes, eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores fluidas para freios, formal fosfatas indus3R0"
triais. fósforos Industriais. fluoretos
Ind. Bras 1 ei rà
fundentes sare solda: galVanizadares
gelatinas para fotografias e pinturas
Classe 21 .
glicerina: hidratas. hidrosulfitas: impera
Barcos
weabilizantes ioduretos lacas: massas
Têrmo n.° 746.136, de 19-4-66
natal pintura, magnésio. mercúrio, nitraFujyama Materiais Para Construcões tos' , neutralizadores. nitroc' eltitse: praLtda.
oxidos, oxidante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quirnicos para im•
'São Paulo
p ressão. potassa industrial papéis heliográficos e preliocopista películas senL
"FUJYAMA "
sivels. papeis para fotografias e análitrid. Brasil eirase, de laboratório. pigmen tgas. potassa
pós metálicos para a compon'eão de tinaasse 16 tas preparações para fotografias. produPara distinguir: Materiais para constru- tos "ara niquelar, pratear e cromar.
çôes e decorações: Argamassas, argila p rodutos para diluir tintas, prussiatos,
areia, azulejos. batentes. balaustres. blo- reativos. removedores: sabão neutro.
cos de cimento, blocos para pavimenta- sais, salicilatos secantes,' seneiblhantes
ção, calhas. cimento cal.' cré. èhapas
soda caustica. ,soluções -quirni
isolantes caibras. ca 'rilhas. colunas. cas de -.uso industrial . solVentes. • Rufia
+aras para coberturas caixas dáqua. tos aloiras -em anda - liquidas.- sólidas 'ou
caixas de descarga pare :ativara edifica f)astosas -para madeira. ferro. Domes;

rodas para veleta:os ehris. tricicles ti
São Paulo
?antes para velculos. vações, vetacipe
ides, ' varetas de contró/e do allogador
_
mumr.14".
•
acelerador. tróleis. troleibus, varaes de'
eire
engates para carros eixos de direção.
' • Ind.
padeiras, estribos, escadas rolanes elevadores para assageiros e ara carga
Classe ' 16
carros e toletes para Carros
Para distinguir: Materiais para constru'
,oes e decoraçôes: Argamas.sas. argila.

Termo n.° 746.130, de 19-4-66
Hidráulica Eletro Telefonia Hideltel
Ltda.

São Paulo
Classe 8
bastaláções hidráulicas e aparelhos de
intercomunicação

Tênno n.° 746.131, de 19-4-66
Cia. Ltda.
Coppo
São Paulo

MORO FACILI TA A COMPRA DE
SEU ANEL DE
EORLIATURA.
Classe 13
Anéis

Têrmo n.° 746.132, de 19-4-66
Emprêsa Rodoviárias Reunidas do
Norte Ltda.
São Paulo

REUNIDAS DO
NORTE
Classe 50
'Comércio de passagenS aéreas: terrestres
e marítimas
Têrm °fl.° . 746.133. de 19-4-66
Perraris — Serviços de Veículos 'Ltda.
São Paulo

•

77
- E#RARI "
.
rar.1.1. ri. Ta

Classe 21
Nes distinguir: Veiculas e suas parte:
bãtegrantes: Aros para bicicletas. automóveis. auto-caminhões, aviões. amor
tecedores, alavancas de câmbio calmos
breques. braços para valeu/os. bicicie
tas, carrinhos de mão e carretaa. cami •
lahonetes. carros ambulantes. camittateres
carros. tratores. carros-berços. carfas
tanques. carros-irrigadoes. carros, cara:KW. carroeeriss. chwkqis. chapai
culares para veiculas. cubos . de veiculas

corrediços' paravalentias. direção.- &At
edeiras," .eitrihos. escadas rolantes ,-'ele
vedores para "passageiros e 'para ''cisrge:
tiailates para Carros: 'eixos . de difeção.
freios. ficinteiras Para VeicUlos, adido.
IOCornotivas.' lanchas :i'mataeiclos.,caolas
iãolíicieletas:" rnoiocargas: inOto t furgões

eneasivelaz; . oaio61buá. ~nu"

Classe 23
Para distinguir 1 urdas em geral. faa
eidos para -confecções em geral, paro
.apeçanas e para —ergas de cama
Ilesa Algodão, alpaca. caolha= cetim.
aruá. casetraras, fazendas e tec.das
á em p ecas, luta. iersev. linho aviara
Jaco-paco. p ercaline, rani, rayon. seda
laturat tecidas p lásticos. tecidas ima'
iermeabilizantes e tecidos de Dane coute'
e vestidos
Termo n.° 746.130, de •19-4-1966
"Sabrai" Sociedade Anônima Brasileira-

de Imóveis
São oau.o

SA13RAI —5 GC I E DA—
DE ANONIMA BRASILEIRA DE IMO—

Classe 33

Adnimsirta . ãçode ( 1 IdEs GTO . .. E
Administração de bens, compra e venda
de imóveis e loteamentos
Têrmo n. 5 746:190, de 19-1- :96t
Palmar Empreendimentos /mobiharius
LimradaSãC I- ank.
. "PALMAR"

n . r n.s il eira

Classe 33
Empreendimentos imobiliários
Termo na' 746.142, de 19-4-1966
Bar e Café Santa Beleza Ltda.
São Paulo

"SANTA BELE Zk
Ind. Brasileira
Classe 41
Lanéhes de: mortadela, salsichas, pres.
s»-'p, queijo, calame e churrascos
TerinoS ns. 746.145 a 746.147, de
19-4-1966
Vulcan Material Plástico S A.

Guanabara

ç„de@MD.rçe
Indústria Brasileira
,Classe ' 21'
Capotas para Velados' e embarcações,
reestitnentos de tetos, paia autom5ve1s.
assentos paia erobare4iies e velosios
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçâo feita Ce acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. 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 Lidustrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.o 746.151, de 19-4-1966
Cias. 23
Instituição Toledo de Ensino
Tec,r10 ,, rcforçados com plástico; tecidos
São Paulo
plásticos reforçados ou não
Class. 35
piles prerEroclas ou não, caR STVI STA LO
murças couros, vaguttas, pelicas, e artefato dos mesmos: khnofadas de couINSTITUTO DE
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
IMSQUI SAS E ESTUDOS
chicotes clk couro, ca,neiras, capas para',
DI C O- ECONOMI COJ'URI
embalagens
de
livros,
álbuns e para
couro, estojos, guarnições de couro para
SOCI AIS
automóveis, guarnições para porta-bloClasse 3'2
cos, malas, maletas, porta-notas, portaRevistas
chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
—
'de couro, rédeas, selins, sacos para viaTêrmo n.9 746.153, de 19-4-196
gem sacolas, saltbs, solas e solados, Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
tirantes para arreios e valises
São Paulo
Termos as. 746,148 e 746.149, de
19-1-1966
Companhia Hudscn Distribuidora do
GELITA
Brasil
Indústria Brasileira
São Pax.,:o
HUSTON

Indústria Brasileira
Class‘, 1
Fluidos para freio&
Classe 47
rara distinguir comb-J.stiveii, lubrificantes, substâncias e produtos destinados
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás bidrocarboreto
gás metano, butano z propano, gás esgarrafada, gás liquefeito, gasolina. graXam lubr:ficantes. eeos combustiveis.
Õleos lubrificantes, ôleos destinados è
Iluminação e ao aquezimento, óleos para
amortecedores, pttrbleo e querosene
Têrrio n.° 746.150, de 19-4-196
Zeuthen &Aoagard S.A.
Ditipmarca

P POPPOGAÇÀO

CONTE + DEPRESta
E COM — DESPESAS
CON7ANDO COM .

CONTEX
Classe 17
erase de propaganda
-4,

Tí.Crir.o n.° 746.152, de 19-4-1966
Olgocrin Comércio de Algodão e
•
Crina Ltda,
São Poulo

Termo n. 9 746.156, de 19-4-1966
Imite contra frio e calor, manilras, mas.
;as para revestimentos de paredes, ma- Farrninter Distribuidora Farmacêutica
Internacional Ltda.
deiras para construções, mosaicos, proGuanabara
dutos dt. base asfáltico, produtos para
cornar imfoermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedre
FARMINTER
gulho, produts betuminosos. impermeadilizantes liquido., ou sob outras tormas
nata revestimentos e outros como nas
Classes: 3 e 48
vimentação, peças ornamentais de ci- Distribuidora de produtos farinaceuticos
mento ou gesso para tetos e paredes,
e de produtos de toucador
papel para forrar casas, massas antiTêrmo n.° 746.160, de 19-4-1966
ácidos para uso nas construções, parDr. Abram Coze
queias, portas, portões, pisos, soleiras
Guanabara
para portas, tijolos tubos de concreto
impressas, revistas, órgãos de publicijornais, livros impressos. publicaçõeN
INSTITUTO
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan.
DE
ORTOPEDIA'
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitreks
DENTO - FACIAL
Termo n.° 746.155, de 19-4-1966
Classes: 10 e 33
(Prorrogação)
Artigos da classe
Cibraço S. A. Comercial e Importadora
Classe 41
Têrmo n.° 746.161, de 19-4-1966
Brasileira de Ferro e Aço
13mbons, balas, biscoitos, bolachas, boDante Pistilli
São Paulo
los, crocantes caramelos confeitos, choMinas
Gerais
colates, cacau, doces gelados, drops,
frutas secas, cristalisadas e em geléias,
goma de mascas, pralinés, pastilhas, panetones, sorvetes e torrões
Târmo n.° 746.159, de 19-4.1966
Dr. Abram Coze
Indústria Brasileirt
Guanabara
Classe 44
Artigos da classe
Termo n.° 746.162, de 19-4-1966
Classes: 5 e 145
"EMAIL"
— Exportadora Mercantlil
Insígnia de Comércio
Agro-Industrial Limitada
—termo n.° 746.157, de 19-4-1966
Guanabara
José Ribeiro dos Santos Filho
Classes: 10 e 33
São Paulo
Artigos da classe
—
Termo n.° 746.154, de 19-4-1966
(Prorrogação)
't R O R It ocil q
Imobiliária Pérola Ltda.
São P t . I •
Classe 1
Artigos da classe
Termo n.° 746.163, de 19-4-1966—
•
r„,o
tiw
1,
"EMAIL". — Exportadora Mercantil
" c'
Classe 33
Agro-Industrial Limitada
Titulo de Estabelecimento
45>
Od.-?
•Gt S)
Guanabara
Termo n.p 746.158, de 19-4-1966
'Çtri
Famaves Frigorifico Avicola Modelo
S
rS 1,
•
Nrapongas S.A.
São Paulo
Industrial Ltd"

nootostúa

NSTITUTO

RENASCENÇA

Xo

liGARÔA

05

g,-45

Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções decorações: Argamassas, argila,
areia, azukrIes, batentes, balaustres, blcr
cos de cimuto, blocos para pavimentação. calhas, cimento, cal. cré, chapas
Isolantes, caibres, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas. caixas dãqua
caixas de descarga para etixos. edificacáas estuque. emulsão de
base askiltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construcões. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Nado, leiam laoeotas, material ia*.

•

Casse 4
.4Magag et* 1

Abro

etetéWícitétAt)

'

PB O 11 O G

ÂÇIO

--t

O
.(9
5,,,riAvEs
*
tnaustria mras
Classe 41
Aves abatidas

Nome Comercial
Termo n.° 746.169, de 19-4-1966
Tecelagem de Seda e de Algodão de
Pernambuco S.A.
Pernambuco
¥A indaga

de SOA e
011 de ?nua

'-ipRORRótisa)
• Classe 23
Tecidos em geral

.4
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Ur= n.° 746.164, de 19-4-1966
Transportadora Midas Comércio e
Representações Ltda,
Gu anabari.

Têm° n.° 746.167, de 19-4-1966
P. Oliveira da Silv a
Pernambuco

de São Paulo, Rio de janeiro, Estado da de& vareta- de contrõle do afogada
Guanabara, Niterói e demais municípios acelerador Coleis, troleibus, varão; dl
do Estado do Rio de Janeiro
carros, toletes para carros
Têm-) o n.° 746.173, de 19-4-1966
Têrmo n.o 746.175, de 19-4-1966
S. A. Santos
Cia,
Depasa Administração e Assistência
São Paulo
Limitada
São Paulo

Cruzvalor
Indústria Brasileira

Indústria Brasileira
Classe 49
Cartas de jogar.
1 ermo n.° 746.170, de 19-4-1966
Indústria e Comércio Pernambucana de
Vidros Ltda. (ICOPERVIL)
Pernambuco

Claáe 21
Artigos da classe
TêXMO n.° 746.165, de 19-4-1966
Tecidos Cardoso S.A.
Pernambuco

:Tecidos- Cardoso SfA:
Tecidos em geral
Termo n.o 746.166, de 19-4-1966
K Galeto Ltda,
Pernambuco
Classe 41
Refeições em geral
P. Oliveira da Silva

•

Classe 49 .
Cartas de jogar

Bervin - C

• .4W,:„
Indústria Brasileira •

no

Plitabimili1C0
tridaetria

ttigetria Drasileirft
•

Classe 33
Prestação de serviços de administra,45o4
bens móveis, a prestação de assistência
administrativa e de gerência, pesquisas
investigações comerciais e económicas
Têrmo n.° 746.177, de 19-4-1966
Ind. e Comércio de Calçados J. D. Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO "i

Classe
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tódas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cube.
tas, cadinhos. cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiras, frascos, fôrmas para do es.
formas para fôrnos, fios de vidro, gaz.,'
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brisas e
xicaras
Termos na. 746.171 e 746.172, de
19-4-1966
E. A. Santos Cia.

8

Termo n.9 746.168, de 19-4-1966
Anchor do Brasil Indústrias Farmacêuticas Ltda.
Guanabara

Classe 3
llm preparado farmacêutico indicado
tratamento do ascorbuto

Indústria Brasileira
'

Pernambuco

(4(

1(0 PER VII.

Classe 50
Cartões impressos, cheques, formulários
impressos em geral e papel impresso para
correspondência
Termo n.0 746.174, de 19-4-1966
Pernambucano Administração e
Assistência Ltda.
São Paulo

São PattIo

Cruzvalor
Classes: 3 3e 50
Distribuição de valores mobiliários, para:
São Paulo e demais municípios do Estado
de São Paulo, Rio de janeiro, Estado da
Guanabara, Niterói e demais muniripios
do Estado do Rio de Janeiro
•
Classes: 33 e 50
Distribuição de valores mobiliários, para
São Paulo e demais municípios dá Estado

INDÚSTRIA BRASILEIRA"
Classe 33
Prestação de serviços de administração de
bens móveis, a prestação de assistência
administratiVa e de gerência, pesquisas e
investigações comerciais ee conámicas
Têrmo n.° 746,.176, de 19-4-1966
Automóveis Carla Ltda.
Guanabara

CARLA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Calçados
Termo n.° 746.178, de 19-4-1966
Kuc's Condimentos Ltda,
Guanabara

K UC'S
INDÚSTRIA BRASILEÏRA1,
Classe 41
Condimentos

Termo n. 9 746.179, de 19-4-1966
Madequímica S.A. Indústria de Maderi
Classe 21
ras Termo Estabilizadas
Para distinguir: Veículos e suas partes
+rmtegrantes: Aros para bicicletas, auto.
Rio. Grande do Sul
oveis, auto-caminhões, aviões, amorecedores, alavancas de câmbio, barcos.
regues, braços para veiculas, bicicle-as, carrinhos de mão e carretas, camlhonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carros tanques carros-irrigadores. , carros, carM4DE011/411C4 SA.
roças, carrocerias, chassis, chapas rir7ularee para veículos, cubos de velculos,
corrediços para veículos. direção, desli- Classes: 1, 4, 16, 17, 28, 32, 40 c SC
Insígnia do Comércio
ladeiras ...stribcs. escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
Termo n.o 746.181 k de 19-4-1966
engates para carros, eixos de direção. Escritório de Engenharia
Elétrica Ltalfd
freios, fronteira para veículos, guidão.
Guanabara
ncomotivas, lanchas motociclos. molas,
'motocicletas, motoeargas mrstc furgões,
nanivelas, -navios ônibus, para-choques,
ESCRITÕRIO1
'ara lamas, para-brisas, pedais. pantões.
DE ENGENHARIÀ1
-odas para bidcletas, raios para biciclenas. reboqim radiadores para veiculas,
EUTR1CA. LTDA.
-odas para veiculos, seuins, triciclos, tiNome Comercial
rantes pare veiculos, vagões, velocipe-

lax
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—

r- Termo n.° 746.180 de 19-4-1966

roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veiculas,
corrediços para veículos, direção, desligadetras. estribos, escadas minares elevadores liara passageiros e para carga,
enaates . para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão.
:ocomotivaa lanchas. motociclos, molas,
motocicletas, motocargas mota furgões.
manivelas, navios. ónibus, para-Choques,
Indústria Brasileira
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicleClasse 36
tas, reboque, radiadores para veiculas,
f Artigos de vestuário a saber: modas, rodas para veículos, .seuins, triciclos, ticonfecções e calçados
,— rantes para veiculos. vagões. v.elocipeJus, varetas le contrõle do afogador e
fermo n.° 746.182, de 19-4-1966
Diesel Eletrotécnica Ltda. — DELTEC acelerador troleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Minas Gerais
Termo n.° 746.185, de 19-4-1966
Armando Frazão Vital Filho
(te
Guanabara
— Modas e Confecções Ltda.
Guanabara

margarina, marmelada. macarrão MEU xas de descarga, caixas de água, bidês.
sa de tomate, mel e meado. mate. mas. banheiras ,aquecedores fossas, manilhas
pias, ralos sifões, torneiras, tanques,
soe para mingaus. molhos moluscos
mostarda. mortadela. nós moscada, noválvulas e vasos sanitários
zes,. ticos comestíveis, ostras, ovas
Têrmo
n.° 746.192, de 19-4-1966—.1
pães. laos. prlines, pimenta, cós vara
Rio — Corretores de Seguros Ltda.;
oudrns. mckles. peixes, presuntos. pa
Guanabara
&a. petit-aots. -astilhas. pizza& pudins.
lucilas, rações baiaeadas tiara arana,a. requeijões. sal, saga. tardinhas
sazduic.hes, salsichas, salames. sopas anatadas. sorvetes, sucos de tomates e .ec
INDÜSTRIA BRASILEIRA:
trutas; torradas. tapioca. mamaras. talha.
'uri. tremoços. cortas, tortas para ali
Classe 50
mento de animais • aves, torrões.
Apólices de seguros
toucinho e vinagre .
Termo n.° 746.193, de 19-4-1966
Termos ns. 746A86 a 746.189, de
Erval Machado da Cruz
19-4-1966
Rio de Janeiro
C.B.F." oSciedade Brasileira de Freios
Elétricos Ltda.
São -Paulo

RIO

Dedetizadora\,
AMIGOSI

ç)

'0#1 41
‘41i.‘
.
Z(1'
f
k•• n4)
•Ni

Ns/

Nome Comercial
Têrmo n.° 746.184, de 19-4-1966
Confecções Ionetex Ltda.
São Paulo

JAGUAR FUMES
. Classe 32
Para distinguir. Almanaques. agendas.
anuãrios, álbuns impressos, boletins catai:aios, edçaões impressas. revistas. órgãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
Termo n.° 746.189, de 19-4-1966
Usina da Earra S.A. Açúcar e Álcool
São Paula

GANAÇUCAR
d.- ‘<>;5
Classe 36
Roupas para homens, senhoras e
crianças
Termo n.• 746.183, de 19-4-196o
Diesel Eletrotécnica Ltda. -- DEL 1.-EC
Minas Gerais

Casse 21
Paia distinguira Veículos e suas partes
Intenrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amorteca-ares. alavancas de câmbio barcos.
bramias braços para veiculos. bicicletas carrinhos de !não e carretas, camicarro, anibulantas, caminhões.
nhaCarros tratores, carros-berços, carrostanques,, carros-irrigadores. carros. 4-42-

Classe 41
Alcachofras. aletria alho, aspargoa

acacat. alimentos oaar animais. amido

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes, para
fins industriais e domésticas
Classe 11
Ferramentas, artigos de cutelaria e artigos de metal não incluídos em outras
classes
Classe 21
Veiculas e suas partes integrantes
Termo n.o 746.191 de 19-4-1966
Indústrias de Papel Simão S.A.
São Patlo

Classes: 2 e 33
Titulo
Termo n.° 746.194, de 19-4-1966
Indústria de Tabacos São Sebastião Ltda.
Guanabara

MENU
INDÚSTRI A BRAS1LEMN
Clame 44
Cigarros, acendedores para cigarros,
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimbos, carteiras pare fumo, charutos. cigarreiras.
:inteiros. estojos para cachimbo, filtras
oara piteiras, fosforeiras de bolso. is.
aueiros. pana para cigarros, piteiras.
ponteiras de cachimbos, porta-charutos.
rap& sacos para fumo
ermo n.° 746.195, de 19-4-1966
N. Silva Gomes & Cia. Lida-Guanabara

CASA OSCAR

Classes: 8, 11 e 12
arroz. atum, aveia, avelas, azeite. azei
Titulo de Estabelecimento
tonas, banha, bacalhau, batatas, bales
oiscoitos. bombons. bolachas. naunilha
Termo a.' 746.196, de 19-4-1966
-ah em ri6 e em grão, camarão. canela
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
in pau e em 26. cacau, carnes. chá
Japão
caramelos, .chocolates. confeitos, cravo
cerpais. cominho. creme de leite, cremes
Classes° 1 a. 50
alimentícios croquetes, compotas. maInsígnia
gica coalhada castanha, cebola. condi
Urra° n.° 746.190, de 19-4-1966 .
mentos !para alimentos. colorantes
zhouriçoa Liendê. doces. doces de fr.i.
Instaladora Hidráulica Rápido Ltda.
tas, espinafre. essências alimentares. em.
Guanabara
aadas, ervilhas, enzovas. extrato de to
'nata, farinhas alimenticias. Favas. ft
=ás. flocos, farelo, falimentos, teijao
agos. trios, trutas secas naturais e cria.
,alizadas: psicose. goma de mascar, gor
luras, grânulos. grão de bico gelatina
g aiabada. geléias herva doce berve
Classe 16
mate. hortaliças. lagostas lincp.as lei'E
..onclensado, leite ' em oó legumes n, Curvas, crua tas, 'junções e tubos galvaClasse 11
?onserva. lentilhas. linouiça louro mas nizados paar instalações hidráulicas em
sair 'alimenticias, mariscos, manteiga geral ,registros para água e para gás, calRia& de aço

IMF!~ .~11°}F~IFFM.°11~Folrn-9"~"re!,=,,,—"'r=="rmt.
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Têm° n.o 746.197, de 19-4-1966
Companhia de Canetas Compactai
Rio de Janeiro

Fl ERTIP,
Indústria Brasileira
Classe 17
Canetas
Têrmo n.° 746.198, de 19-4-1966
Companhia de Canetas Conapactor
. Rio de lalleir0

Feffekao,
Indústria Brasileira

Classe 17
Canetas
746.200,
de 19-41966
9
Têrino n.
Borg-Warne r Corporation
Estados Unidos da América

CENTURY

mata-borrão, inolhadorea, nume
quinas de calcular, máquinas de escrever. máquinas de grumpear. máquinas radores, pegadores, percevejos para pade . somar, molhadores. painéis, penas. peia, papelão e tabuas, porta-blocos, pe.
pesos para papéis, percevelos, porta- nas de escrever, ponteiras para lápis,
canetas porta-carimbos, porta-papei. para lsisos para livros, pastéis ara tinta
protetores para rapis, raspadeiras. ré- de desenho. resilhas para 'papel raspaguas p ara desenho telas e tinteirós deiras, réguas, registradores„ separadores para livros, separadores para papeis
Té.rino n.° 716.202, de 19-4-1966
timpanos, tinta para escrever, tira-linraa
Bright Star Industries, Incorporated
transferidor, tinteiros, trenas e tábuas
Estados Unidos da América
com molas para papeis
Termo n.o 746.205, de 19-4-1966
(Prorrogação)
Montana S.A. Engenharia e Comércio
Guanabara

livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio t televisão,
pub.lcações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Têrmo n..° 746.209, de 19-4-1966
Moisés Gabay Benjula
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

Classe 8
Baterias de pilha seca, baterias acumuladoras, baterias para lanternas, baterias
para fOto-flash e baterias de todos os tipos e para todos os fins; lanternas; bulbos para lanternas, bulbos elétricos em
geral e testadores para bulbos; equipam
' entos fotográficos e elétrico em geral
Termo n.° 746.203, de 19-4-1966
Companhia Hassen Industrial
Santa Catarina

TIGRE

MONTA-GOL

lernr--==i======
Classe 41
Elaboração de carnes d e tõda a espécie e
seus sub-produtos
Têrmo n.9 746 . 211, de 19+1966
Cia. Melhoramentos de São Paulo —.,
Indústrias de Papel
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 28
Cola sintética
Termo n.° 746.206, de 19-4-1966
Johnson & Johnson do Brasil, Produtos
Cirúrgicos Ltda.
São f) atib
PRORROGACÁO

USER ONA
Classe 6
Carburadores
Indústria
Termo n.° 746.201, r1719-4-1966
3
ci
Indústria Brasileira
Indústrias Reunidas de Pesca e
Um preparado farmacêutico (indústria oN
Irpex
Exportação S.A. .
comércio), geléia para lubrificar
Classe 1
.Maranhão
instrumentos cirúrgicos
Soluções de preparo de superfícies metálicas ou plásticas para fins de soldagem
Termo n.° 746.207, de 19=4-1.966
(Prorrogação)
Termo n.o 746.204, de 19-4-1966
Francisco A. Reis
(Prorrogação)
Guanabara
Koh-I-Noor Bleistiftfabrik L. S C.
Hardtmuth
Indústria Brasileira
,'PRORROGAÇAO•
Austria
Classe 41
Produtos de pesca, a saber: peixes, crusPRORROGAÇÃO
táceos e moluscos beneficiados ou não e
respectivos subprodutos: farinha e óleo
Classe 33
de peixe
Titulo de Estabelecimento
ermo n.9 746.210, de 19-4-1966
Termo n.° 746.199, de 19,4,1966
Cia. Melhoramentos de São Paulo —
Günther Wagner
Indústrias de Papel
Nome Comercial
Alemanha
Classe 17
São Pomo
Para distinguir: Abridores de carta, alavancas para registradores, arquivos, ak
mofadas para carimbos e par tinta,
fineteiras, aquarelas, apagadores, apoa
Classe 17
odores, berços ara mata-borrão, bro.
Para distinguir: Artigos, instalações e
para cola e desenho, canetas, ca.
máquinas para escritório e desenho, as- chu
netas tinteiros, canetas para desenhos,
sim discriminados: abridores para carcrotadres de papel, carimbos,. carbono,
tas, almofadas para carimbos, apontado- compassos,
calendários caixas para corres paa lápis, berço para mata-borrões,
de
borracha para apagar, caixas para cor- respondência, coladorea, cortadores
descan
respondência, canetas-tinteiro, clips pa- papel datadores. densenhadores,
4tA
para papéis, cola, colchetes, —.aprumos. soa para lápis e canetas. espeto para
esponjeiras.
estojos
para
lápis
e
peia,
cestas para papeis. crayons. datadores,
esquadros para desenhos. estojos asco- canetas, estojos pare minas de lapiseira
lares. estojos para desenho, fitas para fichamos. fitas para máquinas de escre.
Classe 32
ganchos giz, goma-arábica, grafite pa- ver grampos para papeis goma arábica
. riginr: Muras, almanaq uea
cltsl
Para
ra lapiseira, instrumentos de desenho e grampeadores. grampo:. oara pastas giz anuários,
boletins, catálogis, punam,
de escrever, lacre, lápis, lapisetras, má- 1411 em geral máquinas para apontar

IRPEX

MOGATIZADO

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas,
umários, álbuns impressos. boletins, ca.
tálogos, edições impressas, revistas, draãos de publicidades. programas radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças tett,
trais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.o 746.212, de 19-4-1966
Cia. Meliaramentos de São Paulo ~Indústrias de Papel
C "0 Paulo

KOH-1-1400R

tvIARKANA

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, C.Ibuns impressos, boletins, catalogos, edições impressas, revistas. bir•
0r:is de publicidades. programas radio.
Fônicos, rádio-televisionadas, peças tea.
traia e cinematooráf i cas, programas.
circenses
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o Eia taa do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara

a correr o prazo de ft, dias pare o deferimento alo pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas o posições ao Departamento
Nacional da Propriedade Mandai aguéles que se julgarem prelUclicadrA cé a a concesrão do registro requeria°
•ffla,

Temi° n.° 746.213, de 19-4-1966
Estiva — Indústria e Comércio de
Mandioca Ltda.
São Paula

ESTIVA .
afidóstria brasileira
Classe 41
Xlca;..hofras, ,,Jetria, alho, espargos
açúcar, alimentos para animais, amido
emêadoas. ameixas, amendoim, araruta
átrrca, atum aveia, avelãs. azeite. aze:
bina banha. bacalhau, batatas, baias
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em p6 e em greo. carnarho. canele
em tom e em pó. cacau, carnes. chã
taramelos. chocolates, confeitos, cravo
4r. , -.1s. cominho. creme de leite. creme
!alimentícios. croquetes compotas. can
pica. coalhada, cartar.ha. cebola. cotria
grená):; p ara alimentos, cobeantes
..ouriço, dendê, doces doces dr iria
Ms . espinafre. essências alimentares, em
RnaclaY, ervilhas, enxovas. extrato de toata, farinhas alimenticias. lavas. te.
Lidas, flocos, farelo fermentos. feijão
Nigos. frios. trutas sêcas naturais e crisealizadaa: glicose, goma de mascar, gor
auras. arânulos, grào de bico. gelatina
R:má:usado. leite eco pó. legumes em
Nnurvarina. marmelada macarrão mas,
lias alimentícias, mariscos, manteiga
pães. odes, pralinês. pimenta, pós pare
pickles. peixes. presuntos. pa
três oetit-pois. pastilhas, pizzas. pudins
joticijoa. rações balanceadas para sul/Mais. eequeijões. sal, sagu, sardinhas,
litinduiCics. salsichas. salames. sopas enlatadas, sorvetes. suco de tomates e de
/rufam torradas, tapioca, tâmaras. talha.
alem tremoços. tortas tortas uara aligola 1-- , da. geleias. herva doce, herva
lute bortadças, lagosta& linguas. leite
ter, óleos comestiveis. ostras. ovas
Smostaida. mortadela, nós moscada. note ck amate. mel e melado, mate. masar: Para mingaus. molhos moluscos.
Conserva, lentilhas. linguiça, louro. mas.
mento de.animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Térmo n.° 746.215, de 19-4-1966
Casas José Araújo S.A.
Pernambuco

FUBICA

Fk.'
•
INDÚSTRIA Ba.kstrmik
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
le roupas feitas em geral: Agasalhos.
giventalm alpargatas. anáguas, blusas,
bc: p c. botinas, blusões, boinas. babalshnsear.. bonés, capacetes. car f olaL. cara
CUSECão, coletes, cagas, chales
icsch2co!-3, calçados. dlaOus, cintos.
•
errableacetes. coroinhos. . calças
Io coras e de crianças. 'calções. 'cal
tes. en misa:-_t: camisolas, enTaiset....s
tuer.zis, ce?oules, colarinhco. cisei
•
c:Jancos..c.Ninelos. dwninês.. acharfardas para tures:Tes. co.
•
h.-.11Cas,
firavwna. cfr.,
,, n•••

- -r:
P3i250:3,,

enate" mantas, mandrião, mantilhas. pactos. pelas, penhoar. pulover, palermas:
aeugas. ponches. polainas pijamas. punhos, perneiras, quitnonm regalos,
robe de chambre. roupão sobretudos.
suspensórios. saldas de amam. sandálias.
meteres. shorts. sungas, mata: ou siacks
toucas. turbantes, ternns uniformes
e vestidos
Termo n.° 746.214, de 19-4-1965
Câmara de Comércio de Países LatinoAmericanos
Guanabara

uhos, g emei ras. gu i uos. regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres. shorts. sungas. stolaa ou slacks
toucas. turbantes ternos, uniformes
e vestdos
Termo n.° 746.218, de 19-4-1966
" Washington José Falcão
Guanabara

aventais olpargatas. anáguas blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douroa. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes. capas, abales,
caahecols. calçados, chapéu& abanam
cintas, combinações, corpinhos, calças
de* senhoras e de crianças, caiçaca. cal
-ças.cmi olbetas.
cuecas. ceroulas:, cobu-maus cueiros.
saias, casacos chinelos, dominós. acharpes. fantasias, tardas para militaaes. colegiais, fraldas galochas, gravatas, gorros, jogos de !Ingeria, jaquetas. Iaouês,
luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. asa
Indústria Brasileira
latos. palas. penhoar, pulavam pelar,"
pragas, nonches, polainas. ptiamas punhos. perneiras, /uimonos, regalos.
robe de chamara, rolpão. sobretudo&
Chame 46
Para distinguir Pando, anil, azul da suspensórios. saldas debanhaa sandália,
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos. sueteres, aborta, sungas. atolas ou tOac
toucas, turbantes, ternas, uniformes
algodão primai ado para limpar nietais,
letergentes espremacetes, extrato de
e vestidos
3nil, fécula para tecidos, fástoros
Termo n.° 746.223, de 19-4-1966
..éra e de madema. goma pare lavan.
Man Ltda. Promoções e Nedicn ma
leria, limpadores de luvas. liquidou de
Rio Grande do Sul
manquem tecidos liquidas mata-go:du. as p ara roupas e mata óleos para rou
Classe 33
p as. oleina óleos para limpeza de cairSociedade Civil de promoção de inter- -ms. nós de branquear roupa, salicato
câmbio comercial no Continente e em Ie sódio. soda cáustica, sabão em. Pa
tood o mundo
iabâo comum, sabão de esÉreçar e re,
Donáceco,. tijolos de polir e vern'a
Termo n.° 746.217, de 19-4-1966
Indústria Brasileira •
nara calçados
E. Almeida Comércio e Indústria S.A.
Classe 32
'fermo
n.
0 746.219, ale
Guanabara
Pare distinguir: Almanaques, agendas
Moageira Floriano Ltda.
anuários, álbuns Impressos, boletins ca.
Piaul
PRORROGACÃO
tá/ogoa edições impressas, revistas. órg ãos de p ublicidades. programas radioJO
IJ I Z.
fónicos rádio-telasaisionarlas, giaçaa tem
trais e ciaeraatogra,Fisma, t-Lf. o 2- rem P.2
Moageiro Plorieno Ltdo
circensac
Ploriano - Piauí "
Termo n.° 746.222, de 19-4-1966
João Silva Lopes Filho
Rb Grande do Sul
Classe 38
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Café torrado e moldo
Termo n.° 746.216, de 19-4-1966
Termo n.° 746.220. de 19-4-1966
Casas José Araújo S.A.
A Associação Brasileira da Ordem
• Indústria Brasileira
Pernambuco
Imperial Constantiniana Militar de
azul; 41 São Jorge
Alcazhofraa. daria, aliam espasamat
Guanabara
açrt.me, alimas gare tantmals, amido.
amendoas, ameixa& amendoim, araruta
INDÚSTRIA BRASILEIRiez
Associação Brasileira
arroz, atum. ovem, avelãs. aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas. balas .
dos Cavaleiros da Ordemt biscoitos, bombons. bolachas. baunilha.
Classe 36
café em 06 e em peão, camarão. canela.
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
imperial Constahtiniva ;em ME: a em pá, caaafi carnes. chá.
caramelfs. chacalsoes. confaitosa arma
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
cereais, caminho, crema de iate. cremes
botas, botinas, blusões, boinas babaMilitar
de
São
Jorge.
mlimenticios. croquetes, compotas. can.
douros, bonés, capacetes, cartolas. cara'gim coalhada. castan:le, cebola. condip uças, casacão, coletes, capas, chales:
Classe 33
'mentos para ar..-....,.antos. calcranteu.
cache cols. calçados, chapéus, cintos.
Titulo de Estabelecimento
em-e:riço:. dendê., docas, der.ca de aucintas. combinaçõe ,e, corpinhos, calças
ras aspina:ra cssInzlas elia.,ar,:arod...z.> areTermo n.° 746./21. de 19-4-1966
de senhoras e da crianças calções. cal.
,parlas, c--rvi;bas, mimavas. estrE'lz de '..c.5.Godinho & Irmão Ltda..
ÇaS. camisas, camisolas, camisetas.
nate. (-ariaiis:. al::zenticis..a. ‘.•EV-:.3:-., .es..cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
Brasília
colas. Eacce. .-."..-:',-_, ferz-as.-...^,c!.:'.'..-.,-"g alas. casacos, chinelos, dominós, achar.
era fantasias, fardas para militares, coEgos ç-rios. (,-.1.,:as aêcas ca2us-.,.:is :,' ':".'?: .:-.•
l ar:lats. fraldas, galochas, gravatas. gots
i varizadas. glicbsa. gawa da Lar...;:x.-:. ;75.12ogos de lingerie. jaquetas lumes
Liaras. granulos, prZo de ijici gaIL-It::-.. . L.'
I i '.'as
• .:t3fahatla. geiJias. harvd Cace (12i'VZ;
lenços. mantOs meias;
nla , 13S mintas -nandriân mmitilhas na
'lasse 36.
Tale hnr:alicas 1,-;c:fr.is. 111-“.:as !?.;;.'2
Nis,
•...
nelPrinas. Pdr; 1 •
-n,".ri;••.(ic , 1C:JC 011 . 96. ic;.-,-r-.7.ra
peuca g,u.-auche3, o1aircc, [latnass cru. e roupas feitas -em cerEn,., Apasaiiios c‘mservz, n ,:i311,,v,ii, .c-,01t1a 'cz n-'0, ;::::.,";
mo

F to

tarro
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MA,RCAS DEPOSITADAS
—

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai.- Da data da publicação começará
'correr o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional do Propriedade Industriei aqueles que se lula arem prejudicados com a concessão do registro requerido

Classe 34
Capachos, cortinas, encerados, linóleos,
mosqueteiros, oleados, pano para assoalho e paredes, passadeiras, sanefas, tapetes de peles, de madeira, de esteira,
corda e cortiça
•
Termo n.° 746.232, de 19-4-1966
Karl Schebek
Rio Grande do Sul

lhos de refrigerasào, enceradeiras,
piradores de pó togões, fornos e foga.
rehas elétricos, chuveiros, aquecedora",
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. coqueteleiras, expie.
inedores, liquidificadores elétricos, ,osão
quinz.:. para picar e moer legume.4 e
carne, resistências elétricas, hervedoree,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios de ar
irigerada torcias elétricas, máquinas.a
t3PCC , A1. •
fotográficas e cinematográficas. Cata* :„4
¡minhas elétricas, garrafas térmicas, re.,,9
gadores automáticos, lâmpadas, apare.1
lhos de luz fluorescente, aparelhas de 31
111.„.„,
comunicação interna, esterilizadores con. 5
densadores. bobinas, chaves elétrica,
comutadores. interruptores, tomadas de
unrsungunc...,
corrente, fusível aparelhos fotográfico!" s
sino isixo .J'Z-ase
e cinematográgicos. filmes reveladok
binóculos, óculos, aparelhos de aproxia
mação. abat-Jours e lustres máquinas,
Data lavar roupas para uso
doméstico
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitiindústria Brasileira
Termo n.° 746.235, de 19-4-1966
vos. an:z buter. brandv coabaque, cerSão Paulo Alpargatas S.A.
vejas lemes . genebra. gin, kumel, ticoSão Paulo
Indústria Brasileira
res. nectar. ounch pipermint. !tum
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru- sucos de frutas sem álcool, vinhais ver
mouth vinhos espumantes, vinhos
sões
e decorações: Argamassas. argila
Organização e execuçã'o de vendaá em
guinados e cvh:skv
íreia. azulejos, batentes, balaustres, blo
geral. Planejamentos e mediação e
zos de cimento, blocos para pavimenta
Termo n.° 746.233, de 19-4-1966
INDUSTRIA BRASILEIRA
,ão, calhas. cimento. cal. cré, chapa'
Termo n.° 746.225, de 19-4-1966
"Prensai — Indústria e Comércio de
Solag Sociedade de Lançamentos
solantes. caihros, aaixilhos. colunas
Artefatos de Alumínio Ltda.
.hapas para coberturas, caixas dágua
Guanabara
São Paulo
Classe 36
•
caixas de descarga para etixos. edifica.
Para distinguir: Artigos de vestuários
de
• SOLAG Sociedade de Lançamentos
,:?Ses prernoldadas. estuque. emulsão
e roupas feitas em geral: Agasalho',
PRENSAI;
base asfáltico. estacas. esquadrias. estro
aventais, alpargatas, anáguas. blusas,
da Guanabara
BrP,sileira*‘-•
Ind.
'uras metálicas para construções. 1ame
botas, botinas, blusões, boinas • babaas de metal, ladrilhos, lambris. luvas
iouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
GlaSSe 5
de Junção, lagar. lageotas. material iso.
ouças casacão, coletes, capas chalea;
Aço
em
bruto,
aço
sireparaão.
Classe 33
lacte contra frio e calor, manilhas, mas
cachecol& calçados, chapéus. cinto",
doce,
riço
para
tipos.
aço
fundido
aço
urganização e execução de váidas em soa para revestimentos de partdes. aia
combinações, corpinhos, calça/
deiras para construções. mosaicos. pro. Parcialmente trabalhada aço pálio. ay de senhoras e cie crianças calções. cais
geral. Planejamentos e mediação e
dutos de base asláltico, produtos tiara refinado bronze bronze em briito
serviços afins
ças, camisas.- camisolas, camiseta*,
tornas' impermeabilizantes as argacaas parcialmente trabalhado, bronze de auecas, ceroulas, colarinhos: cueiro.**
Têrtno n.° 746.226, de 19-4-1966
manganês.
bronze
em
pó.
bronze
em
sas de cimento e cal. hidráulica, Pedre
Ameg Assistência Médica da Guanabara milho. produtos betuminosos. impermes. parcialmente preparado cimetai me saias, casacos, chinelos, dominós. echar.
ues fantasias; tardas para militares. co•
Guanabara
bilizantes líquidos ou sob outras Minas barra, em fio. cietnarbo em beato, À) egials, fraldas, galochas, gravatas. gor.
revlstimento e outros como na pa- cálices cobalto, bruto ou parcialmente cos. ogos de !ingerira, jaquetas. laguê4
para
AMEG Assistência Médica
vimentação, .ças ornamentais de ci- trabalhado. couraças. estanho bruto ou luvas, ligas, lenços, manhãs. melas,
mento
ou gesso para teto.,e paredes. parcialmente trahalsado, ferro em bruto maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, pada Guanabara
papel pare forrar casas, massas and. em barra, ferro manganês, ferro velho: letós, palas, penhoar, pulover, pelerinam
ácidos para usa . nas construções. par. gusa em bruto ou parcialmente trate. muges. poucbes. polainas, pijamas pugiletes. portas. portões, pisos, soleiras tilado, gusa temperado, gusa roalleasNâv nhos, perneiras, quimonos. regalo",
para portas. tilolos. tubos de concreto lâminas de metal, lata em bilra, latão robe de chambre, roupão, sobretudos,
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tais em Milha, latão em chapas, !atito em suspensórios. saidas de banho, sandálias,
• Classe 33
ques de cimento, vigas, vigamentos e vergalhões, ligas metálicas amalhas meteres, shorts, sungas. atolas ou siaria
Assistência médica e hospitalar
vítreo
magnésio manganês, metais não caba.
toucas, turbantes. ternos, uniformes
Termo n.° 746.228, de 19.4-1966
Classe 31
usados ou parcialmente trabalhados, me.
e vestidos
(Prorrogação)
Adesivos para vedação, anéis para ve,
tais em massa. metais estanatalos.
Calçados Ciro S.A. — Indústria e
Termo
n.o
746.236,
de 19-4-1965
dação. argolas para vedação: arruelas
metais para solla, níquel e zinco
Comércio
(Prorrogação)
para vedação; barbantea, barracas de
Rio de janeiro
Termo' n.° 746.234, de 19-4-1965
Coeito Irmãos Técnica e Comercial S.A.
campanha. .betume pare vedação, buRede
Internacional
de
Televisão
Ltda.
São Paulo
bufão
(ralha
para
siedação,
chas para
PRORROGAÇÃO
tarraxa): 'cabo& canaktas, cordas. corGitanabara
PRORROGAÇÃO
déis. cordoalbt.fs, cordões. correias de
trairmissão de tõtla 'espécie: ensár, rias, esferas para vedação; fitilhos para
amarraclias. forros para vedação. fuça' s cst lanch ais- juntes para vedação:
lonas. lonas Asara freios de veículos
INDUSTRIA BRASILEIRA
Indústria Brasileira
mangueiras. marsas para vedação. mo
'as para vedação: ralhas: tarnaiSes parClasse 6
Classe S
vedação (fins não medicinais). tendas
Classe 36
' pára vedação, tubos para veslaca- Para iii.tinguit OS seguintes initislos elê VI á offlnap ara: acabamento achatai
Calçados para homens, senhoras e
Rde !anca?,
stiliulacãos para vedação: válvulas oe. tricos: Rádios aparelhos de televisão srame. acondicionamento
crianças, botas para pescar *
sorveteiras,
apare.
justar,
alimentai
égua,
ama,.
gel
ade
WaS,
alisar.
pick-upvedação
chinelos

Têrmo a» 746.227, de 19-4-1966
sas alituenricms. mariscos, manteiga
maraatina. marmelada inacarras mas- Ameg Assistência Médica da Guanabara
Guanabara
sa de tomate, mel e inalada mate, mas.
sas para in:naaus, molhos. moluscos
mostarda mortadela, nós moscada, no
zes óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, paios pralines pimenta. pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos, patês. peer-pois pastilhas. pizzas pudins,
lndústriu. Brasileira
çueijos. raçôes balanceadas para aras
mais. requeijões. ' sai. sagli sardinhas,
sanduíches. sorvetes, saci de tomate e de
Glasse 33 •
trutas. torradas taploca, tâmaras. talha.
Assistência médica e, hospitalar
tremoços. tortas. tortas para alimento de animais e aves. torrões
Têrtnos as.. 746.229 e 746.231. de
toucinho e vinagre ,
19-4-1966
io
Dominium
S.A.
— Indústria e Comérc
Termo n. s 746.224, de 19-4 n-1966
>o
Paulo
"
s
Solan Sociedade de Lançamentos da
Guanabara
Guanabara

ME

SOLAG

ENERI

Lady-Topeka
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita tia acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
a eoraer o, g razo de 60 dias para 4 defeilmento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departanianto
Nacional da Propriedade Taidussrial aqueles que se Ala-irem prejudicados com a concessão do t egMro requerido
aplaaaas. arrolhar beneficiar. bu
aliar. • orinqueral, brunir cardar, coletar. compôs. comprimi: condensar, coa
aravas. cortar coser, costurai clara:
cai, classificar. crava- debruar. debu
lhar. desbagar, desbastaaa., descaroçar
deaembrar, desintegrar. destnatar, de
polpas. distribuir dobrar ,s,renar. ele
ver:. empacotar, encaderna. estampar
tabricar arame, fabricar artigos de aats
tabricas bebidaa, fabricar ouça
doè, fabricar chapaus, fabricar escõvas
fabricar terramentas. sabricat galo, ta
perfuratrizes, rataras, a, peças inte
fartem móveis fabricar papei fabricai
peças, fabricar rebites aabrieas roupa:,
fundir. • imprimir. insulf s ar. !saturar. pr
cotar. prender. rebitar. roscar, selecio
na. soaria serrar tecer, timbear tas
ter, tornear. betoneiras. aurrinhos
brinotietadores cardadeiraa. condensado
MS, cravadeiras, dinamos, escavaderras
trasturadores, motoree arei:asa rebita
dores, teares. máquinas tnsulfradoras
aoto-motoras.
motrizes- operatirzta
grantea destas máquina.,
Termo n.° 746.237, de 19-4-1966
Antonio Leonardo dos Santos
Brasília

Termo n. 9 746.239, de 19-4-1966
Jaime Bolsani
Brasília.

Faixa Branca
hclústria Brasileira

liográficos e preliocopista pelicula.s sen
siveis, papéis para fotografias e analises de laboratório, pigmentos, potassa.
p ós metálicos para a composição de tintas pre p arações para totogratiaa, produtos para niquelar. pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos
reativos, removecknes. sabão neutro.
sais, salicilatos, secantes. senabilizantes.
sililatos,ao• da cáustica, soluções quinaicas de uso industriai, solventes, sulfatos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira tarro, paredes
construções. decorações. couros. tecidos
fibras, celulose, barcos e veiculas, sulca
industribl thiner. vernizes. zarcão
Termo n.' 746.240, de 19-4-1966
(Prorrogação)
União Fabril Exportadora S A,
(U. F. E.)
Guanabara
•

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
móveis, bancos, balcões, banquetas,
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 armários e gabinetes para
PRORROGAÇÃO
copL e casinha. camas cabides, cadeiras
'a ratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões, divans discotecas
de madeira. espraguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e talava!
ao. mesinhas para televisão, moicfuras
para crua:Isca, porta-retratos, noaronas
noltronas-camas, psatele:ras, porta-chaéus sofás„ sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo
n."
746.241,
de 19-4-19G6
Laiass
Classe 46
Tonartinas Ltda.
em gera., de metal, vidro, de
Para distinguir: Amido, anil, azul da
aça made!ra, estofados ou na°, inch'
Brasília
Prússia, alvaiade de zinca. abrasivos
aive móveis para escritórios: Armários.
algodão preparado para limpar metais,
armarias para banheiro e para roupas
detergentes, esprernacetes, extrato de
asadas, almofadas. aualchoados para
anil, fécula oara tecidos, fósforos de
móveis, bancos, balCõe6. banquetas.
sara e de madeira, goma pare lavanbandejas domiciliares berços biombos
deria, limpadores de luvas, liquidas de
a,a ., -as, carrinhos p ara chá e café,
manquear tecidos, líquidos mata-gordu.
,
conjuntos
conjuntas para dormitórios
Clfdl-se 1
vaia sala de jantar a sala de visitas sa , a • distinguir: Absorventes, aeatona ras nara roupas 'e mata óleos para roucordantos pare terraças Jardim e praia ciclos. acetatos, agentes gisimicos pare pas, oleira óleos para limpeza de carroa, pós de branquear roupa. salicato
zonluntos de armaricas e gabinetes para
tratamento e coloração de fibras, te- de sódio. soda cáustica, sabão em pó.
copa e cosinha. camas, aahides. cadeiras
tos. couros e celulose: água-raz,
sabão comuna sabão de estragar e sagiratórias, cadeiras de balanço, caixas arrna,
alurnen, alvaiade, aiponáceoa tijolos de polir e verniz
sie râclios„ colchões: colchões de molas
•iaso, industriais. alumínio em trô
para calçadas
dlapensas. divisões, cai vens discotecas ~ilíaco. anti-incrustantes. and-oxidara
Termo n.° 746.242, de 19-4-1966
.4( madeira. espreguiçadeiras. escrivani tes. anti-corrosivos, anti-detonantes, azoJosé Luiz Neto
alia•s estantes, guardtaroupaa, (Pesas. tatos, água acidulada para acumuladomesinha& mesinhas para rádio e telei.n. res, água oxigenada para fins industrisuo. mesinhas para televisão, motduras ais amônia: banhos para galvanização.
para quadros. porta -ac tratos: oult onas benzinas, benza betumes, bicarbonatc
aoltronas-camas, prateleiras, porta-cha- de sódio, de potássio; cal virgem. carpéus. sofás-. sofás-camas, travesseiros e
vões, carbonatos. catalizadores. Mula
vitrines
e, chapas fotográficas, composições. ez.
resino n.° 746.238, de 19-4-1966
tintares de incêndio. doro, corrosivas.
Geralda Maria de S. Barbosa
cromatos. corantes, ereosotos: descamaste& desincrustantes, dissolventes: emulBrasília
Classe 21
sões fotográficas, enxofre, ater. esmaltes., eestearatos: fanal, filmes sensibili- Para distinguir: Veículos e suas partes
zados para fotografias, fixadores, flui. .ntegrantear Aros para bicicletas, auto.
dos para freios, formal fosfatas inclua móveis niita•can iahlies aviões, temor.
triais. Fósforos industriais. fluoretos 'acederes. alavancas de cambio. braços
f p aclentes pa aa solda: gaivanizadoies. aremies. braços para veictilos
gelatina, para fotogrr,Fias e ointnrof tas. ca r rinhos de mãe e carretas canil'' , cerina: hidratos hicirosulfitos: impei thonetes carros ambulantes caminhões.
' Classes: 41, 42 e 43
meabilizantes. ioduretos lacas: massas 'arma, tratores. carros a bercos carros
Substâncias alimenticiaa e seus p,'0:'-a . siara p intura. magnésio. mercúrio nitra Pingam c ar ros-irrigarlores, carros, cai
dos. Ingredientes de alimentos. Essências toe neutral , zadores, nitrocelulose: pra "is-as earrocerias chassis chapas eis
allrrientic;r.s. Bebidas alcoólicas e fer- a xidos. oxidante. óleo para pintura hler alaras para veículos rahos de valsai°.
mentadas. Refrescos e águas naturais e
linhaça. p rodutos quimicoe para Isn
ra radiaos, para veicr,.ss chreçac rles:i
artificiais, usadas como bebidas
pressão. potassa Industrial. papéis he- iadeiras, est s ibos, casaca, rsianes , ele.
•

Móveis Triunfo

Tonartintas

Auto Peças
São Cristovão

IPPam.

Bar e Restaurante
CAIÇARA

vadiares pa ra asas-aleiras e ara carga,
engates para carros eixos de direção.
freios, fronteiras para veicules. guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, rnotocargas moto turgões,
rodas p ara bicicletas ralos para bicicletas, reboques, radiadores para veicules
manivelas, navios ônibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, selins, triciclos. da
santas para veículos, vagões, veladordes., varetas de contrõle do a fogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaea de
carros e toletes pare carros
.
Tênno n.° 746.243, de 19-41966
Evilton Roberto Garcia
Brasília

Discai Magazine
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários,
e roupas çaitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusa%
botas, botinas. blusões, boinas, balsadoam, bonés, capacetes, cartolas, caro.
p uças. casacão, coletes, capaz, chales,
cachecol% calcados, ch ap éus, cintos,
cintas. tombai ,õaz, corpinhos. calcas
de senhoras a de crianças, calções. cal.
çass, camises, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos, dominós. achara
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gora
roa, jogos de lingerie ja q uetas, laguês,
luvas, ligas, lenços, maritais, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pas
letós. palas. penhoar, pulover. pelariam
p eugas, pouchee, polainas. p
ijamas, Pu,
Mos, perneiras. quimanos, regados,
robe de chambre. roupão. sobretudos,
s u sp ensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas, stolas ou siado
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
nino n.° 746.244, de 19-4-1966
(Prorrogação)
Ernesto Neugebauer S.A. —
Indústrias Reunidas
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO
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Classe 41
bombons 'ni'nmclu chocolates,
confeitos, frutas cristalizadas em calda
e em massa geljias. p astilhas. pralinés
e torrões
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Pudins. pickles peixes, presuntos, pa
Termo n.9 746.245, de 19-4-1966
Isabela S.A. --- Produtos Alimentícios :ês, petit-pois, pstilhas, pizzas, Pudins.
• medos, rações balanceadas para. aniRio Grande do Sul
mai& requeiiões, sal, mau, sardinhas
O
iaaduicbes, salsichas. salames, sopas eu
••••,
.atadas. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas. tapioca, tâmaras. talha
,,ro. tremoços.. tortas, tortas :clara ali'
• mento de animais e aves, torrões,
toucinhc e vinagre
Termos na. 746.247 a 746.252, de
Branco
19-4-1966
-Classes: 25, 32, 38 e .41
Primelétrica Ltda,
' Cartazes impressos literais de PropaSão Paulo
ganda, cartazes em geral; clichês, estam; pas, figuras e desenhos, gravuras. Jornais, revistas e publicações em geral.
l'Albuns. Programas radiofónicos. .Peças
teatrais e cinematográficas. Blocos para
¡correspondência, blocos para anotações,
de visitas, cartõas co."
i cartões, cartões ,
Indústria Brasileira
mericais, cartões índices, envelopes, etiCiásse 5
i quetas, fõlhas, índices, faturas, fichas
notas promissórias recibcis, rótulos. ró- Aço mi bruto, aço preparado, aço
tulo de papel e sacos de papel. 4zeite, foce, aço para tipos, aço fundido, aço
banha, balas, biscoitos, bombons, bola- narcia'mente trabalhado, aço pálio. aço
chas, café em p6 e em grão, chocolates, -afinado. bronze. bronza em bruto ou
compótas cangicas, condimento S para larcia !mente trabalhado, bronze de
alimentos, doces de frutas: doces, fari- manganês. bronze em pó, bronze em
nhas, alimentícias, feijão, frutas secas. 3arra, an fio, chumbo em bruto ar
naturais e cristalizadas gorduras, goia- narcialmente p reparado. cimento • me.
badas, herva-mate, masas alimenticias. Alicia cobalto, bruto ou parcialmente
rabalhado, Couraças, estanho bruto ou
manteiga, queijos, salames e tortas
mrcialmente trabalhado, ferro em bruto.
746.246.
de
19-4-1966
Termo n. 9
Alimerácios grl barra, ferro manganês. terra velho
Iiabela S.A. — Prodii.tos
'hada,, gusa temperado . gosa maleável
Rio Grande do Sul • ,
gusa em aruro u arcialmente trabakninas * metal, lata em fedia, latac
o'
tõlha, latão em chapas, latão est
aergalhões, liga metálica, lienabas
-nagnesio. manganês. metais não araba
hados ou p arcialmente trabalhadas. me.
rais em massa. ,netais estampados
alatoo para salda niquel, ouro; zinca
Classe 21
Rir 31/C43
Para
distinguir:
Veicuios e suas partes
Classe 41
Alcachofras, aletria. alho, aspargos .ntegranres: Aros para bicicletas, autoaçúcar, alimentos paar animais. mida móveis auto-caminhões, aviões, amor
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta ocedores, alavancas de câmbio, braços
arroz. .atum, aveia, avelãs. azeite; azei p regues, aaços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cami.
tonas, banha. bacalhau. batatas. bale
nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
biscoitos, bombons, bolachas, baúnill
carros, tratores, carros-berços, carros
café em pó e em grão. camaráo, cana
em pau e em p& cacau, carne& chi; tanques, carros-irrigadores, carros, carcaramelos, chocolates, confeitos, l'cravo roças, carrocerias, chassis, chapas cio.
cereais, cominho. creme de leite. cremas miares para veicubs, cabos de veicu/os
allmentIcios croquetes. compotas, can engates para carros, •eixos de direção
gica. coalhada. castanha, cebola. condi corrediços,- para' veiculas, direção datilalentos oara alimentos, colqrantes gadeiras, estribos, escadas raianas, ele.
chouriços. dendê, doces. doces de teu. trelas, fronteiras para veiculas, guidão
tas. espinafre essênciasalimentares, em. locomotivas, lanchas, motociclos, molas
padas. ervilhas, exoravas, extrato 'de to
motocicletas, naotocargas, moto furgões.
mate, farinhas, alimentícias, lavas, fé -rodas para bicicletas, raios para bicicle.
Cuias, flocos; 'farelo, lera-matas, leilão tas,. reboques, radiadores pàra .
veiculcas
figcs. frios. trutas secas naturais e cris.
des. varetas de contrôle'do afogador e
talizadas; gricoSe. goma di mascar, gola acelerador: tróleis, troleibus, varaes de
duras. granulas. grão de 'bica gelatina
gmabada. • geléias. herva -doce herva Manivelas. navios, ônibus, para-choques
mate, hortaliças. , lagostas, lleensii. leite para-lamas, para-brisas, pedais pantões
' rodas pare veículos, tricicles. U:'
condensadb leite em pó. legumes CU' rantes para veiculas.. 'vagões: velocipe,• conserva. lentilhas loura* mas
- canoa e toletes p ara carros
MS alimentícias. mariscos, alantelga.
Classe . 2&
margarina ,narrnalada, macarrão, mas
de material
se .de tomar,' mel e melado mate mas Para distinguir: Artefatos'
plástica e de nvlon:. Recip:entes fabro
tas . Para mincjaus molhos 'moluscos
mostarda. arortadala nós moscada no cados . de -material Plástico, revestimen.
es; óleos -omaativeis ostras ova, tos . confeccionados de sithstánaias ani
pães. piaos rrlines oimentà. oóS oara mais e Vegeta.S: Argolas açucareiros
•

,

PRI E

armações para &cios, bules, bandejas.
bases para .eletones, baldes. bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensilios..eruzetas,
caixas para . acondicionamento de alimentos, caixa de material, plástico para
batrias, oaadores, copos, canecas, conchas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais. para velas,
caixas para guarda' da ibletos, carruchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, caixinhas de plastici
para sorvetes, colherinnas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, torminhns dt plástico para sorvetes. d:scos
embreagen de material plástico, embalagens de mater:a1 plástico para sorveres, estojos para objetos, espumas de
nadam esteiras, enfeites para - automóveis. massas : anti-ruidos. escoadores
pratos, funis, :firmas para doces, fitas
para bolsas, Sacas, guarnições quartilnições para porta-blocos, guarnições
para I:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para ctensillos e eibletos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas
orirtóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos. paliteiros. pás de casinha. pedras pomes artigos protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico.
porta-copas, porta-níqueis. porta-notas.
porta-documentos; placas, rebites rodinhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro. tubos. . tigelas,
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material alastico, sacolas, sacos. saquinhos. .aasilhames para acondiciinamento, vasos. idearas, calas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
cortumes, para marceneiros, para sapateiros. para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral
•
•

tos ou massas para os dentes, ouro 14)
suas ligas, amalgamas
7v,
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaqu4
anuários, boletins, catálogos. lorn4
livros, peças teatrais e cinematografie
as, programas .de rádio e televisãp
publicações. revistas, folhinhas impr
sas e prog r amas circenses
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espada,
cutelaria em geral e outris artigos an
metal a saber: Alicates, alavancas.
inações de metal. alzidores de lata'',
arame liso ou farpado, assadeiras, açii!:i
careiros; brocas, • bigornas. :baixelas
bandeijas, bacias, baldes. bimboniereei
bules: :adinhos, cadeados. Castiçais. cor
Mares para Pedreiros. correntes. cabideaj
chaves; --emanes. chaves . de parafuso,
conexões para encanamento, colunas.
caixa s de metal tiara portões, ,canosdel
mear', chaves de Landa chaves tsglêsa.
cabeções, canecas. cimas. cachéPots.
centros de mesa. coqueteleiras caixas
para acondicionamento de alimentos.
caldeirões, caçarolas. chaleiras. cafeteiras, conchas, coa rlores: distintivos. dobradiças; enxadas, enxadões. esteres,
engates. esgtOchos, enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios, espuma
deiras; formões, %ices. ferro para aorta
capim, ferroihis, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão. 'erutetras.
serrus, serrotes, sachos, sacarrolhai tesouras, talheres, atihadeiras. torqueze.
Funis.. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchoa,
grelhas, gar ços, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias: limas. lâminas. lircoeiros, latas de lixo:
Farras: machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, dar,
retas, matrizes: navalhas; puas: pás, prea
gos, parafusos, picões, porta-gelo; NO
seiras, po:ta-pão, porta-tbias, paliteiros,
panelas, roldanas, nalos para pias, rabi,
tes. regadores: serviços de chá e café.
enazes, travadeiras- telas dt arame, tora
neiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para pintas de. correr. taças.
travessas, turíbulos; vasos vasilhames
e verruma
Têrmos ns. 746.253 a 746:257, de
19-4-1966
Primelétrica Ltda.

Classe 10
Motores e tornos e partes dos mesmos, instrumentos e aparelhos dentários
para excavar, cortar,. raspar, perfurar.
limar, polir, explorar, brunir. secar, medir, burilar, misturar, obtura e extrair
nervos, forçeps, pinças e tesouras dentárias, obturações e aparelhos dentários
para obturar materiais e aparelhos
Sala Paulo
nata fazer e montar corôas. chapas e
mesmos, dentes artificiais, absorventes
•
lentários e recipientes para os mesmos.
iparelhos para separar, regular e extrair dentes, materiais e aparelhos para
z mpressão, articulaçan. rabdelagem e revestimento de dentes, aparelhos e ins-urnentos para anestesia, esterilizadores.
asquentadores e. aquecedores dentários.
-spellsos e iluminadores bucais dentários, seringas e umedecedares de disco
lentários, aparelhos dentários para
nua. lábios, bochecas e queixo, blocos
dentarias de _suporte, liquido dentário
-a separação:. cade t ras, inncos, sua
nortes, esteios, escarradeiras, mesas. de
`iraço„ caixas e prateleiras, gavetas e
Classe] 10'
laCtores de saliva para dentistas, pre•
'arados e composições dentárias, ver- Massas piasticas para, fino kiennforÁdi
caces para dentes artificia/4 enc,himen- coo e qutalgrcha, pontal 41 auta-?e*
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ar obtuxuaões de canais, cera /asinada, cera para incrustações e are;')ação ileal base, cera colmate, sandra,i, godivaa, vaiais isolanCe gessso,
zaigamaz líquidos e pós para limpeza
, polimento, liaas porcelana, ruge, disças e rodas para desgaste, guta-ercha
a.ntea artificial& dentaduras, algodão
catgut cada e crina ara aotua ia, agulhas era injeções, instrumentos
'''ricos para cacrações, cadeiras para
a'inica médica, canulas, conta-gotas. visoas conta-gotas, pincéis para garganta
i:cas; pinças anatõmicas; tesOuras, cos
soíamos, serra asnas para raquiotemia,
ss srtelos, bistcris; afastadores; boticõe:.
a- retas; ruginas." ; elevadores, espátalas
ssrotetores, perfuradores limas; para
sos lancetes, linametros, estesoscdpic
s anates, especulais dilatadores; ristarô
raesros depressores; anuscápios; retos'
cópias; bugias; aden6tomos; abre-bocas,
sdoaixa-linguas. aaaradores; pOrta-amal-sarnas; escavadores; extratores; colheres cortantes, calcadores e alicates
Casse 11
dl-arraseis& fearamentas de tôda espécie
estalada era aval.' e mata aregos de
mi tal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores 'de latas
arame liso ou faspado. assadeiras. açubulu; cadinhos, cadeados, castiçais. cocarsiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeljas, bacias, baldes, bimbonieres;
'Livres para pedreiros correntes, cabides'
'aves; cremonee. chaves cie parafusos
eco:lesões para ancanamente, colunas
ea.i.tas de metal para portões. canos de
:haves de :enda chaves isglesa
assaaçüssí, canecas. cipos, cacheposs
C••2 •• STC-13 de mesa, coquetelehas, caixas
sa.sto acondicionamento de atinentes.
slairõea, caçarolas. chaleiras, esteei
Sais conchas coadores; distintivas. do.
L idiças; ossada& enxadões, esferas
asaaates, esrstsichos. enfeites para arreios
cL:viboc, esferas aura analisa espumaaaia; t'ainiõeS, ''.2ices, ferro ocra cortai
gar‘os. cauchos para quadros
sa
• isaaC'.3 de fea, frigideiras; ganchos,
sr saa para daaasagens; insígnias; 11.T. i 3 ramas poio doces, freios para
a.) aias feri-anos, 'facas. çacões. t: chiaaliaria, "Leseiras. lasco de liso;
:_;-ro comias: 3 carvão, ferutelsas,
saas aura venezianas, mrartelea
na: S saacrizea; na.valhas; puas; Pôs- Pro
-oc•sparfu,(deõt-glo;p.
aOsSSO, porta -pilo. porta - Jóias. paliteiros
'elas, roldanas,. ralos para pias, rabin: , , regadores; csaviços de chá e caféseaas. serrotes, sachos. sacarrelha; teaouras, talheres atlhadeiras, torqueze.
Sanases, travadelaas, telas 6S arame, toeaao'as, trincas, tubos para encanamento
antas para slidas de correa. taças,
travessas, tuslbuTios; vasos, ~inhames;

o Verruma

•

Casse 52
álbuns, almanaques.
Pz:ra custingwr:
ennarm, boleRn, catilegRc,
Illoros, 'peças 2sa&als e cle.emaPográf1e3s. programas da radio c televisão
Vablicaçõee. revistas, folhinhas ImpaettSeá e Ons.graistas chitaatt411
•

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de jnaterial
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimenmais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para (Sacias, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
dixas para acondicionamento .de ali:acasos, caixa de material plástico para
,aterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de Netos, carruchos coadores para chá. descanso para
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para sorvetes, colherinnas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorveres forminhas dt plástico para sorvetes, discos
lagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
-ratos, copos e copinhos de plásticoos
para bolsas, çacas guarnições guarninições para porta-blocos: guarnições
para liquidificadores e para batedeirai
de frutas e legumes, acarnições de material plástico para utensílios e eibjetos,
guarnições para bolsas garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lancheiras, Mantegueiras, malas
orinois. prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos Palit ei
-ros,pádecainh omsrtgos protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico:
porta-copos, porta-niqueis, porra-notás.
porta-documentos, placas, rebites rodinhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos. saleiro. tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plástica, sacolas, sacos. saquinhos. vasilhames para acondiciinamento, vasas, xlcaras, colas a frio e colas são incluidas
em outras classes, para borracha para
costumes, para marceneiros, para sapateiros. para vidros, pasta adesiva para
material plástico e mgeral
Classe 21
Pesa distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio barcos.
breques, braços para veiculas. bicicletas, carrinhos cia nado e carretas, caminhonete& carros ambulantes, caminhões.
carros. tratores. carros-berços. :arrastanques, carros-irrigadoes, carros, caroços. corrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos.
corrediços para veículos, direção. &aligackiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freias fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos molas,
mcdociclefns, caotocargas. cnato furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedala, pantões.
rodes para bicicletas,, raros para bicicles
ta3, reboque. radiadores para veículos.

PREÇO 00

radas para veículos. selins. aa ciclo. ti- jóias falsas, lantejolas de metais Ores
rantes para veículos, vásOaas, cid:nina- ciosos, medalhas de metais precioso
stes. varetas de contrôls do afogados e semi-preciosos e suas imitações, pai:toa
acelerador. tróleis. trolaibus varaes de de ouro pulsas preciosas para jóias, pea
carros. toletes oara parras
dras semi-preciosas para jóia. pérolaa
e imitações le pérolas, pratos de tnea
Termo n.° 746.258,-de 19-4-1966
tais preciosos, serviços de chá e de cafd
Nelson Rios
de metais preciosos, serviços de lisas
Brasilia
de metal precioso, serviços de refsesaoi
de metal precioso, serviços de saladas,
de frutas de metal precioso, serviços do
sorvete de metal precioso, talheres Co
ra
metais preciosos, turibulos * de metat
turmalin,as lapidadas e vasos do
metais preciosos
Classe 13 •
Adereços de metais preciosos assar:Termo n.° 746.262, de 19-4-1966
preciosos e scas imitações adereços de
Emhart Corporation
pedras preciosas e suas imitações, achar
Estados Unidos da América
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de çantasia de metais preciosos.
PRORROGAÇÃO')
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de matais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copara de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
Jóias falsas. lantelolas de metais praClasse 11
ciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos Ferragens, ferramentas de tôda eap4sde.
de ouro pedras preciosas para jóias, pe- cutelaria em geral e outris artigos de
dras semi-preciosas para jóia, pérolas metal a saber: Alicates, alavancas. C.2.
de metal, abridores de (afalo
e imitações de pérolas, pratos de me- inações
arame liso . ou farpado, assadeiras, açus
tais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor careiros: brocas, bigornas. baixeko,
de metal preciosa serviços de refrescos bandeljas, bacias, baldes, bimbosdasecg
de metal precioso, serviços de saladas bules; cadinhos, cadeados, castiçais, soes
de frutas de metal precioso, serviços de lheres para pedreiros, correntes, cabideC
sorvete de metal precioso, talheres de chaves; cremones, chaves de parafusos,
metais preciosos, turíbulos de metal. conexões para encanamento, colunaa
caixas de metal para portões, canos de
turmalinas lapidadas e vasos de
meatl, chaves de fenda chaves isglesos,
metais preciosos
cabeções, canecas. cipos, cachepots,
Termo n.° 746.260, de 19-4-1966
centros de mesa, coquetele1ras asainaa
Paulo José Rocha
para acondicionamento de alimentos,
, caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeSala
Brasília
ras, conchas coadores; distintivos, dap
bradiças;
enxadas, enxadões, esierai
sao o
engates, esguichos. enfeites para arcaica
.estribos, esferas para arreios, espuma
deiras; formões, koices, ferro para untas
Classe 13
capim ferrolhis, lacas, tacões, tachaAdereços de metais preciosos .secup dura. ferro coinum a carvão, i.S.rutehassi,
preciosos e scas imitações adereços de funis fôrmas para doces, freios aa-a
pedras preciosas e suas imitações, ador- estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
nos de metais preciosos, semi-preciosos grelhas gar Aos. ganchos para quadros
e suas imitações, alianças, aneis. arti- gonzis para darruagens: insígnias; (Igos de çantasia de metais preciosos, mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
balagandans de metais preciosos ou jarras: tnachadinhas, molas para porta,
semi-preciosos bandejas de metais pre- molas para venezianas, martelos /aso
ciosos, berloques de metal preciosos retas. matrizes; navalhas; puas; pés, pze,
brincos de metal precioso ou semi- gos, p arafusos. picões. porta-gelo; toas
preciosos, bules de metais preciosos. seiras, porta-pão. porta-jóias. paliteiros.
carteiras de metais preciosos, colares panelas, roldanas, ralos para pias, rehlde metais preciosos ou semi-preciosos tes. regadores; serviços de chá e cafd.
contas de metais preciosos, copos de serras, serrotes, sachos, sacarrolha: teciosos, diamantes lapidados, fio de ouro souras calhare, atlhadeiras, torgueze,
fio de prata, fivelas de metais precio- tenazes, travadeiras, talas dt arame. tossos, cafeteiras de metais preciosas, jóias neiras, trincos, tubos para encanamento.
trilhos para pistas de correr. taças,
travessas, turíbulos; vasos vasilhames
NUMERO DE OJE: CR$ 50
e verruma
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