:
2,
BR AS L

ESTADOS UNIDO

IA
SEÇÂO III
••nn•••••n•nn••n11

ANO XXIV - N.° 197

CAPITAL FEDERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Secretário da indústria
Dip, 14 de outubro de 1966
Pedidos de prioridade
Thornas Nicolas Chrissocheris ) no
pedido de prioridade na patente modelo de utilidade Um ondulador eléCie() para cabelos termo 168.366) Concedo a prioridade requerida em
vista dos argumentos apresentados
pelo requerente.
Oscar Jacob Grin (no pedido , de
prioridade na patente privilégio de
Invenção Superfície Évaporatória Artificiai termo 169.094) - Conceda a
prioridade tendo em vista os aigumentos apresentados pelo requerente.
José Luiz Soares da Silva Nobre
e Ary Christoni de Toledo (no pedido
de prioridade na patente modelo d3
utilidade Uma capa para poltronas
e cadeiras lem geral associando 'Nele
culo de propaganda termo 177.039)
- Concedo a preferência eolieitada
nos têrmos da portaria n9 6 de- 1065,
Diversos
Eletro Indústria Walita S.A. (no
recurso interposto ao deferimento , do
termo 71.355 privilégio de invenç o)
- Considerando que a recorre ite
tendeu dentro do prazo previsto , a
exigência ' formulada em 11-3-66 e
que ~ente por um lapso, deitou
de ser anexada, resolvo tornar Sem
efeito o despacho que determino l o
arquivamento para o fim de ser
apreciado a petição 11.170 de 30 ' de
março de 1966. Publicado o• despacho volte o processo a esta Secr etaria pare exame.
Pedido de Preferência
El-EF Modas Ltda. (no pedido de
preferência da marca EL-E? termo
554.352) - Concedo a preferência
nos termos da portaria n 9 6 de 1965.
Expediente do Diretor Geral
. Dia 14 de outubro de 1966
ReeonRideracão de

Diacho

Eduardo Figueira • Cruz e Caldos
Serazzi (na reconsideração do despacho eme deferiu o termo 143.953 Privilég io invenção Novas ;disposições
em m f.e nina automática para fsbricacão d. meldados de barro cerâmica. clm en to e outros") - Recensidero o desneeho de deferimento
afim da tine si' /-111b 1.(4 1.1ern os novos
pontos como retificação.

QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Diversos

Exigências

Indústria e Comércio de Papel NoTermos com exigências a cumvipapel Ltda. (no pedido de prorroprir:
gação na patente modelo industrial
Soc.
Técnica Honegger Ltdá. (jun1.227) - Indefiro o pedido de prorrogação de fls. 22 e 23, por se :ratar to ao termo 111.047, mod. utilidade).
NO 123.079 - José Aparecido de
de patente extinta nos termos do arPaiva.
tigo 76 item 39.
N9 133.917 - Companhia IndusSanta Angela - CISA.
Expediente do Diretor da Divisão de trial
N o 140.173 - Antônio Attilio FaPatentes
rina.
Rio, 14 de outubro de 1966
NO 140.261 - Yanmar Diesel EnNotificação
gine Co., Ltd.
N9 140.346 - Sandvikens JernverUma vez decorrido o prazo de re- ks Aktiebolag.
N9 140.739 - Irmãos Sarti Ltda.
consideração previsto pelo artigo 14
N9 140.741 - Marukyu Ind. de
da Lei 4.048 de 29 de dezembro de
1961, e mais dez dias para eventuais Máquinas Agrícolas Ltda.
NO 140.742 - Marukyu Ind. de
juntadas de reconsiderações e se do
mesmo não se tiver valido nenhum Máquinas Agrícolas Ltda.
interessado, ficam notificados os reNO
querentes abaixo mencionados a B.H. 141.361 - Auto Union G.M.
comparecerem a êste Departamento
N9
a fim de efetuarem o pagamento da Silva. 141.776 - Rufino Geraldo da
primeira anuidade no prazo de sesNO 141.785 - Antônio de Oliveira
senta (60) dias, na forma do pará- Fraga.
grafo único do artigo 33 do Código
da Propriedade Industrial, para que NO 141.839 - Walter Sevalli.
sejam expedidas as respectivas carN9 141.878 - Major Engineered
tas patentes.•
Homes, Inc.
NO 141.919 - Jorge & .Assad ChaiPrivilégio de Invenção Deferido
bub.
NO 141.971 - Caterpillar Tractor
NO 131.921 - Dispositivo para espalhar material granuloso e pulveru- Co.
NO 107.329 - Scherico Ltd.
lente - C. Van Der Lely N. V.
N* 116.486 - American eiyanamid
NO 126.293 - Processo de produção de uma polpa cerulósica - The Company.
NO 125.888 - Clinicai Products
Champion Paper And Fibre CompaLtd.
ny.
N9 130.625 - Dunlop Rubber ComN o 128.702 - Aperfeiçoamentos em
Ltd.
aparelhos para facilitar a respiração pany
N o 135.292 - Monsanto Company.
e produzir a respiração artificial N9 135.491 - FMC Corp.
Stephenson Corp.
N9 135.764 - Ciba Societé AnonyNO 117.206 '- Processo para pro- me.
duzir tetraciclinas halogenadas - N9 137.831
Monsanto Companee.
American Cyanamid Company.
N o 138.511 - Mead Johnson &
Company.
Desenho e Modêlo Industrial
NO 138.931 - The Guiri/nus ComDeferido
pany.
NO 138.989 - Farbwerke Hoechst
N 9 142.633 - Nevo e original deAktiengesellschaft Vorin. Meister Lusenho ornamental para tecidos - chis
S.A. Indústrias Reunidas F. Mata- No& Bruning.
139.207 - Parke, Davis & Comrazzo.
pany.
No 142.050 - Nova e original ponN9 139.222 - Rhône
teira para pés de móveis tubulares
Poulenc
S. Anônima,
- Aiffonso Vaccaro.
NO 139.692 - Peter Stoltenberg,
Pri vilégio de Invenção-Indeferido
NO 139.733 - l.1 Lilly And ComNg 133.981 - Aperfeicoamentos em pany.
-.zincas ure-feb ricadas de concreto e N9 140.193 - Pfizer Corp (eutorespectivas uniões - Ayrton Antônio rizada a funcionar no Brasil sob o
nome de Pfizer Corp. do Brasil) .
Corazza.

•

NO 140.199 - Parke, Davis & Com.
pany.
N9 140.320 - Nicolino Guimarães
Moreira.
N9 140.347 - Etablissements Beauvals & Robin (E.B.R.A.) .
N9 .140.748 - Dr. Eno de Miranda
Cardoso.
NO 140.917 - Deutsche Gold Und Silber - Scheideanstalt Vore
mais Roessler.
N9 141.055 - The Wellcome
undation Ltd.
No 141.736 - Auto Peças
Peças Goliardo
Limitada.
N9 105.139 - Flamingo S.A. Com.
e Indústria.
N9 119.898 - Texaco Trinidad,
Inc.
N 9 140.195 - `Bendix Westinghouse
Automotive Air Brake Company.
NO 140.789 - Gebruder Sulzer Aktiengesellschaft.
• N9 140.993 - Fábrica Italiana
Magneti Marelli S.p. a.
Nr 141.93 - -Bombas Americana
Limitada.
No 136.446 - N. V. Oreenon.
NO 141.475 - Osvaldo Ferreira.
NO 141.733 - Parks - Cramer
Company.
W 141.793 - Machinery Establishment.
NO 141.833 - João Chede & Cia.
NO 141.990 - Continental 011 Co.
NO 125.. 946 - , • Bial Farmacêutica
Limitada.
N o 132.105 - Bolton - Emerson
S. .."
N9 133.504 - Klabin Irmãos 81 Ira
mãos
NO 133.504 - Klabin Irtuãos Cia.
N 9 138.079 - Aktiebolaget Billingsfora - Langed.
NO 138.819 - Sandoz S.A.
No 138.843 - Princeton Laboratories, Inc.
N9 13887.0 - Allen & lIanburys
Ltd.
No 138.938 - Sandoz S.A.
N9 139.223 - Rhone - Poulenc
S. Anônima.
139.e94 - Pierrel S. p. A.
No 129.'732
Abbott Laboratories.
N9 139.964 - Frank Abrir° Celebro, David Ivan Flower e Stanley
Leroy Siam
NO 140.128 - Choll Ishibashi.
NO 140.274 - Monsanto Comnany.
No140.793 - Generale Alimentaire rx. A .S . A.
N9 139.256 - Pr. Richard Runner
e Pr. Jean Vernin.
NO 139.435 - Sweet& FarmaceutIct
Ttólia,
No 139.544 - Caba Société AnonyNt. /39.521 - Merck & Co., Inc.
INTQ

ny/ne.

139.609

Oletta Société A no.
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- As Repartiçõesi Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA VACI(AL
jornais, diariamente, até às
01R6S'OR GERAI
15 horas.
ALEERTo DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinencptia p e no eaveviço De eveLecAceas
CHEFE, 00 PEO0 05 4Eita4SOC2
tes à matéria .retribuida, nos
MUR41.0 FERREIRA ALVES
ORIANO GUIMAR ' ES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
Caç 0
das 13 ás 16 horas, no máxi.
*amas
soutdioldadst do ***** lenta do 0•Porto.00•oke
mo até 72 horas após a saiaa
ellaworos . do P •opriododst Industriai do Ministério
dos órgãos oficiais.
tits
Cornèreto
impro g sa$ nas Chcince ao Cepartam‘nto de impune* Necional
- Os originais deverão ser
dacti;ugrajudos e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁT3ros
exterior, que serão sempre REPARTTOES 11 PARTICULARES I
Capital
e
Interior:
Capital
e luterlor:
anuas, cts assinaturas poder4 :soo
Semestre
senão tomar, em qualquer
. . Cr$ 6 000 . Semestre . . .. Cr$
Cr 12.000 Ano . •
época, por seis meses ou tun Ano • 0 • a •
Cr$
ano.
Exterior:
Exterivr:
- As assinaturas vencidas A no • I•0••o Cr$ 13.000 Ano • • •
Cr$ 10
•
poderão ser suspensns ser:
aviso prévio.
vão impressos o número doi dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos ce.esinan-' talão de registro, o mês e oi sitiantes providenciar a restes a veeificação do prazo de ano em que findara.pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parle superior do frulerée..o continuidade no recebimento' (30) dias.

_ EXPEDIENTE

GPI

N9 140.055 - Behringwerke Aktiengesellschaft.
N 9 140.282 - Beecham Group LU!,
N9 140.483 - Sterling Drug
N9 140.558 - Alfred B. Kupferberg.
Nv 140.708 - Sandoz S.A.
N9 134.828 - Cooper, McDougail
& Robertson Ltd.
No 139.116 - U. S. Vjtamin
Pharmaceutical Corp.
No 139.172 - Ciba Société Anonyme.
N9 139.255 - Dr. Richar Hurmer
e Dr. Jean Vem:A.
No 139.2C0 - Ciba Société Anonyme.
N9 139.307 - Rhone - Poulenc
S. Anônima.
N9 140.160 - Roussel - Uclaf.
No 140.128 - The Upjohn Company.
N9. 140.203 - Nippon Soda Kabushiki Kaisha.
No 140.208 - Nippan Soda Kabuaidki Kaisha.

N9 142.235 - Dr. Gunther Will.
N9 142.934 Antônio Rosseto.
N 9 163.186 - Gráfica Astral Ltda.
N9 165.795 - Ford Motor Company.
N9 166.110 - Hércules Powder
Company.
N 9 166.132 - Abraham Kuczan e
Enrique Tensnbaum.
N9 166.148 - Georgi Agdgomela.
N9 166.149 - Dr. Stephenson de
Faria Pereira.
N9 138.343 - Companhia WBS Industrial.
N 9 166.418 - Oficina de Pintura
em Tecidos So Ltda.
N 9 IC6.424 - Chen A Ming.
N9 163.635 - Doces Valério Ltda.
N9 165.684 - Lin A Ho.
N9 166.748 - Rexall Drag And
2hemica1 Company.
N9 167.303 - Reis, Cardoso, Botelho S.A. Ind. Gráfica.
NO 167.823 - Produtos Contact
S. Anônima.

140.457 - 13. Braun.
No 140.531 - Zaidan - Hojin Ni- N9 168.233 - Zeggio, MaIuf & Cia.
hon Kosei Busshiktsu Garujyutsu Limitada.
Kycgikai e Karen Kagaenv abuslaiki N9 168.235 - Zeggio, Maluf & Cia.
Limitada.
Kaisha.
N9 140.808 - Artes Maschlnenbau NO 168.236 - Zeggio, Maluf & Cia.
Dr. Ing. Meier - Windhorst.
Limitada.
N9 140.848 - Baclische Anilin & N9 168.237 - Zeggio, Malar & Cia.
Fabrik Aktiengesellschaft. Limitada.
Soda
N9 92.498 - Hans Gunter Gum- NO 168.234 - Zeggio, Maluf & Cia.
mersbe.ch.
Limitada.
No 134.449 - Domingos Glorgetti.
No 168.238 - Zeggio, Mainf & Cia.
137
837
Textile
And
ChemiNo
cal Research Company Ltd. (Laduz). Limitada.
No 168.239 - Zeggio, Maluf & Cia.
N 9 138.759 - Dorival da Silva BaLimitada.
tista.
N e 169.059 - Rexal Drug And
NO 138.975 - Karl Harakl Meyer. Chemica/ Company.
•ereiNo 140.528 - Olavo Silveira t
N9 169.119 - Orlando Carpi Júra.
149 142.062 - Moacyr Corrêa de nior.
NO 169.461 - Manoel Terron FlAlmeida.
/h°.
No 142.076 0,-- Société D'Etudes
Chimiques Pour L'Industrie Et N9 169.606 - Zeno Ziibel dê Abreu.
N9 164.205 - Sh tnichiro Abe.
L'Agriculture.
N9

Oposição
Companhia Bras. de Produtos em
Cim:nto-Armado Casa Sano S.A.
(Oposição ao têrmo 142.545, re galo industrial).
Cornélio Pertica, Camps S.A. Indústria e Com. (Oposição ao tétano
142.021, priv. invenção).
Exigéneias
Târmos com exigências a cumprir:
Shinichiro Abe.
No 1C4.205
• NO 169.603 - Zeno Zubel de Abreu.
N9 169.461 - Manoel Terron Filho.
Expediente do Diretor da Divisão de
Patentes
Dia 14 de outubro de 1066
Notificação
'Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsideração e se do mesmo não se tiver
valido nenhum interessado ficam notif:cados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Denartamento a fim de efetuarzni o
r agamento da primeira anuidade
dentro do prazo de 60 dias na forma
do parágrafo único do arde.° 33 do
Código da Propriedade Industrial,
'ara que sejam expedidas as respectivas cartas patente:
Privilégio de invenção deferidos

- As Repartições Públicas
eingir-se-ão às assinalares
amiais renovadas até !2.8 d•s,
fevereiro de cada uno e Cs
'iniciadas. em qualquer época,
pelos Órgãos cempetentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departa.
de Imprensa Xaciona.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
estt condição n.o ato da assim ara.
- O casta de cada exerno
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cra9 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
N9 121.562 - Aperfeiçoamentos' em
ou relativos a fechaduras de seu.'
rança - União Mechanica Ltda.
N 9 125.834 - Porta para poço de
elevadcr Inventio Aktiengesellschaft.
N9 132.065 - Aperfeiçoamentos em
ou' relativos a imãs permanentes ccntendo um composto intermetalico N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N9 139.044 - Mecanismo de acionamento para . a bomba da. fluidos em
instalação de lavagem de perabrisaa
em veículos automóveis -- SWF Spezialfabrik Fm' Autozubehor Gustav
au GMBH.
Desenho ou Modélo Industrial
Deferido
N9 148.729 - Modêlo de régua
para formação de painéis e quadros
indicadores estatísticos e nublicitáricre
- Eletroluminescência S. A.
Desarguivamento de Privilégio de
Invenção
NO 128.609 - Aperfeiçoamento em
e relativos a produção de fio avolumado - Driglish Rose Limited Concedo o desarquivamanto.
N9 131.136 - Acessórios carregador
da alcatraz aperfeiçoado -- Koehring
Co.
N9 232.598 - Aneafelçoarnento em
uma cornbinacâo de corrimão e Ruminaraa - General Fiectric Co Concedo o desarquivamento.
N 9 132.676 - Calção de banho Adam Geler - Concedo o desarquivamento.

Desarguivamentn de Moclêto de
N9 87.258 - Processo de tra tamenUtilidade
to térmico de elementos constitutivos
de assoalhos ou revestimentos de madeira ou a base de madeira e pai- N9 132.776 - altivo madêlo de brinnel para assoalhos tratado pelo me s- quedo - Multi Tradina; Dis leibuirioMd processo - Maurice Aristide JuL ra de Filmes Ltda. - Concedo o desarquivamento.
les Jeantelot.

•
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Têrmo 110.587 - privilégio inveaN9 349.109 - Real - Beringh$
ção - Mancai Elástico de Boni eia" Bueno & Cia. Ltda. ••• Cl. 42 -, Coa-.
e Metal.
ceder restauração.
•
e original rrioN9 133.239 Requerente: Clemens August Voigt.
Mo de trusse Bel Star Ind. e
Marcas indef eridat
Recorrente: Edy Guggisberg. Comércio de Artefatos de Metal
Processo deferido.
N 9 394.104 - Or - Ormoterapia
mitada. - Concedo, o desarquivaTêrmo 116.268 - privilégio invénmento.
çâo --- Persiana de Enrolar com Tiras Ricnter S.p.A. - Cl. 3.
N 9 461.553 - Café Monções - Casa
Articuladas de forma a pode rem:o se.'
Privilégio de Invenção Indeferidos
dobradas mclinadas ii an ângulo aga- telucci & Barbosa - Cl. 41.
N 9 495.582 - São Cariense - Ordo entre si.
ganização São Cariense de Turismcoa
N9 1.609.688 - Aperfeiçoamentos
Requerente: Dionisio Peraino.
Taxi Ltda. - Cl. 38. •
em barracas - Dante Moretti.
Recorrente: Salim Badra.
ProN 9 497.509 - Carbus - Carbus
N 9 120.613 - Solenoide com pistão
cesso deferido.
Ind. e Com. Ltda. - Cl. 21.
- Alberto Boton.
Reconsideração de Despacho
Tôrmo 131.093 - modêlo utilidade
N 9 497.508 - Puff - Puff PlástiN 9 126.226 - Aperfeiçoamentos em
unhas artificiais - Durval Mores
O Sr. Diretor da , Divisão de Pa- •• Novo modelo de armação Ifaea ros Ltda. - Cl. 40.
N 9 499.989 - Libanês - Irmaiaa
Carvalho.
tentes deu provimento aos pedidos de 'Barracas de Lona.
Requerente: A Moreno & Cia. Ltda. Mamede & Cia. - Cl. 41.
N 9 131.713 - Um capacete de pro- 'reconsiderações interpostas nos proRecorrente: São Paulo Alpargatas
N 9 500.901 - Querozene Brasil --a
teção com óculos articulados no mes- cessos' abarco mencionados a fim de
S.A. - Processo deferido.
Simãos Gomes de Oliveira - Cl. 47.,
mo - Protin Comissões Ltda.
reformar as decisões anterdores.
Térmo 105.568 - privilégio invenN 9 500.559 - Rudge Ramos - AtiTêrmos:
ção - Um Cilindro Mestre para se- to Pôsto Rudge Ramos Ltda. - Cl.
Modêlo de Utilidade Indeferidos
7.
;
N 9 103.244 - Mod. utilidade TTM gurança de freios hidráulices.i.
Requerente: Jofre Matos Silveira.
N 9 501.935 - Farinha de MandioNi 134.056 - Uma nova tigelinha nôvo modêlo de suporte para coador
ca Torradinha - Jair Clemente de
para recolher latex - Climaco SOa- de café filtros e similares - Reque- - Processo indeferido.
res da Fonseca.
rente: Rene Rongere Cardoso Têrmo 109.763 - modelo industrial Sá - Cl. 41.
N9498 .440 - Clairmaille N 9 128.101 - Nôvo modêlo de 'aces- Processo deferido.
- Um painel em material plástico
sório para cortinas - Tibor Lavitez.
com relevos representativo; de rnO- tosa S.A. - Comércio e Indústria
de Meias - Cl. 36:
N 9 122.281 - Priv'. invenção Ca- deira e seus respectivos nós.
N 9 497.741 - Tridimencional FotoRequerente: Francisco Motta Exigências
talisador para cimento misturas de
Color - Tridimecional Foto Color
cimento e argamassa de cal bem Pontos indeferido.
Têrmo 113.189 - modêlo utilidade Cl. 8.
Têrmos com exigências a cum- como processo' para o emprêgo do
N 9 496.933 - Ali Service - The
mesmo - Requerente: .Tens Lauritz - Novo modêlo de adaptador para Goodyer
prir:
Tire & Company - Cl. 39.
mangueiras.
Jersen
Processo
deferido.
N 9 464.241 - Supremo Origan
Edward E Johnson Inc (opoehte N 9 111.276 - Prod. otilidade Nôvo
Requerente: Cia. Hansen IndusPerfumaria Lopes 4ndústria , e Codo termo 123.031).
modélo de torneira de: bola - Re- trial - Processo indeferido.
Amo S . A . Ind. e Comércio (re- querente:
Térmo 150.690 - modelo utilidade aiércio S.A. - Cl. 48.
Investierungsaxistalt
Ideal
N 9 489.896 - Emblemática - Teccorrente do têrmo 74.562).
- Reconsidero o despacho ae Ande- - Um novo modêlo de espelho reN 9 92.164 - Pittsburg Plate Gloss ferimento para que se publiquem os trovisor principalmente para auto- negeral S.A. - Comércio e Indústria - Cl. 17.
Co.
móveis.
pontos.
N 9 4011015 - Nosso Brasil - PaN 9 104.529 - Vsevolod
Requerente: Ind. e Comércio de nificadora Nosso Brasil Ltda.
O Sr. Diretor da Divisão de PaN. 139.137 - Azriel Warchavscky. tentes negou provimento aos pedidos Protetores luminosos Chocklight Ltda. Cl. 38.
N 9 70.138 - Dr. Re:MIMO Kaeile-• de reconsiderações interpostos nos - Processo indeferido.
N 9 ' 487.921 - Andradense - Cara
le.
Têrmo 115.141 - privilégio invenprocessos abaixo mencionactos a- • fim
N 9 90.993 - André Tosello.
ção - Aperfeiçoamentos em obras me'ita Honório Ferrari - Cl. 41.
de manter as decisões anteriores:
N 9 490.714 - São Paulo - PreNQ 102.052 - General Electric S.A.
N 9 112.562 - priv. invençao Proe estruturais rígidas, fixas ou móveis.
N 9 107.779 - Pilot Pen do Brasil cesso e aparelho para eeefueação giRequerente: Oscar de ' Paula Ber- sidente Prudente - Julio Bocayuva
Teixeira - Cl. 38.
S.A. Ind. e Comércio.
ratoria do tipo suspensão - Reque- nardes - Processo indeferido.
N 9 496.740 - Geral - Cia. Geral
N 9 103.649 - Dorken & Mankel rente: Union Carbide Corp - Reremo 116.737 - privilégio invenKG.
corrente: Rodio S.A. Perfurações e ção - Estrutura triangulada tridi- de Indústrias - Cl. 8.
N 9 111.425 - Pilot Pen do Brasil Consolidações - Processo deferido. mensional soldado corimosta de bar- Expressão de Propaganda indeferidas
ras perfiladas.
S.A. Ind. e Comércio.
N 9 119.369 - Priv. invenção "MáRequerente: Ernst Cvikl. - Pro•
N 9 98.444 - Arnaldo Galluzzi.
quina pavimentadora • destinada a cesso indeferido.
N 9 406.828 - Preço Shopping CenN 9 122.116 - Vittorio Medicie
ter - Walter Kiwi - Cl. 8, 11, 12,
apiidaçáo de materiais betuminosos
Têrmo
123.913
modêlo
utilidade
N 9 132.107 - Confecções Alteza So- de pavimentação Requerente: Z'Jarl
- Novo modél o de elemento de co- 13, 14, 15, 22. 23, 24, 25, 27, 28, 30,
ciedade Anônima.
Ffermann Heise - Recorrente: Bar- bertura.
34, 36. 33, 39. 48, 49.
Ni 149.023 - Dr. ilerchel Smith. ber Greene do B
' rasil Ind. e ComérIQ 406.827 - Oferta Shopoing
Requerente: Bergon Equipamentos
Center - Walter Kiwi - Cl. 8, 11,
cio' S.A. - Processo detendo.
porá
Escritórios
S.A.
Processo
inDiversos
12, 13,. 14, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
• Termo 121.064 - 'modelo utilidade deferido.
30, 34. 36, 37, 39, 48, 49.
Têrmo
131.988
privilégio
invenNovo
Modelo
de
Parafuso
para
N 9 131.842 - Angelo Frasson Acopiarnento de Rodagem Dupla pa- ção "Aperfeiçoamento em vasos ou Titulo de Estabelecimento indeferido
Concedo o desarquivamento.
bacias sanitárias, bidés e lavatórios.
N 9 132.369 - Fibremetal Inc - ra Tratores".
Requerente: Alcindo Ribeiro de
Requerente: Ind.. Metalúrgica aluConcedo o. desarquivamento e compra
N 9 498.881 - Transportadora, Ruda
Barros e Ricardo Rodrigues de Mono' Ltda..
•
•
a exigência.
ge Ramos - Martinez & Simões Ltda.
Recorrente: assey Ferguson tio raes - Pmeesso indeferido.
- Cl. 33.
N 9 132.972 - Francisco Canhos Brasil S.A. Ine. e Comércio. - Pro51 9 319.409 - Bôlsa Agro-Pecuária
EXPEDIENTE Do DIRETOR DA
- Concedo o desarquivamento • e cesso deferido.
- Luiz de Almeida Penna - Cl. 41.
DIVISÃO DE MARCAS
cumpra a exigência.
Têrmo 102.820. - privilégio inven-•
N 9 135.941 - Estanislao Miniko- ção.- Disco Eléstico de Embreagem
Rio, 14 de Outubro de 1966.
Exigências
wski - Concedo o lesarquivamen- próprio em particula para Veículos
-1
.
to e cumpra a exigência.
Automotores.
Notificação
Termos em exigência a cumprir:
Requerente: Fiehtel e Sachs AktiArquivamento de Processos
N9 369.470 - Uemura El Cia. Li.
engesellschaf t
Urna vez decorrido o prazo de reFicam os processos abaixo mentada
Recorrente: Amortex .S.A. Ind. e consideração previsto pelo artigo 14
cionados arquivados:,
N 9 449.816 - Union Carbide CorComércio de Arriortecedores e Con- da Lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez
N 9 117.122 - Victorio Azzalin
gêneres - Processo deferido.
dias para eventuais juntadas de re- poration.
Filho.
Termo 103.672 - modélo utilidade consideração e se do mesmo não se
Diversos
N 9 121.244 - Fernando Angeline - Ajustadores de Alças de Lingerie. tiver
valido nenhum interessado seMoutinho.
Requerente: Confecções Oriente rão logo expedidos os certificados
N° 498. 187 - Reynolds Metal,
C:mpany. - Prossiga-se na Cl. 38.
abaixo:
N9 123.141 - Aurélio renca e Es- Ltda. e Lucille Valliere.
Recorrente:
De
Millus
Comércio
e
Marcas . deferidas
com os exemplares de fls. 20-22, putelina Bolbo.
Ind. de Roupas S.A. - Processo
N 9 123 212 - Ettore , Rameneoni.
blicando-se e retificando-se onde coa,'
deferido.
N9 125.199 - ,The Borns & Ruasell
N9 389.259 - Selecta - Selecta ber..
Têrmo 110.096 - privilégio inven- S.A.
Cm-facções - Cl. 36 - RegisCo Of Baltimore City.
ção - "Condensador Elétrico de Bo- tre-se de aeôrdo com o, que estaceN° 487.532 - Geraldo Tocchini. .4
Ni 125.274 - FMC Corp .
bina com Bandeira de Contacto Em- lece o Art. 93 do CPI, com exclusão, 1 0 ) Publicar o despacho de: "Torno
N 9 125.367 - Chicago Sridge
butidas.
todavia de meias.
sem efeito o despacho de fls. retro, ck
Iron Co.
Requerente: "Siemens & Halske Ak"Aguarde-se", uma vez que° o têrmo
N 9 126.771 - Gar Wood Industrie tiengeselischaft.
Restauração
de
marcas
mandado aguardar é o presente. 20
Inc.
Recorrente: Inducon do Brasil Ca•N9 127.373 - Theodorico de SOuze pricitores S.A. - Processo deferido.
N9 385.158 - Lusanil - Malharia Publicar o despacho de fls. 12, daí
Têrmo 110.107 - privilégio inven- Lusanil Ltda. - Cl. 36 - Concedo Seção de Prorrogação de Registros4
Pires. „João Rodrigues de 'Oliveira. e
que por um lapso não foi publicado na
jacy Heithel.
Rôlo Compressor Triciclo.
ção
restauração.
N9 1.27.i101 - Cesar Drucker.
, Requerente: Alfred Hagelstein.
N 9 368.506 --j- Dago - Lago Cons- época, e, em seguida;" enviar os autos
N9 128.853 - • Atma Paulista ke•A
Recorrente: Máquinas Rodoviárias trução e Administração Ltda. - Cl. à S. P. e à S. I., para as devida/
Ind. e Comércio.
Brasileiras, S.A. - Processo .deferido. 50 - Concedo restauracão.
[retificaçães. c.
Desarquivamento de Modêlo r'
Industrial

4-

N 9 130.459 - Martiniano Augusto
Costa Netto. '
•
N9 130.643 •-= E'nzo Júlio Tripoli.
N 9 130:710 - João Zarif.
N 9 130.877 - Alcindo Tavares Cordeiro Campos.
N 9 131.537 - Alberto Feris.
N9 131.733 - Lines Bros eimited.
N 9 132.300 - José Fernando Tiso.
N 9 133.191 - Erwin Meyer e Carlos A Seibel.
Ni 133.886 - Eraido Manes - Arquivem-se os processos.
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N. 4 1.453 arca: Iliabro-Zinc N° 375.792 - Marca: Atlas - Re- •In19 485.613 - Titulo: Meiealnovse
N9 429.922 - Imobiliária e Ad.
laiabsistradora Sansit Ltda. - Tendo eia - Requerente: A Novaquimica La- querente: Comissária Exportadora Atlas Indústria e Comércio Requerentes
vista a informação de fls. retro. "Tor- boratórios S. A. - .Processo deferido. Ltda. - Recorrente: Humble Ou l 6 Metalnovo Indústria e Comércio S.A.
N° 285.409 - Nome Comercial: Refining Company. Processo defe- --- Processe indeefrido.
no sem efeito o despacho de arquivaN9 477.710 - Insígnia de ,...N rrkér mento" publicado aos 9-1-64 e salicito Hospital e Maternidade IVIodelo - Ta- rido.
Termo 360.919 - Marca: Baby - cio: Fig. de Cobra e Des. - Reao ilustre Chefe do Setor de Publica- mandaré S. A. - Requerente: Hosções que se digne publicar a exigência pital e Maternidade Modelo Tamanda- Requerente: 1. B. Dias C- Cia Ltda. querente: Inst. Soro Hormoteraoico
1o:emulada a fls. 6, verso, para que a ré S. A. - Processo deferido nos ter- - Recorrente: Malharia São Jorge Li- Nacional S. A. Isoia. - Processo iadeferido.
mitada. - Processo deferido.
mos do art. 104.
rrequerente possa atende-la.
N9 718.656 - Pacheco Ferreira El
N° 354.465 - Marca: T 3 - ReMarca: Cremai, N9 463.779 - Marca: Idrogni
N9 387.2.12
Cia. Ltda. Torno sem efeito o querente: Trindade Comércio e Indús- Requerente: Anaximandro Ei Cia. Ltda. Requerente: Companhia de Produto
arquivamento publicado no "Diário Ofi- tria Ltda.
Processo deferido nos - Recorrente: Ultraquírnica S. A. In; Químicos Idroea! - Processo indeciei" de 15-9-66, considerando que a termos do art. 114. .
stria e Comércio. - Processo defc» ferido.
driúdo
exigência Imposta ao Requerente foi
•
N° 462.066 - Marca: Multicopi feita por engano. Guarde-se o proces- Requerente: Fabril Panarnericana SocieN° 463.780 - Marca: 1-ag. (3dNP 347.993 - Marca: Otto - Re- vota - Requerente: Companhia de
ao para que á prorrogação suliictada dade Anônima Industrial y Comercial.
querente:
Otto
Augusto
de
Lima
E,
Cia.'
seja ultimada na época oportuna.
Produtos Químicos Idrooral -- Pro-- Processo deferido.
iLtda. - Recorrente: Klockner-Hum-1
cesso indeferido.
N9 462.959 - Marca: Sobral N9 164.283 - Mattos, Limaa & Cia.
boldt-Deutz Akticngesellschaft. - ProN° 969.839 - Marca: Para - ReRequerente: Raimundo José Pontes. - i
Ltda. - Arquive-se o processo.
cesso deferido.
querente: Torrefação e Moagem Café
!Processo
deferido
nos
termos
do
arIV 399.930 - Emerco - Empresa
N0 364.537 - Marca Tardai-te Pará Ltda. - Processo indeferido.
Mercantil e Importadora Ltda. - Em ' ligo 101.
face do não cumprimento da exigência - N9 454.081 - Marca: Brasília M6: Ltda. - Requerente: Tubuliirte Ltda.
N9 420.855 - Marca: Colacti
j
Recorrente: Indústria e Comércio Requerente: Cooperativa Central de
0..e fls. 2. arquive-se o processo.
dica Ei Farmacêutica - Requerente:
'Siderauto
S.
A.
Processo
defeIST° 474.654 - Editara Maya Ltda. 'Inaldo de Lyra Neves Manta. - ProLaticínios da Região Sudeste do Rio
rido.
- Em face do não cumprimento aa cesso deferido.
Grande do Sul Ltda. - Processo inexioência de fls. 6, arquive-se o pro- , N9 454.798 - Marca: Roupadada
N° 435.449 - Kadinon - Reque- deferido.
ceSSO
- Requerente: Colbert Mediria Estrela. rente: Expansão Cientifica S. A. N° 462.628 - Marca: Timoneiro N° 735.547 - Abrahão T. Bittar
Recorrente: Laboratório Yatropan Ltda. Requerente: Emp. Timoneiro Ltda:
Processo deferido
Arquive-se.
Fi hos.
N° 457.252 --- Marca: Forrestall
- Processo deferido.
Processo indeferido.
Requerente: Inelbras - Indústria EleN 9 448.289 - Guilhermo Macho
N° 444.775 - Nome Comercial: ViN.9 463.494 - Marca: Pravo - Retrônica
Brasileira
Ltda.
Processo
Palacios Alies. - Arquive-se.
xoid - Comércio e Indústria de In- querente: Editora Frevo Lida -- ProN9 484.669 - Comercial Kabrin Li- deferido - Art. 93.
seticidas Ltda. - Requerente: Vixoid
N.° 457.755 - Marca: Ilha Grande - Comércio e Indústria de Inseticidas cesso indeferido.
ga toda. - Em face da informação do
N° 199.821 - Marca: Tirai O: I.D , de fls. retro, arquive-se o - Requerente: Francisco Gugliano - Ltda. - Processo deferido.
Requerente: Indústrias Reunidas Titan
Processo deferido nos termos do arp ocesso.
N9 456.352 - Marca: Superconce S. A. - Processo indeferido.
N9 411.678 - Soc. Técnica de Ad- tigo 101.
- Requerente: Tintas Supercor Ltda.
seiaistração e Comércio. - Arquive-se
N° 455.770 - Marca: jaguar
N° 458.122 - Marca: Proquiba
Recorrente: Super Cia. Industrial
a) processo.
Requerente: Proquisa - Comércio e -de Tintas Vernizes e Resinas. - Pro- Requerente: José Carvalho Maia
N° 410.128 - Maria Cristina San- Itolústria de Produtos Químicos S.A.
Processo indeferido.
cesso deferido.
Arquive-se.
toro.
- Processo deferido - Art. 93.
marca: L S D N° 455.876
N° 341.458 - Comercial e ImporN9 458.177 - Marca: Trionite - Requerente: Sandoz A. G. r Saadoe
Is19 459.302 - Marca: Cruzeiro tadora Universal Ltda. - Arquive-se n Requerente: Luiz IVfichielon S. A. Requerente: Indústria e Comércio GotProcesso
S. A.) (Sandoz Ltd.).
ci processo.
Agricultura Ind. e Com. - Processo thard Kaesemode Ltda. - Recorrente: indeferido.
Minnesota Mining and Manufacturing
N° 377.664 - Laboratórios Farma- deferido,
N9 456.221 - Marca: Anel VerN9 460.124 -• Marca: Ajax - Re- Company. -- Processo deferido.
cêuticos Amato Usafarma S. A. melho - Requerente: Indústrias Braquerente: Indústria e Comércio Santo
Arauive-se o processo.
461.133 - IVIarca • - Re- sileiras de Lápis Frita Johansen S. Ao
N9
Star Publicidade Lia Amaro S. A. - Processo deferido nos querente: Transportadora 7 Ltda. N9 466.781
- Processo indeferido.
termos do art. 93.
Lititada - Arquive-se o processe.
Recorrente: São Paulo Alpargatas S.A.
N9 461.351 - Marca: Piloto - Re- - Processo deferido.
N9 456.919 - Marca: M M
N9 457.265 - A Nacional Magazin querente: Construtora Piloto Ltda. Reouerente: Tecidos M. M. Ltdn,
S A. - Arquive-se o processo
N° 461.569 - Marca: Drogangel
Processo deferido nos termos do arti- Processo indeferido.
N° 411.283 - Luiz Rodrigues de go 93
- Requerente: Farmácia Drogangel LiN9 458.622 - Marca: Brevitas
Menezes. - ,A vista das informações
mitada - Recorrente: Laboratório Requerente: Blusas Kirby S. A.
N°
461.912
Marca:
Aguardente
'constantes dos autos, arquive-se o proMoura Brasil?Orlando Rangel. - Pro- Processo indeferido.
de Cana Ilhéus .-- Requerente: Cacau 1 cesso deferido.
cesso.
ProI ndustrial e Comercial S. A. N° 462.830 - Marca: Uiraparú
O Senhor Diretor da Divisão de cesso deferido nos termos do art. 101.
N° 466.964 - Título de Estabele- Requerente: Tadeu Amaro Bezerra.
Marcas deu provimento aos pedidos de
N° 452.304 - Marca: Trivb - cimento: Imobiliária Sagres - Requesoconsideração interpostos nos proces- Ressuerente: Instituto Vital Brasil - rente: Imobiliária Sagres S. A. - Re- Processo indeferido.
N.° 468.267 - Marca: Alarnoweld
2-0A abaixo mencionados a fim de refor- Laboratório de Produtos Químicos e corrente: Seges S. A. Organização de
Requerente: Copperweld Steel Comfar as decisões anteriores:
Biológicos S. A. - Processo defe- Empresas e Mobiilzação de Capitais - pany. - Processo indeferido.
Processo deferido.
rido
ermo s:
N° 452.387 - Marca: Alumooreld
• N° 471.775 - Marca: Volkar
N° 140.592 - Marca: Manhattan - Requerente: Copperweld Steel ComN° 450.127 - Marca: Record - t Requerente: Volkar S. A. Comércio e
Requerente: Alfred Adolf Schnabel - Inesortação - Recorrente: Volkswa- - Requerente: The Manhattan Shiet pany. - Processo indeferido.
Recorrente: Metalúrgica Recorde - T. genwerk Aktiengzsellschaft - Processo Company. - Processo deferido.
N9 440.799 - Marca: Caravela
I. Fernandes S. A. - Acolho o
Pros
N 9 316.959 Marca: Gare l a - Requerente: Guntherwagner.
indeferido.
pedido de reconsideração do despacho
Requerente: Empresa Industrial Garcia cesso indeferido.
481.457
Marca:
Khayat
N9
em parte para conceder a marca re- !¡Requerente: Confecções de Roupas Fei- S. A. - Recorrente: S. A. Fábrica
N9 464.844 - Marca: Longa --girteanda em mais as seguintes altera- tas G. Khayat 6 Cia. Ltda. de Linhas Alete Marconcini. - Pro- Requerente: José Cardoso da Silva,
ções, isto é, excluindo-se os seguintes ccrrente: Textil Kayatt. - Processo cesso deferido.
Processo indeferido.
artigos: balança, bules elétricos, este- !indeferido.
N9 387.491 - Marca: Pluma Reeilizadores, geladeiras, máquinas de ! N9 474.936 - Marca: Icematic W 464.840 - IVIarcá: Bom Café
neer carne (Cl. 6), aparelhos de re- Requerente: Castro] Limited Recor- querente: Tecidos Pluma S. A. --- Re- Requerente: Torrefação e Moagem
frigeração, e sorveteiras elétricas. Apos- rente: Ibesa - Industrial Brasileira de corrente: S. A. Moinho Santista In- Bom Café Ltda. - Processo isdefe,
dústrias Gerais. - Processo deferido. rido.
tile-se.
Embalagens S. A. - Processo indeN9 408.075 - Expressão: CampaDiversos
N° 377.107 - Frase de Propagan- ferido.
nh aPró Criança Defeituosa - Reda: VeMag - A Pioneira AutomobilísO Senhor Diretor da Divisão de querente: Associação de Assistência à
Irmãos Grassar, (no pedido de res
tica na América Latina - Requerente: Marcas negou provimento aos pedidos Criança Defeituosa. - - Processo in- gistro de Recompensa Industrial Veraag, - Veiculas e Máquinas Agri- de reconsideração interpostos nos pro- deferido.
Processo n° 27.214-6). Autentique
Mas. --a Processo deferido.
cessos abaixo mencionados a fim de
N° 462.715 - Marca: Ideal .-- Re- as cópias fotostáticas (fls. 5-6) e remanter as decisões anteriores..
Na 416,779 - Marca: Vulcan
g p erente: Indústria de Máquinas Agrí- conheça a firma do documento de faN 457.438 - arca. Cimaf - colas Ideal Ltda. - Processo indefe- lhas 7.
Requerente: Vulcon Material Plástico
Requerente: Cimat - Comercio e In- rido.
A. •- Processo deferido.
N° 508.530 - Sociedade Brasileira
N9 432.099 - Marca: Lex-1ton - dústria de Material Ferroviário Ltda.
de Imóveis Ltda. - Apresente novos
N°
404.751
Marca:
Ibérica
Recornente:
Ciinaf
Comonnbla
equerente: Produtos Rocle Químicos
exemplares sem referencia a prorroaat In t 3‘; de 1?, a ri -ente: Joalheria Ibérica Ltda.
Processo idustrial e M.r.aiiil d
te Farmacêuticos S. A.
ção.
P. oc .sa indeferido.
Ferro. - Procrsw dc. fr r:,
o•
'eleferido.
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Expediente da Seção
de Interferência
Dia 14 de outubro tte 1966
NotifiCação
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14
da Lei n° 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e mais dez dias para eventuais juntadas de reconsiderações, e do
mesmo não se tendo valido nenhum
Interessado, serão logo expedidos OS
certificados abaixo:
Marcas deferidas
Ne 423.680 "Lisadetil" Ciasse 3 - Requerente: Büller S. A. Laboratórios Farmacêuticos.
N9 425.259 - "General" -•-n Cl. 33
- Requerente: General - Telefônica
Brasileira Ltda.
N9 426.484 - "Nova Atlântica" Cl. 41 - Requerente: Padaria Nova
Atlântica Ltda.
N° 429.725 - "OPW" -- Classe 11 - Requerente: OPW Corporation.
Cl. 6
N° 462.659 - "Raiomatic"
- Requerente: Bemoreira - Companhia Nacional de Utilidades.
N° 463.075 "Jepe" - Cl. 45 Requerente: Companhia Carioca Industrial .
N 9 465.384 - "Calrnon" Cl. 4
-- Requerente: Nossk Hydro- Elektrisk
Kvaelstofaktieselskab.
N9 465.434 - "Fimotica" Cl. 8
--- Requerente: Fimotica - Representações Ltda.
N9 465.574 - "Roteiro da Economia" - Cl. 8 - Requerente: Comercia/ Distribuidora "Roteiro da Economia" Ltda.
N° 469.536 - 'São Paulo da Cruz"
- Cl. 41 - Requerente: Panificadora
São Paulo da Cruz.
N° 469.858 - "Emblemática" Cl. 2 .- Requerente: Istrias Quitnicas "'ta" Ltda.
N° 476.946 -2 "O Grito da Guaratuba" - 0. 32 - Requerente .: Francisco P. Araújo.
No 494.445 - "Am 1clogem" Classe 41 - Requerente: San-Co Produtos
Alimentícios Ltda
-ohoo- No 4-7.14.698
Cl. 32 -- Recai crente: Noticias do Brasil Tohoo Ltda
Cl. 3
No 495.505 - "Su ta 1): .
Reel:•.rente: Brasil Claim 1 ca Ltda .
N° 495.578 "Estrogir .1 Classe 2 - 'Requerente: DistribuiclOra .Veterimi*ia "Farmavet" Ltda.
N° 4`-"..5.924 - "P V C - Cl. 28
RÉ rum-ente: S. A. Tuicis BraCl. 8
"Trans rii rál"
No 4c.6.00 1i
Reeueren (c: Phileo Rádio 'e Telee:aluvisão • A. - Registre sc
u1hns de o ramoi me.,
são de
N° 4 r. 15.096 - "'riba c" -- Cl. 39
-- Rea 'rente: Indústria ele Borracha
Alves ó Caetano " 1111--a c" L1da. com exclusão
estziras
Registre
de. portes. eS1:1~Cl'ireS,lúninos pura
deerM ,,, ( rolhas
CoNo. I
se 4 1R ai uereate• Past: tiziu Diplo,
mata
N - Cace , flea. • ' e- Classe 38 - 'Requerente: E. 1. Ou Pont
'de Nemours and Company. - Registre-se cem exclusão de filmes..
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outubro de 1956

Cl. 361 Ne 465.428 - Requerente - 1.
N9 493.455 - "Monalisa"
N° 498.800 - "Hellcop" - Cl. 1
- Requerente: Copiadora Heliográfica - Requerente: Victor Arcalji, Marco fiei° Amparo S.A.
492.972- Requerente - EVine8
Helicop Ltda.Argalji e Samoel Argalll.
São José Ltda.
N° 493.474 - "Corna" - Cl. 2
N9 493.460 - Requerente - S:an.
Sinal de Propaganda deefrida
Requerente: São Paulo Alpargatas dard E/ectrica D.A.
S. A.
N9 493.469 - Requerente - São
N9 445.811 - "R" - Cl. 1 - 2
N° 493.514 - "Viscol" - Cl. 47 São Paulo Alpargatas S.A.
- 3 - 4 - 8 - 10 28 - 32 -- - Requerente: Luiz Neves dos Santos. Ne 493.803 - Requerente 41 - 46 - 48 - Requerente: Recor1\19 493.567 - "Itapirur - Cl. 16 Lan Boanova Thorlay.
dati Laboratório Farmacológicu S.p.A. - Requerente: Olaria Impiru Ltda.
Ne 495.002 - Requerente - Bar
- Art. 121 do Código e :em direito
N9 494.030 - "Dhorgal" - Cl. 23 Lanches nuca Ltda.
Requerente
Dov
Orni.
N9 996.944 - Requerente -- Laboa.-3 uso exclusivo • da letra "R" isolaNe 494.039 - "F.N.M." - Cl. 8 ratório Vetiform Ltda.
damente.
- Requerente - Claudio Gomes.
N9 497.328 - Requerente - J.
N9 494.536 - "Cidade de São Cria Frutuoso da Costa.
Nome Comercial deferido
tóvão" - Cl. 32 - Reauerente Ne 497.529 - Requerente - EloErrepe - Relações Publicas! Ltda. riano Scattolin as Irmão Ltda.
N9 426.940 - "Rodofiel S. A.
N9 494.542 - "Doutor" - Cl. 32
Te'-til
497.565 - Requerente
Transportes Comércio e Representa- •- Requerente - Ammanoel . Alves.
Santa Eugênia S.A.
ções" - Requerente: Rodofiel S. A.
Ne 494.679 - "Special" - Cl. 8
149 498.108 - Requerente - F.G.
- Transportes Comércio e Representa- - Requerente - Ind. e Com. de Lang S.A. - Indústria e Cméreio.
ções - Art. 109 n9 2 do Código. Componentes Eletrônicos Special LiRetificação de Clichê
N° 465.708 - "Osasco Textil mitada.
N9 494.697 - "São Geraldo" S. A." - Requerente: Osasco Textil Cl 3 - Requerente - Farmácia e
"Cal-C-Vita" - Cl.
N 2 493.145
S. A. - Art. 109n° 2 do Código.
Drogaria- São . Geraldo Ltda.
2 - Requerente Produtos Roche Qui
N 9 496.009 "Ta yo" - IndúsNe 494.751 - "Tanoeiro" -- Cl 25-- micos e Farmacêuticos S.A. - Cli.
tria de Pesca S. A." - Requerente: - Requerente - Renovadora de 'Iam chê publicado em 19-8-61 na clas.s.e 3.
Taiyo - Indústria de Pesca S. A. - bores Tanoeiro Lta.
N9 495.911 - "Ponalid" - Cl. 3
Ne 497.418 - "Acro" - CL 42 ne,querente Sandoz S.A. - CliArt. 109 n° 2 do 'Código.
Requerente - Laboratório Chama
e publicado em 11-8-61 na clas.
Titulo de Estabelecimento deeZrdo
S. A .
se 3.
149 491.420 - "Acro" - Cl. 4-8 N9 465.866 - "Banco União de
São Paulo Sociedade Cooperativa - -- Requerente - Laboratório Clirnai;
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DP
PESQUISAS
Cl. 33 - Requerente: Banco União G.A.
Ne 497.770 - "Garça" - CI. 41
de São Paulo Sociedade Cooperativa - - Requerente - fuganti S.A. InRIO, 14 DE OUTUBRO
Art. 117 n9 1 do Código, na classe dústria c 'Comércio.
DE 1966
33 sómente.
Ne 497.771 - "Santa Maria" N° 496.366 - "Palácio Florida" - Cl. 15 - Requerente - Cerámica.
NotificaçãO
CI. 33 - Requerente: Companhia Bra- Santa Maria Ltda.
N9 498.001 - "Papa" - Cl. 11 - Uma vez decorrido o prazo dc mesileira de Imóveis -. Art. 117 n° 1 do
Requerente - Cibraça S.A Comer, eansideração previsto pelo art. 1! a
Código.
- fieira -de Per, Lei ne 4.048 de 29-12-61 e maie eee
ci al Importadora Br as
Marcas indeferidas
ro e Aço.
ct:as para eventuais juntadas de
considerações e se do mesmo ri5' ,
No 426.172 - "Ross" - Cl. 6 Sinal de • Propaganda Indeferida tiver valido nenhum interessado, beRequerente: Ross Operating Valve Co.
certificas
logo expedidcs
493.296 - "S.O.S." - Cl. :33!! ri,o
e.
.N° 430.994 - "Café Mucurr - - Ne
Requerente - 5.0.5. Medicina e, L'alx°•
CI. 41 - Requerente: Antonio Che- Cirurgia de Urgência Ltda.
Marcas DeferiCas
quer.
Insígnia Comercial Inticrerida I
NiR 49.607 - Genosthenio - MaNe 431.627 - 'Glória" - Cl. 38
Ne 420.141 -- "União" Cl. 41 - Requerente: Decoradora Glória Li- Requerente - Darno S.A. ind. e rio Francisco Giffoni - Cl. 3.
ri° 423.146 - citybras
mitada,
Cem. Export. e Impor 1.
latidora e Artigos Elétricos Domésti.
N9 462.783 - "Ordi" -- Cl. I eis Citilux S.A. - Cl. 26 (com carRequerente: Ordi - Organização de
- Títulos de Estabelemilen16:
C!11SãO ¡Meada pela seção.)
latia fenos
•
Refrigerações Distribuições e Importa! Ne 482.762 - Stella Ind. Me a'úrções Itda.
"Importadora Gua- e:ca Stella Ltda. - Cl. 25 Ne 430.650
- Cl. 33 e 35 - Requerente • r:eilis5o da expressão "etc."...
N° 463.329 - 'naco"
Cl. 21 nabara"
- Mehidin Manas.
Ne 483.511 -- GOiabS da era! - Requerente: Transportes é Cr.nnérNe 463.306 - "Metro Mecânica C_a. Gaspar Gasparian
cia de Peças e cessórios Para Autos Univereal" - Cl. 8 e 21 - Reque- . ieíio - Cl. 41.
Traco Ltda .
rente - fridroshi Nainurna.
'N 9 d99.980
Clasvaeins - r
Ne 364.478 - "Perfumaria Monis"
N° 463.490 - "Catalãs" - Cl. 41
Or. i0 , e ros S.A, - C.. 3 - , tu
-- Requerente: Luiz, Gonzaga Perneira - Cl. 48 - Requerente Joeqnim Ro- eecarsividade de vacina).
cha.
Lyra
500.068 - Santa Rose. -N e 465.662 - "Igreja Evamigdl mon .• N 9Senta
Rosa Ltda. - CI. 16.
N9 463.503 ''Ariston" - Cl. :36 Assembléia de Deus" de Vila Nova ria
ivroN
Ne 500.119
Motorfee
- Requerente: S. A. Trichistrias Reu- -- Cl. 33 -- Requerente Igreja Evan- erchlstria e Comércio
S.A. - Cl.
gélica "Assembléia de Dure" de Vini&s P Ma taraz zo
i
Mn..
•
14 9 500.120 - Motortec
No 465.522 - "Frelon" - Cl. -22 .a ao-ta.
Exigélicias
nedüstria e Comércio S.A. - Cl. 11
- Requerente: Companhia de Comér--• (com exclusão de rohnnerttoe .
cio e Indústria Freitas Soares.'
TèrnioR Com Exigcncias a Cumprir N9 500.122 - Motortec - Me .,
No 465.597 --- - Famag" -- CI. 40
e Comércio S.A. 149 428.151 - Requerente - Cabe, Indústria
- Rceuerente: Ind. e Com Famag lereiro
Dl- e•ex
Na 500.183 - Dura.tex
"Jolie
Femme"
Ltda.
. Indústria e Comércio - C: 1 . 2.
Ltda.
149 470.149 - Requerente - A.J. S.A:
N- 9 500.417 - Consul Et-9.603 No 465.673 - "Servi Togtis' - Renner S.A. - Indústeia do VesConeul
Indústria de Refrigeração
Cl. 8 - Requerente: Servi Togus tuári o .
•Conservadora de Relógios Ltda.
N9 470.150 = Requerente A.J. S.A. - Cl. 8.
Rermer S.A. - Indústria do Ves149 500.418 - Consul F,t-9.605
N° 465.778 -- ''Segrob" - Cl. 41 tuário.
Indústria de Refrigeração Consta
- Requerente: J. Borges.
.
N9 493.088 - Requerente - Esta- S.A. - CI. 8.
NO 465 831 - "Café Santa Cruz" belecimento Mecânico "Teepan" S.A.
149 500.507 - TrA - Henrique LaCabos go Comércio e Indústria S.A. No 494.464 - Requerenie
- Cl. 41 - Requerente. S. D. Fere Fios Plásticos do Brasa, 8.A.
Cl. 41.
reira.
•
149 495.647 - Requerente - Ideal
No 473.562 - "Packaged Unir - S.A.
CompaN 9 501.096 - Curelano
- 'Pintas e Vernizes.
Cl. 8 - Requerente: Cebec S.A. • nhia Agro-Industrial -. Cl. 41.
Engenharia e Indústria.
149 501.108 - 4'te Léguas - SN)
Diversos
Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 25.
N° 493.024 -- "Embleinática' Cl. 34 - Requerente: Comarca S.A. Têxinos Aguardando interioriciade 149 501.107 - Sete Léguas - São
Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 20.
- Plásticos e Materiais Para TapesaNe 463.349 - Requerente - Pôsto
N9 501.114 - Sete Léguas - São
ria.
Paulo Alpargatas 8.A. - Cl. 17.
de Gasolina "Sete" Ltda.
Ne 493.144 - "Bahiana"
Cl. 41
No 463.486 - Requerente - La149 501.115 - Sete Léguas - 8ãO
Requerente: Orquims Indústrias boran.Franco Velez, Indeffirlas
Paulo Alpargatas, S.A. - Cl. 24% •
exclua.° de mortidhaêlx
químicas Reunidas S.
miem e Farmacêuticas.
. . .
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NO 501.110 - Sete Léguas - São
Paulo itipargatas S.A. - Cl. 4e.
NO 501.117 - Sete Léguas - São
Paulo Alpargatas S.A. - Cl. .27.
NO 501.118 - Sete Léguas - São
Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 23. 1 (Prorciga-se com exclusão de confeti,
serpentinas (Cl. 49) e considerando
oubstituido celorani (marca de tercelaros) por transparent.e
N9 501.124 - Sete Léguas - São
Paulo Alpargatas S.A. - CI. 16.
No 501.142 - Sete Légua; - São
Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 29.
NO 501.143 - Sete Léguas - São
:Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 48.
NO 501.242 - A Sensação - A
Osiisação Modas S.A.. - Cl. 25 ,(cern exclusão de rosários).
NO 502.372 - Duratex - Duratex
(3.A. Indústria e Comércio - Cl. 40.
E9 503.066 - Xarope de Mussam..
bê CompôSto - Laboratório Vita Li=
Rni tada - Cl. 3.
1 9 332.791 - Rubgermaid Incorpoãmied - Cl. 39 - Rubbermaid Registre-se cem exclusividade der
Rubber e cem exchinão de estantes,
batoques e rôlhas.
NO 3E9.743 - Veramar
veramar
Administração S.A. - Cl. 38.
NO 453.933 - Paridoro - Antônio
Pcnteaclo - Cl. 38.
N9 420.574 - Santa' - Santal
Curnércio e Indústria Ltda. - Cl. 38.
NO 431.522 - Draive - Auto Drai've S.A. Importação e Comércio Cl. 33 -- (cem exclusão de olfhinhas,
bil Ve:es de sorteio e de loteria).
NO 433.405 - Jollyplast - Michal
Czei..ev'lro - Cl. 28.
NO 490.384 - Revista Eletrônica
lbrape - Etegil - Editora Técnico
Gráfica Industrial Ltda. - Cl. 32.
N9 493.437 Promeea - Promeca
&ie.:zelado Anônima Indústria e Comércio - Classe 38 - Registre-se
na classe. 33 com exclusão de bilhetes e follinhas.
No 455.216 - Fisiotermie,o - Laburatóriss lIosbon Sociedade Anônima Prods. Químico-Farmacêuticos
- Classe 3.
NO 405.7E9 - Do Limão - Farmácia do Limao limitada - Classe 58.
N"
- Sanultan - Rolf
Gutz e Avelino Sanches - Classe 38.
No 493.270 - Schaven - Indústria
e Comércio de Máquina Schivan Limitada - Classe 6.
N O 498.431 - .0 Comércio de Pl.:.
raju - Constantino Leman Classe 32.
N9 459.347 - Agussil - Indústria
e Comércio de Molas Agussil Limitada - Classe 21.
N" 499.352 - Tiasa - Tiasa do
Brasil Técnica. Indústria e Agrícola
Limi:ada - Classe 7 - Com exclusão de: moinhos rurais).
NO 499.353 - Safco - Safco Sociedade Anônima Indústria e Cocio - Classe 8.
N 9 499.366 - Fasangd - Represen r
-taçõesdArlgo;EéicFan
Lmitada - Classe 8.
N9 4"9.367 - Plasmefer - Leopoldo S . ni - Classe 5.
N 499.420 - Polaris - Herman
Jos ; as Sociedade Anônima Indústria
e Comércio - Classe 10.
N9 499.535 - Tenente - Boa Leitura Livrarias e Papelarias Limitada
- Classe 38.
.
N9 499.979 - Benaion - Laboratório Setras Sociedade Anônima -Classe 3.
N9 500.249 - Climax - Laboratório Climax S. A. - Classe 32.
N" 499.340 - Relia - Tex Relia
Tex Indústria e Comércio de Malhas
Limitada - Classe 26.

N 9 499.485 - O Rei do Camarão
- Ary Bahia - Classes 33 e 41 Art. 117.
N° 499.749 - Cerâmica Saffran Otto Saffran - Ciasses 15, 16, 3 e
'14 - Art. 117,
Cerâmica D. Pedro
Nv 499.737
Porcelana D. Pedro II S. A.
II
Cl. 15
Art. 117.
dos - Classes 3 e 48 - Art. 117.
N9 560.490 - Banco Linimbú. Banco Linimbú S.A. - Classe 33 Art. 117.
Boutique Yoliss MoN. 491.960
das - Boutique Yoliss Modas - Ciasses 24. 28, 55, 36 - Art. 117.,
Sxigências
Têrnzos com exigências à cumprir
Roberto Soss.
U. 495.555
ImporMaterkon
N. 500 . 01;6
taçjio e Comércio Ltda.
Estab. Gráfico BigN. 500.994
nardi S. A.
Sintésia Indústria QuíN9 504.574
mica S. A.
1\1° 504.575
Sintésia Indústria Quimica S.A.
Brink S.A. .- InN9 505.053
dústria e Comércio de Máquina.
N. 505.067
Pan-Americana Automotora Ltda.
N 9 505.448 .--- Indústria Pantano Limitada.
N 9 505.449
Gol-Star
Serafim
Coelho.
N° 5f.h.71S
Formiluz Indústria e
Comércio de Móveis Ltda.
N° 504.570
Sintésia Indústria Química S. A.
N9 499.981 - Laboratório Setros
S.A.
N° 506.323
Edgard Patrício da
Luz.
N9 509.276
Foto Agenor Limitada.
N° 509.371 .-- Construtora Lacio Limitada.
N° 569.496 - Genival Robson Autonas,
N9 504.680 - Bordados Madeira Real Imp.- e Com. Ltda.

33 - Art. 121a

12.

Nome Comercial Deferido
NO 500.465 - Manufatura de Roupas Premiar Limitada - Manufatura
de Roupas Premier Limitada - Artigo 109 n9 3.
Titulas de Estabelecimentos Deteridos
N v 491.419 - Country Saiiing Club
- Sm.ipsoa Adrninisim.-.ção de Bens
Limitacia - Classe 33 - art. 117.
1\n ' • 493.241 - Empresa Vunerária
Nossa Senhora Aparecida - Geraldo
i'ereira di Gia. Ltda. - Classe 33 '•
Art. 117.
N° 497.865 - Farmácia Drogaria e
lEcriumaria Minerva Quize - Minerva
S. Á,. lirogarias. e Comércios 1-:.eunicios - Classes 2 e 48 - Art. 117.

Diversos

423.371 - Artigos Infantis Leugin Ltda. Prossiga com os exemplares de fls. 11/13 retificando onde couber (mudança de classe).
N. 479
SEQUIP -- Serviços de
Engenharia e Equipamentos S. A.
Aguarde-se o térmo 734.068 do requerente.
N9 496.010 - Dimacovisa Distribuidora de Maaerfais dr Construção Vila
Izabel Ltda. - Promova a desistência
do presente pedido em face do esclarecimento retro.
N° 504.814 - Amim Simão - Prossiga-se com exclusão de Classe 25 além
das reivindicadas.
N° 505.092 -- kodel Rahim Muhd
Haj Abdel Rahim Prossiga também
Sinal de Propaganda Deferido
na classe 22 e 24.
N° 505.327 - Agulex Agulhas para
No 399.629 - Cofre Confiança Prossiga na classe
Banco F. Munhoz /5. A. Classe Malharia Ltda.
NP
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N° 422.870 -- Brasisul S.A. Impor- N9 503.563 - American Cyanamid
tação e Exportação
Aguarde-se o Co.
T. 422.869.
N9
N° 472.426 .-- Máquinas e Equipa_ 503.761 - Blemco Sociedade
Anonima Importadora e Exportadora..
mentos Mello Ltda.
Aguardem-se.
Nv 487.836 - Matee Impressos e Ma- I N °504.137 - Winthrop Producta
terias para Escr:tório Ltda.
Aguar- nc.
de-se o T. 580.345.
N9 506.152 - Vcb TulimaschineaN° 491.510 - Peças Munilip de bau Karl Mara Stadt.
Parabrizas Itda• -- A uarde-se
•
9
N° 506.982 Laboran Franco Ve.
Ny 497.861
Minerva S. A. Drogarias e Comércios Reunidos
Aguar- lez Ind. Química e Farmacêutica So.
cicdade Anônima.
de-se.
N 9 497.974
Indústrias Orlando
DIVERSOS
Stevaux S. A.
Aguarde-se os tér.
mos da requere nte.
Prolabor Ltda. (No pedido ao
N° 499.730
Fluminante Indústria desis;Ancia da transfeiálcia na mare Comércio de Máquinas Ltda. -- ca Annut número 263.6a0) - Homologo a desistência de fülhas 12.
Aguardem-se os termos 491.599 e
499.616.
N° 499.922 - Bar e Confeitaria Ave- EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇAO, INFOMViAçA0
nida Chic Ltda. .- Aguarde-se o têrE EXPEDIÇA0
mo. 499 . 921 .N 9 500.049
Representações Pol
Rio, 14 de outubro de 1033
Ltda. Aguar de-se.
N° 500.063
Guastini
Raul
Exigências
Aguarde-se.
Têrmos com exigências a cumprir:
N 9 500.157
Rima Ferros e Aços
Ladislás Nadas (junto à pa dente
S. A. -- Aguarde-se.
Societe de Prostec- modélo utilidade no 04.030).
N° 500.427
tion et D'Inventions Techniques SPIT
Erwin Meyer (No pedido de prorrogação de triênio da patente modêAguardé-se.
N° 500.428
Societe de Prospec- lo industrial ra9 4.112).
tion te D'Inventions Techniques SPIT
Cibeal - Comércio e Indústria do
Aguarde-se.
Brasil de Eletrônicas e Acessórios
N9 500.437 Recreio dos Bandei- Limitada (Junto à patente privilégio
rantes Imobiliária S.A. .-- Aguarde- de invenção n9 49.142).
se.
..Walter Pilam (Junto à patente
N° 500.438
Recreio dos Bandei- privilégio de invenção n 9 55.902).
rantes Imobiliária S. A.
AguardeNO 91.164 - A. B. Svenska Sãose.
lastf abriken.
Diversos
N 9 500.443
Nestor da RochaBressanne Filho
Aguarde-se.
Metallurgical Processes Ltd. e Tha
N° 500.447
Depósito Circular de
Srnelting Company Ltd.
Gêneros Alimentícios Ltda.
Aguar- National
(Junto à patente. privilégio de inde-se.
venção n" 73.538) - Faça-se aposN° 500.590 -- Lindoiano Hotel Fon- tila retirando a palavra Inglaterra.
tes Radioativas Ltda.
Aguarde-se,
Antenor da Rocha Leite Filho
(Junto. a patente n9 59.394, priviléN 9 500.169
Irmãos Bunducki Limi- gio
de invenção). - D3 acôrdo com
tada Em face do gênero de negócio o Decreto-lei
no 8.936 de 26-1-46,
declarado .- artefatos de plástico -nada há que deferir quanto ao peprossiga-se também na classe 28.
N° 500 ..399
Maria HelenaF Fran- dido retro.
co Chaves Penso que o pedido deve
Sten. Foundrles (Junto
prosseguir com exclusão da classe 50. à American
patente privilégio de invenção número 75.200). - Faça-se a aposEXPEDIENTE DA SEÇÃO LEGAL tila.
Dia 14 de outubro de 1966
Desistência de Processo
Fibras Financiamento Bens Administração e Seguros Limitada (Declara a
desistência do têrmo n° 491.466 nome
civil Fibras Financiamento Bens Administração e Seguros Limitada) Homologo a desistência de fôlhas 7.
Manoel Raymundo (Declara a desistência do térmo n° 503.850 Totutulo de eàtabelecimento Imobiliária M.
R. Administração) - Homologo a desisténcia de fôlhas 7.
Roven Industrial Limitada (Declara
a desistência do termo n° 505.115 Insígnia Rovel Representações Organização Vendas) - Homologo a desistência de fôlhas 8.
•
Metall Walz Und Plattiçrwerke Hindrichs Auffermann Aktiengesellschaft
(Declara a desistência do têrmo número 507.183 Macra Hafag) - Homologo a desistência de fôlhas 7.

Wincenty Bronislaw Poludniak
(Junto à patente no 75.456, privilégio de invenção). - Faça-se a apostila.
Arquivamento de Processos
Ficam os processos abaixo mencionados arquivados:
TC 107.368 - Clic olates Dizioli
Sociedade Anônima.
N° 111.362 - Valaer Malas para

Avião Limitada.
N9 124.756 - Pierre Grumbach.
NO 131.581 - Rodrigo Queiroz Lima.
Nb 131.646 - companhia Industrial Café do Brasil - Socafé.
No .133.367 - Brasilio Seraphim de
Oliveira Junior.
No 133.475 - Indústria e Comércio de Plásticos Santa Lucia Limitada.
NO 135.543 - Shizu Matsugaxi.
N° 137.183 - Emmerich Hans Muiler.
No 151.614 - Indústria de ApareEXIGRNCIAS
lhos para Fotografias Ibramaf Limitada.
Termos com exigências a cumprir:
N9 155.487 - Campana Sociedade
N9 248.536 - Dutra de Oliveira.
Anônima Indústrias de Artéfates de
N 9 440.698 - Brown t3 William- Borracha e Calçados - Arquivarase os Processos.
soa Tobacco Corp Export Limited.

•
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EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE NO 505 899 Edições Columbus
NO 509.251 - Império dos Fogões) N9 743.129 - Chimica Baruel LriS
RECEPÇAO, INFORMAÇA0
Limitada.
Com. e Ind. S.A. !aditado'.
E EXPEDIÇAO
N9 509.387 - Produtos Alintanti- N 9 753.040 - Perfumaria Lopea
Na 505.985 - Soc. de Chá Ypirancios Sacapal Ltda.
ga e Representações Limitada.
Induziria e Comércio S.A.
Rio, 14 de outubro de 1966
NO 505.989 - Irmãos Suzart Go- ad
N 9 509.697 - Serclimax Serviços • No 753.754 - Eximbra Expansão
mes.
Dtversos
de Assistência Técnica em Apare- Imobiliária Brasileira S.A.
N o 506.001 - Projetores Cinemato- lhos
Domésticos Ltda.
NO 769.499 - Indústrias Reunidas
allathusalem Bons Casiuch e Mau- gráfico Real Limitada.
N9 509.902 - Ind. de Artefatos de Ivrarild S
N9 506.169 - Calçados Ciado:feita
ro Samt Casiuch (No pedido de aposBorracha
0.K.
S.A.
No 769.5ut - Indústrias Reunidas
tila na marca na 328.s07). - FavaN9 509.938 --- Juan Sonderrnann, Marilú S.A.
IV 506.194 - Sergen - Serviços
se a apostila.
No 509.939 - Indicador de ônibus N9 7E9.502
Indsútrias Reunidas
Mathusalem Buis Casiuch e Mau- Gerais de Engenharia Limitada.
Marilú S.A.
No 556.196 - Joaquim Gorgulho. Indicobús Ltda.
ro &and Casnch (No ped i do de apósN9 506.208 - Moinho Campista
tila na marca no 328.608).
N 9 509.9? () - Indicador de Ónibus
N O 769.503 - Indústrias Reunidas
Limitada.
Ind • cobús Ltda.
Marilú
Mathusalem Bons Casiuch e MauN , 506.233 - Oleobrás Sociedade
No 510.401 - José Fernandes. •
N9 769.5Ci; - Indústrias Reunidas
ro Sami Casiuch (No pedido de apos- Anónima Óleos Vegetais Brasiieleds.
NO 510.692 - S.A. Bras. de En- 1VIarilú S.A.
tila na mirim ri9 328.609). - Façagenharia.
N° 506.254 - Móveis e Decorações
se a apostila.
NO 750.505 - Indústrias Reunidas
N 9 513.720 - Refinação e Indus- Marilú S.A. •
Luanda Limitada.
506.255
Predial
Evolução
Litrialização
de
Minérios
Ltda.
ArN9
No 769 653
Arquivamento de Processos
Malharia &dam S.A.
mitada.
quivem-se os processos.
N9 770.553 - /Francisco Maselli.
506.256
Predial
Evolução
LiN9
Ficam os processos abaixo menciomitada.
Diversos
nados arquivados:
Diversos
N 9 505.257 - Predial Evolução LiN9 482.454 - Cams - CooperatiN9 483.155
Belamérica S.A.
No 743.198 - Laércio Pinto - Inva Agropecuária Mixta de Suzane. mitada.
N9 503.258 - Predial Evolução Li- Ind.. e Com. - Torno sem (leito deferido.
NO 482.534 - Amoldo Meinhardt
o despacho de arquivamento Sigla
N9 743.224 - Elizabeth Arden Samitada.
& Comnanh'a.
59 503.259 - Predial Evolução Li- B::linco - Clichê pub. em 15-6-51 les Corporation - Indeferido.
NO 486.920 - Pa pelaria e Tipogranara os artigos na classe 36. ApreNo 701.152 - Sherwin mitada.
fia Remiria Limitada.
N9 487.519 - Laticínios Riolandia
No 503.286 - Géo - Rotária Lito- sente novos eiremnlares declarando a de Brasil S.A. Tintas e Vernizes natureza do registro.
IndeferidO.
Limitada.
rânea Ltda.
Diversos
No d88.788
Dr. Alberto Nagib
NO
488.156
Belamérica
S.A.
503.293
Bar
e
Café
piratiN9
Rizkallab."
Ind. e Com. - Torno se.m afeite;
ninea Ltda.
NO
- Souza Seabra & Cia.
N9 489.798 - Viriato dos SantOs.
Tex Ind. o 'clesuariho de arquivamento. Sigla Ltda.728.800
N9 503.294 -` Terg
- Aguarde solução do nedido
Belinco - Clichê pub. em i5-C-51
No 500.458 - Jacarézinho Socie- Têxtil Ltda.
d , anotação de transferência.
dada Andnima - Emprêsa de ArmaN9 505.296 - Xtron ind. de Pro- para os artisros na .classe 23. AmeN9 728.501 - Souza Seabra Cia.
zéns Gerais.
3
ente
novos
exeirra
l
ares
.cleclaratado
Vácuo
vdcla.
dutos para Raios X e
Ltda. - Aguarde. solução do pedido
W á02.670 - Atena Mercantil fna
n
adaremdo
reaistro.
N.? 503.204 - Rádio Rost Ltda.
dustrial e Imp. Limitada.
NO 1) 9.157 - Rel aindrica S.A. In- de anotação de alteração de nome.
N9 503.314 - Café e Bar Santos
N o 734.962 - Laboratório Marius
No 503 483 - Gráfica Amerly.
rldetria
e Comêrcio - Torno sem
Dumont.
N9 503 821 - &Ming Porver Poe feito o "desnacho de arcuivamento. Ltda. - Aguarde solução do pedido
paganda Limita da.
N9 506.426 - Produtos Pan-Odor idem ? romercial Pelam'- ira S.A. de anotação de transferência.
N° 503.841 - Carimbos Timbiras Limitada.
Tnri. e Cara. - Clichê inde l icado em 5a-em1.9
Limitada.
N. 742.248 - Chimica Baruel Ltda.
N9 503.448 - Branas Alimentícios 1 - e-61, rreser tA noves exernr'rrw
Maria do Socorro Limitada.
No 503:961 dari am, n A O a nadureaa do 1 egistro - Aguarde solução do pedido de anoBorgés Matos.
N9 503.467 - Henrique Singer.
tacão de transferência.
No 506.477 - Vilmac S.A. Agro Expediente da Seção de Prorrogação
N. 742.249 - Chimica Baruel LiNO 505.605 - Comp. Comercial de
Mercantil.
s
mitada - Aguarde soluç'áo do pedido
Auto Peças São Paulo.
Rio,
14
de
outubro
de
1066
N9 503.488 - jnd. d e Máquinas e
No 505.611 - Comércio de Máquide anotação de transferência.
Ferramentas 'Carjac Ltda.
nas Domésticas Solar Limitada.
Exigências
N. 758.759 Benedito Dassié N° 505.612 - Indústria de GuardaNO 503.489 - Antônio Lúcio da
Aguarde solução do pedido de anotaChuvas Heleia Limitada.
Costa.
Têrnms com exigencias a cum- cão de transferência.
No 505.616 - Móveis H. S. tiInd. Eletrônica SteNo 503.490
prir:
mitada.
N. 760.946 - Chimica Baruel Livenson
S.A.
NO 505.630 - Praginco - ProduNO 418.439 - Barra Maschinen - mitada - Aguarde solução- do pedido
NO
507.77
Soc.
Paulista
de
Autos Agrícolas Indústria e Comércio
Grsellschaft Mit Bescharamter Haf- de anotação de transferência.
tomáveis Ltda.
Soci edade Anônima.
tung.
Paulista
de
AuN9
507.758
Soc.
No 55.631 - Praginco ProdnProrrogação de Marcas
NO 082.307 - Badische Anilin &
tos Agrícolas Indústria e Comércio tomáveis Ltda.
Soci edade Anônima.
N 9 507.759 - Imobiliária e Incor- Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
Foram mandados prorrogar os seN9 743.189 - Martins & Cia. Ltda.
N° 505.638 - Capa-aó Importação poradora Nacional Ltda.
guintes térmos abaixo mencionaNo 743.203 - Antônio Ferlin & FiNO 507.760 - 1tOh1 ária e Incore Exportarão Limitada.
dos:
lhos Ltda.
No 505.644 - Rebratel 'Indústria poradora Nacional Ltda.
N9'507.761 - Imobiliária e IncorN.
221.835
- Figura de Esculápio
Eletrên i ca Sociedade Anônima. H
NO 769.356 - Móveis . Ultra S.A.
N9 505.679 - Irdústria Eletrôni- poradora Nacional Ltda.
Encimado por uma' Caresa.
Comércio
Indústria.
e- IncorN 9 507.732 ca Vícolarás Limitada.
Requerente: Aktientesellschatt Fut
N9 769.357 - Móveis mia S.A. Feinmechanik Vormals Jetter fj SebeN9 505.696 - M. Vitória Automó- poradora Nacional Ltda.
NO 507.823 - Sip - Soc. Imobi- Comérci °Indústria.
•
veis.
N9 769.736 - Veterfarma S.A. In- erer - Classe 10.
Pinheirense..
No 505.777 - Construtora Santa liária
N9 507.868 - Auto Mecânica São dústria e Comércio.
N. 234.337 - A. W. Faber Isahel smitada.
No 769.783 - Sociedade Comerciai Requerente: A W Faber - Castell
N9 505.783 - Antonieta Altillo Pedro Ltda.
Limitada.
- Classe 38.
Raccoh.
N9 507.934 - Adyr Pedroso.
N9 769.941 - L.horatoires Du Dr.
N. 515.550 - Gilco
Requerente:
Na 505.824 - remai - Comercial N9 507.873 - Farmácia Popular LiN. G. Payot Etablissernent.
Guilherme Goldberger - Classe 8.
Mada ' seir s Limitada.
mitada.
N9 575.825 - Martinelli & Irmãos
No 769.942 - Laboratories Du Dr.
N. 582.805 - Academia Scientifica
No 507.935 - Emprêsa União dE
LImIt9rls.
N. G. Payot Etabiissement.
de Beleza - Requerente: Academia
Transportes S.A.
N^ 5.826 - Martinelli & Irmãos
NO 507.976 - Modas e Novidades N9 770.241 - Pratt & Whitney Inc. ScientifiCa de Beleza Madame Campos
Limitada.
No. 770.318 - Laboratórios Bur- Limitada - Classe 48.
Rico Ltda.
•
roughs W e/lcome do Brasil S.A.
N, 507.977 - Rodgradfica Ltda.
N9 55.827 - Propan Publicidade
N. 588.197 - Anglo - RequerenN9 770.337 - Farbwerke Hoechst te: S.A. Frigorifico Anglo - ClasN9 508.022 - Gualda' - GuanaLimitada.
Akt:entesellschaft Vorm. Meister Lu- se 46.
N9 55.831 - Martinelli & Filhos bara Publicações Ltda.
cius 8z Bruning.
Lirartada,
N9
503.404
Rádio
Clube
de
MiN. 589.865 - Santa Therezinha N9 g ^ r, P49 - Irmãos Mirakami & eandónolis Ltda.
No 770.554 - José Luiz Pinto e Requerente: Indústria Esteárica Santa
Crimeaeida.
Adriano
Luiz
Pinto.
N9
503.425
Veneza
Bras.
ImporNO 5^5 P ad. - Indústria de InstrUN O 770.580 - Union Cornmerciale Therezinha S.A. - Classe 45. .
m antos 1V`usicais Bacchereti Linii- ta d nra e Comercial Ltda.
N. 598.724 - Sorte - RequerenNO
5.08.
529
das
Glaccries Belgas S.A.
13ernarelino
Campor
tad .
iheiro - Bar.
N9 137 013 - Karl Wieden Gesel- te: Perfumes Malibú Ltda. Clas!".ol;P.-n i rdo Rochwáse 48. •
N9 508.531 - M. Dias de Aguiar. lschaft M.B.H.
gee
ZVIberk911
N9 508.815 - José Dias VasconN. 629.901 - Roteimon - RequeN9 ';'sn "'7
Metalúrgica Açoria- celos.
No 512.434 - Cavalcante 81 Cia.
nq
rente: Comércio dç Tecidos - R. Monriq
N 9 509.163 - Ind. de Aridiatos dr
N 9 550.324 - V. Orlando & FiNP n^, 0^ gNtslr'4q5,
teiro S.A. - Classe 24.
Constrti- Pois e Ranelão Pilares Ltda. .
lhos.
to-a
N. 649.078 - Alves - Requer,
e Adm. Limitada.
579 501.233 -- Bar Atalaia Ltda.
N9 538.381 - Perfumaria Leipes
rente: Guilherme .Alves Martins - CI.
W . " 6 O 9 - Ferdi nando Calle.
N9 ro9.734 - PanifIcadora F.ainha Indústria e
' Comércio S. A.
n° 23.
N7 ae s.871 - Fazenda Birmânia d. T+'á ti n/n. Ltda.
N9 500.037 - Irmãos Costa.
N. 710.395 - Ferlicon - Regue.
NO FM. 9f4N - Ribeiro & J. COF;t9 .
S-- i -' a '^ ^ndnirra.
NO 099.040 - Osram G rr..bP1.
Ne Rea can
'Ramas. - Fundo de
N 9 502.290 - Império dos Fcgõpe
. N o . 700.134 - Agra Aktiengesells- rente: Buschle ô ,Lepper S.A. Operaroilas Magalhães Gouveia.
Com e Ind. S.A
,chaft.
mércio e Indústria - Cl.. 121.
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INT. 710.953 - Locotoz - Requerente: Odilon - Augusto Pereira Classe 2.
N. 723.697 - Viacilio - Requerente: Trindade Nelson Confecções Lioitada - Classe 36.
N. 743.131 - Vogue - Requerente: Vogue S . A . Comércio e Indústria
- Classe 31.
N. 750.8:6 - Sulf:gran - Requerente: Farbeniabr:ken Bayer Aktientesellschaft - Cl. 1.
N. 752.357 - Royaltcmp - Requerente: IVIotorama S . A Indústria e Com:. r( io - Cl. 6.
N. 753.30: - Corelite - Requerente: M. Almeida S.A. Engenharia Coin.:rc:o e Indústria - Cl. 46.
N. 754.700 - Córelite - Requerente M. Almeida S . A. Engenhar:a
Comércio e Indústria - Cl. Á..

N. 761.155 - Silver-Br:te - Requerente: lhe Sherwin-Williams Company - Classe 1.
N. 762.551 - ótimo Cobre O
- Requerente: The Sher
barus Company - Classe 1. N. 765..211 - Setinex - Requerente: Sherwin-Williams do Brasil S.A.
T.ntas e Vernizes - Cl. 1.
N. 766.847 - Brasquimica - Requerente - Brasquimica Importadora e
Enportadora S.A. - Cl. 3.
N. 765.848 - Brasquimica - Requerente: Brasquimica Importadora e
Exportadora S .A . - Classe 48.
N. 770.327 - Kolok Requerente.
Kolok Manufacturing Co. Limired Classe 17.
N. 770.543 - Santista - Requerente: S . A . Moinho Santista Indústrias
Gerais - Cl. 8.
N. 770.543 - Santista Ren:jerente: S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais - Cl. 23.
N. 770.546 - Santista - Requerente: S . A . Moinho Santista Indústrias
N. 743.122 - lberica - Requerente: Marcenaria Iberica Ltda . - Cas
se 40.
N. 743.126 - Paulitex - Regue.
rente: Paulitex Indústria e Comércio S.A.
.- Classe 26.
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N. 743.134 Esfinge - RequerenN. 770.046 - Conjuntisome - Re- EXPRESSÃO DE PROPAGANDA \
te: Esfinge S.A. Comércio e Impor- querente: Instituto Farmoterápieo NeoPRORROGADA

tação - Classe 49.
N. 743.178 - Casas das Lixas Requerente: Casa das Lixas Ltda. Classe 46.
N. 743.190 - Publicai - Requerente - Publicidade Carioca Ltda. Classe
N. 743.200 - River - Requerente:
Daniel Villela Monteiro El Cia. Ltda.
- Classe: 37.
N. 743.232 - Zilah - Requerente:
Fábr:ca Limol S .A. Produtos Là:hl-ticos
-2- Classe 48.
N. 768.863 - Fábrica de Tecidos
Esperança S . A . Com. fig. de âncora
- Classe 23.
N. 769.450 - Saraiva - Reguereme: P.1,,stices araiva Ltda . Classe 49.
N. 769.453 - Radial - Requerente: Mauricio Janovitch _ Cl. 36.
N. 769.472 . - Santista - Requerente: S.A. Moinho Santista Indústiias
Geras - Cas.s," 23.
N. 769.473 - Santista - Requerente: S . A . Moinho Santista Indústrias Gerais - Classe 24.
N. 769.474 - Santista - Requerente: S . A . Moinho Santista Indústrias
Gerais - Classe 34.

N. 769.643
Tiromil - Requerente: Laboratório Daudt Oliveira S .A .
- Classe 3.
N. 769.644 - Xarope dos Meninos - RequerSate: Laboratórios Reu
n:dos da Bahia Ltda . - Cl. 3.
N. 769.667 - Yvette Requerente: Malharia São Jorge Ltda. - Classe 36.
N. 769.700 - Metalon - Requerente: Metalon Indústria e Comércio
S.A. _ Classe 5.
N. 769.735 - Lactotricin - Requerente: Namen José Tanios - Classe 3.
N. 769.745 - Incepa - Requerente: Ind'ásç:ria Cnt 'Arnica Paraná S. A. Classe 16.
N. 770.045 - Cardiowolfin - Requerente: Instituto Farmoterápico Neovita S . A . - CI. 3.

vita S.A. -- Classe 3
N. 770.047 - Drenotrat Requerente: Instituto Farmoterápico Neovita
S . A . - Cl. 3.
N. 770.212 - Soluto Pepto Stênico - Requerente: Laboratório Wantuil S.A. - Cl. 3.
N. 770.213 - Pane: - Requerente: Laboratório Wantuil S.A. Classe 3.
N. 770.214 - lodêno - Requerente: Laboratório Wantuil S . A . - Classe 3.
N. 770.215 - Azucrine - Requerente: Laboratório Wantuil S.A. Classe 3.
N. 770.2:6 S S - Requerente:
5. A. Moinho Santista Indústrias Gerais - Classe 40.
N. 770.247 - Cardeal - Reguerente: S . A . MoHho Santista Indústrias
Gerais - Classe 41.
N. 770.531 - Macstar - Requerente: Hermes Macedo S.A. Importação e Comércio - Classe 8.
N. 70.544 - Santista - Requerente S . A . Moinho Santista Indústrias
Gerais - Classe 23.
N. 770.545 - Santista - Requerente - Santista - Requerente: S.A.
Moinho Santista Indústrias Gerais Classe 34.
N. 770.575 - Tannamina - Requerente: Laboratório Zambeletti S.A. Classe 3.
N. 770.583 - Pintic - Requerente: Orvile Derby A. Dutra - Clas-

se 41.

PRORROGAÇÃO DE '

MARCAS

Foram mandados prorrogar os seguintes têrmos abaixo mencionados com as
apostilas indicadas pela Seção.

N. 769.507 - Maracanâ' O Tecido
Vitalizado - Requerente: Fábrica de
Tecidos Maracanã S.A.
Classe 23.:
N. 770.031 - Colchão de Molas Produto Probel de Macieza Permanente
- Requerente: Armação de Aço Pra.
bel - Classe 40.
FRASE DE PROPAGANDA PRORROGADA
N. 769.624 - Tudo em Cópias -.
Requerente: Argus Foto Copiadora Comércio e Indústria Ltda . - Classes:
8 - 17 - 25 - 33 - 38.
N. 743.184 - Pés que Valem Milhões Usam «Fox>> - Requerente: Companhia Calçados Fox - Cl. 35.
N. 743.151 - Seven-Up (Sevenap);
2 Gostosa e Calha Bem. - Requerente: The Seven-Up Company - Classe 43.
NOME COMERCIAL PRORROGA.
DO
N. 510.994 - Laboratório Setros
S.A. - Requerente: Laboratório Se.
tros S . A .
N. 743.125 - Solidor Indústria de
Beneficiamento de Madeira S. A.
Requerente: Solidor Indústria de 3eneficiananto de Madeira S.A.
SINAL DE PROPAGANDA PROR-

ROGADO

N. 743.132 - %brasa - Requerente: Ibrasa - Instituição Brasileira de
Difusão Cultural S.A. - Cl. 32.

TITULO DE ESTABELECIMENTO
PRORROGADO
N. 743.127 - Balneário Praia Pernambuco - Requerente: Jorge da Silva Prado - Classe 33.
N. 743.195 - Fábrica de Calçados

N. 743.262 - Teflon - Requeren- Aloma - Requerente: Fábrica de Calte: E.I. Du Pont de Nemours And çados Aloma Ltda. - Classes: 24 -

Company - Classe 22.
35 - 36.
N. 754.026 - Capitol Requeren- N. 769.666 - Eletro Mecânica Rote: Humble Oil li Refining C,ompany mano - Requerente: Eletro Mecânica
- Classe 47.
Romano Ltda. - Classes: 8 - 33.

hri.17sseres=earszelsce.

ARQU1V S

MINISTËRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
•

Repositório -de doutrina. decisões administrativa%
pareceres. acórdãos dos tribunais judiciários. elpboo
ração legislativa. legislação. acompanhado de

. analítico e alfabefico. Pialaticação
Me 95 - SETEMBRO - 1965

PREço: CR 300
Números atrasados i O Departamento de Imprensa Nadam
tem é venda a coleção de ARQUIVOS desde 1943,
exceto oe números 1 e 115. lã esgotados
A VENDA s.
Na Guanabara
agto da Vendas: Avenida Rodrigues Alves ts. e
Agenda
Ministério da Fazenda
&tenda-as e pedidos pelo Servieo de ReembNzo Poma§

Em Brasília
Na Seda do D. 1. 111,

trâmestrale,
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MARCAS DEPOSITADAS
'

Publicaçâõ feita de acürdo 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 'pod‘rito apresentar suai, oposições ao Departamento
Nacional, da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Têrmo n.9 746.259, de 19-4-1966
Paulo Tomaz de Souza
Brasília
J;

Mercearia, Armazém
e Açougue DOLAR.
• Classes: 41, 42, 43 e 46
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias. Bebidas alcoólicas e
fermentadas. Refrescos e ágaas naturais
e artificiais, usadas como bebidas. Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparaOes para a
lavanderia. Artigos e preparações para
conservar e polir
Têrmo n.0 746.263, de 19-4-1966
Primelétrica Ltda,
São Paulo

Tripular
Indústria Brasileira
Classe 5
Para distinguir os seguintes artigos eié
tricos: Rádios, aparelhos de televisão
pick-ups. geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras. aspiradores de' pó fogões. fornos e toga
reiros elétrica, chuveiros a'aurcedores
balanças. ferros elétrico:. le i ,.. ngomai g.
passar, batedeiras coquar. leras exore
tnedores lignidificadores elet riços mã
quinas Para picar e moer legume, r
carne.- resistências elétricas.1 fervedores
° estufas. ventiladores. oaeril is e -mies
frigerodo fornias elétricas.r máquinas
oa:nhas elétricas garrafas térmicas re
gadores automáticos. lâmpadas. :aparelhos de Itu fluorescente. aparelhos de
comunicação interna esterilizadores. condensadores nobinas . chave! elétricas
comutadores. mterrn o( -res tomadas de
corrente. fusivei a pa re; hos fotográficos
e cinematogra g icos ti;11105 revelados
binóculos. Óculos anareihm. de aproximação. abar-ir:ma: -• l urttli. má mima'
nara lavai roupas on a uso
*miem ice
Têrtno n. 9 746.264, de 19-4-19C:ti
Pri ui elétrica Ltda I.

E3 olar
Indústria Brasileira
Classe 6
Máquinas aras acabam( aro. ; achatar
arame, acondicionamento, ; adelgaçar.
ajustar, alimentar água, alisar, amassar. aplainar, arrolhar. beneficiar. burilar, brinquem:, brunir, cardar, colecompôr, comprimir, condensar, con•

servar, cortar, coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, desbagar, desbastara„ descaroçar.
desembrar, desintegrar, destnatar. depolpar. distribuir. dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar
fabricar arame, tabticar artigos de me
tal, fabricar 'bebidas, fabricar calça;
dos, fabricar chapéus, fabricar escôvas
fabricar terramantas. ‘gabricar gelo. ta'
bricar móveis, fabricar papei, fabricar
peças, fabricar rebites, fabricar roupas,
fundir, imprimir, insultrar, perfurar, picotar, prender. rebitar, roscar, seleciona, sepaar, serrar, tecer, timbrar. ror.
cer, tornear, betoneiras, burrinhos,
brinquetadores, cardadeiras, condensado
res, cravadeiras, dínamos, escavadeiras
misturadores, motores, prensas rebita
dores, teares, máquinas insulfradoras
moto • motoras,
motrizes,operatirzes
perfuratrizes, rotoras, e, peças inte
qrantes destas máquinas
Termo ri. 0 746.261, de 19-4-1966
Ota cílio Dantas da Silva
Brasília

Rei dos Cereais
Classe 41
Substánc:as alint:lituids e -seus prepa-

ri-clientes de alimentos.
rado- .
Essências alimentícias •
—
Têrmo n. 9 745.265, de 19-4-1966
Couros Ofco Ltda .
São Paulo

messo desportivo, figuras de aves e ros, pós de branquear. roupa. ,salicató
aves e animais, jogos de -armar, jogds ck sódio, soda cáustica, sabão em p45,,
de mesa luvas para esporte, miniatu- sabão comum, sabão de esfregar e sai
ras de utensílios domésticos, máscaras
ponáceos, Molas de polir e verniz
Pare esporte, nadadeiras, redes para
para calçados
pesca, tamboretes e varas para
Termo
n.
9 746.273, de 19-4-1966—"'
pesca
.
Hotel
Novo Rio Ltda.
n.o 746 . 268, de 19-4-1966
Guanabara
Fortaleza Aços S.75.
Ceará

AMARELO

NOVO RIO

Classe 50
Impressos para uso da firma
Trmo n.° 746.274, de 20-4-66
Paulo Marques Botelho
Bahia

PRETO BRANCO
Li ou palha de aço
Trno n.° 746.269, de 19-4-1966 Merck Ci Co., Inc.
.
-/as
da América

ÓECADERM
Classe 3
.Prepa. ados medicinais para uso tópico
' rertno n 9 746.270. de 19-4-1966
( Prorrogação)
E. . Dr. Pont de Nemours And
Compan y
Estados Unidos da América

• 'Classe 23
Teeriros: tecidos de vidro revestidos e
Nome comercial
impinnados e fitas ou tiras e laminados
T-êr
—
mo n.° 746.275, de 20-4-66
de tecidos de vidro revestidos
Indústria Brasileira
CCPEMA — Comércio Pinturas e ES.
Tf-rmo n. o 716.272, de 19-4-1966
tinturas Metálicas Ltda.
Si more S. A. Administração de Ç
Classe 49
Bahia
Seguros
Bolas. , n saber: cie futebol, dc emnpo.
,tianabara
praia e salão
Termo n.° 716.267, de 19-4-1966
(Prorrogação)
Companhia Imobiliária Metropolitana
Guanabara
1MORILIARIA METROPOLITANA

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrtno n.9 746.266, de 19-4-1956
International Pediatric ProductsLtd.
Canadá

JOLLY JUMPER
Classe 49
Para distinguir logos, brinquedos. pas-,,
saternpos e artigos desportivos: Autotomóveis e veículos de brinquedos.
armas de brinquedo. baralhos. bolas
Para todo c-4Q esportes. bonecas. armares tie natal, choca lhos, - discos . de -arre-

-COPEMAI

AI IM1N ISTR AÇA() DE SEGUROS
Nome Civil
-Termo n.° 746.271, de 19-4-1966
13ohme Fettchemie G. In. b H.
Alemanha

Defindol
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
:era e de madeira, goma pare lavais'leria, limpadores de luvas, liquidos de
`wanquear tecidos. liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rounas. oleina óleos para limpeza le car-

COMER CIO PINTUFTR

(E ESTRUTURAS/
METALiCAsf
LTDA2`);
Nome comercia/
nino n.° 746.276, de 20-4-66

COPEMA — Comércio Pinturas e
truturas Metálicas Ltda.
Bahia
•

C OPEWA\
COMERCIO' P INTURA 4
E. ESTRUTURAS,
METAXICAsr
t-ALVADOR- BA-)
Classe 33
Título de cs tabeiecizneuto .
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias paro o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oprisições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concr~o do registro requerido
Tarmos as. 745.277 e 745.278, de
20-4-66
COPEMA — Comércio Pinturas e Estruturas Metálicas Ltda.
Bahia

ÇOPEMA
iNn. BRAS,

Tarmo n. 9 745.279, de 20-4-64
Mercearia Medeiros Ltda.
Brasilia

MERCEARIA
MEDEIROS

401as amortecedores assentos para ca- para revestimento e outros como na pai'
deiras, borrachas para aros, batentes de ~mação. peças ornamentais de cla
:ofre. buchas de estabilizador buchas. mento ou gesso para tetos e paredes,
I luchas para jumelo. batente de porta Papel para forrar caaas, massas antiitente de chassis, bicos para mamada:- ácidos para uso nas construções. para
'as. b-açadeiras. bocais, bases para te- -Metes. portas, portões, pisos. soleira
afanes. borrachas para carrinros inclua. para portas, tijolos, tubos de concaeto,
-riais, borracha para amortecedores • elhas. tacos, ellb03 de vtntilaçao. sana
:minhas de borracha para rédeas, cochila ques de cimento, vigas, vigamentos e
le motor, câmaras de ar. chupetas. cor
vitros
iões massiços de borracha, cabos para
Tarmo
n.°
746.282,
de 20-4-66
-erramentas. chuveiros, calços de bar
Julio Alvarez Rodriguez
acha, chapas e centros de mesa cor
Brasília
.as de borracha, cápsulas de borracha
3arac entro de m esa calços de borra.
ha para máquinas, co pos de borracha
.ara freios, dedeiras. desentuaidetras
!ascos de mesa, descanso !sara pratos
mcostos, embolos. esguichos estradas
• snonias de borracha em quebrajactc
aara olmeiras, tios de borracha lisos
-armas de oorracha. guarnições para
anonióveis. guarniçôes para veicufos
inch:las para escolares . lâminas da
ar raaha para degraus, assas de bar
-a-h, manoplas maçanetas. oroteto
a -iara para•lamas, protetores dt
- ^ r toques. pedal do acelerador. pe
-I , le aa stida. pesas p ara businas
Classes: 19 e 41
--- ,, n 'os pneumáticos pontas de hor Comércio de carnes bovina, poro, ca- im . .N -ira bengalas e muletas. rodas brito, galinha abatida. Peixes, ovos,
maRs:,,,s, rodízios, revestimentos da toucinho, salames, linguiças, presuntos,
'mr - a('-.a. rodas de borracha para mó
, etc.
a":
ratonas de vácuo suportes de
nono n.° 746.285, de 20-4-65
çapatrs do p edal dr breque, re
Coteng — Engenharia, Industrial e
sembaio e isolador. suportes. semi
Comércio Ltda,
Pneumáticos. suportes de cambio sanBrasília
fonas de p artidas. saltoa, solas e solados
de borracha surdinas de borracha para
aplicação aos ',jos telegráficos e telelô
nicos. travadores -de porta tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta
gotas, tiras de borracha para elnaoracáo de substâncias aaimicas
Têrm on.° 746.283, de 20-4-66
Estilo — Projetos e Serviços de Engcnharia. Comércio e Representações
Ltda.
Brasília

Classe 1
Pa ra distinguir: Absorventes, acetona
axados. acetatos, agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, te
ddos. couros e celulose: água-raz, ai.
bunana, anilinaer alumen. alvaiade. aive!antes inclusa ,ais, aluminio em oó
e Joniaco. antioncrustantes, anti-oxtdan.
Classe 41
tes. anti-corrosivos, anti-detonantee, azo- A/cachofras, aletria, alho, aspargos
tatos, água acidularia para acumulado- açúcar, alimentos para animais, amido
res. água oxigenada para fins industri• imêndoas. ameixas. amendoins. araruta
ais amônia: banhos para galvanização ir:oz . atum aveia. avelãs, -cite azei
benzinas, benzo!, betumes, bicarbonato amas. banha. oacanau, batatas. balw
de sódio, de potássio: cal virgem. car- ascoitos, bombons, bolachas. baunilha
vões. carbonatos. catalizadores. celulo- :afê em cié e em grão. camarão canela
se. chapas fotográficas, composições, es•
nau e em pai. cacau, carnes. chá
tintares de incêndio. cloro, corrosivos anrarnelos. chocolates, confeitos. crave
cromatos, corantes, creosoto% descoran :areais. caminho, creme de leite. creme
tes desincrustantes, dissolventes: emul. imentioios, croquetes, comaotas. cai
sões fotográficas, enxofre. ater, esrnal lica. coalhada, castanha cebola ccrai,
tes. eestearatos: 'enol, filmes sensibili mentos para alimentos. coiorantes
zarlw para fotografias, fixadores, flui .ouriços dendê. doces doces de tru
dos para freios, formol tosfa'..os indua as esainatre. .ssências alimetraares.
tria ; s fósforos industriais, fluoretos, meu, ervilhas, armavas. estrato de to
har.dentes p ara solda: galvanizadores, mete, farinhas ahmenticias. favas. tê
gelatinas para fotografias e pinturas. -alas, flocos, tareio. fermentos. tellác
g licerma: hidratos, hi 4.rosullitos: impar
Naos. frios, trutas sêcas naturais e cria
meabilizantes, iodura'as lacas: massas allzadas: g licose, goma de mascar, go
p ara pintura, magnésio, mercúrio. nitra
luras, grânulos, grão de bico, gelatina
tos, neutral zadores, nitrocelulose: pro- miabada. geléias, !larva doce. hera;
oxidas. oxidante, óleo para p:ntura óleo naze, hortaliças, lagostas. lingua&
de linhaça, p rodutos guimicos para im• ondensado. leite
em co6. !açaimes ela
pressão. potassa industrial papéis he. onserva. lentilhas, linguiça,
louro, mas
hográficos e p reliocopista p eliculas seu as
aiimenticias, mariscos, manteiga
sivels. pa p eis p ara fotogratma e .análi
nargarina. marmelada macarrão. mas
ses de laboratório, pigmentos, potassa 'A
de tomate mel e melado, mate, mas
p ós metálicos para a composição de ti
s
'as cara mingaus, molhos. moluscos
tas p reparações p ara fotografias. produ
tos . para niquelar. p ratear e cromar. nostarda. mortadela nós moscada na
prodatos para diluir tintas. prussiatos tes, óleos camastiveis. ostras . ovas
reativos. removedores. sabão neutro 4les. paios. aralinés p imenta nós par:
sais. saliclIatoa secantes, sena hilizantes ladina pick!es, peixes, presuntos, na
sililatos. soda cáustica. soluções goirni ês. petit- pois oastil'nas p izzas pudins
:as de uso industrial. aolventes. .sulta. 'atel los ra6Ce5 balanceadas p ara tini
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ais ntas em Dó. liouidas, sólidas ou r.axa, va q ue/Ws. sai S'a g ta. sardinha.'
aastcsas para madeira tarro.. paredes .anduicaies, saisichaa salames. sopas eu
Classe 16
oristruções. decorações. couros, tecidos. rutas: torradas tapioca, tâmaras talha
abras, celulose, barcos e veiculas, talco 'um, tremoço& carme corou orara ali Pare distinguir: Materiais para constru'-mento e animais e aves. NITrekeS,
çára e decorações: Argama.ssas.
industriai th
varnizes. zarcão
toucinho o vinagre
areia, azulejos, batentes. balaustres. bloClasse 50
sos de cimento, blocos para pavimentaRepresentações por conta própria, esTêm° n.° 746.28), de 20-4-66
:ao. calhas. cimento. 'cal. cré. chapas
iruturas metálicas, e, impressos : timbres
Borracharia São Jorge Ltda.
solantes, caibros, caixilhos, colunas.
e propaganda da firma em geral
Brasília
chapas para coberturas, caixas d'água
Térmo ta 9 745.281, de 20-4-66
alaras de descarga p ara afixas. edificaRaimundo Furtado Leite
Oes premoldadas. estuque. emulsão de
BORRACHARIA base
asfaltico, estacas, esquadrias. estruBrasilia
turas metálicas para construções. lama
'as de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de ;unção, !ages. lageotas. material isoALFAIATARIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
lante contra frio e calor, manahas, massaa pare revestimentos de partdes. madeiras para canstruções, mosaicos, pr.
"Classe 39
—
duros de base astáltico, produtos para
P ara distinguir: Artefatos de borracha "a mar im p
ermeabilizantes as argarnas
aarracha, artefatos de borracha Para sas de cimento e cal a hidráulica nedre.
Classe: 23 e 36
Tecidos em gera/. Artigos de vestuário ,ratcutos arretaras de borracha não ta- ulho, p rodutos betuminosos, imperrnea.
sie tótla sorte,. Inclusive stç esporte, etc. 4utdos em outras clames: Arruelas, ar bilizantes li q uidas ou sob outras formas

ESTILO

SÃO JORGE

UNHARES

'FRIGORÍFICO
DO BRASIL
CENTRAL

COTENG
Class? 16
p ara distinguir: Matarmis paat causaras
aaes e decorações' Argamassas rg.hu,
areia azuleios. INitenres halatistres
'Os :IP c mnto blocos p a .a oavIrtwilta.

são. calhas cimento cal cré. shapaa
'Rolantes. caibras, caixilhos: colunas:
-hapas para coberturas. caixas
.aixas de rle-aarga para et/aos edificas
a3es p remoldadas, estu q ue. emulsão da
ase astaltico, estacas, esquadrias estrias
mais metalicas para construções. lamt.
as de metal ladrilhos. lara:a ris luvaa
le função Ines. lancinas. material iso
ante contra frio e caiar manaras mas:05 'p ara revestimentos de paredes. ma.
leiras 'ara conssrucões mosaico& caTas.
lutos de base asfaltico. p rodutos owo
-muar unnerrneahilizar ges as argarrin.
-as de cimento e . ai hidráulica uedív•
n atio oroshia- hetbminnsos mi
"ti
Tiouirl, ou col, outras — mas
para revestimentos e outros como asee
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
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Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

.1
4mentação, peças ornamentais cie cimento ou gesso para tetos e paredes
papei para torrar casas. massas, atm
ècictos para uso nas construções. parquetas, portas, portões; pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de coricretc
telhas, tacos, tubos de ventilação, Las
ques de cimento. 'nas, vigamentos e
•
c/W(5s
'Têrmo n.' 746.284, de 20-4-66
' Hugo Cunha
Brasília

Têrmo n.° 746.289, de 20-4-66
t'as. espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, eaxovas,.extrato de toê. Comércio e Representações de Mate'sial
Elétrico "Mercério" Ltda.
mate, tarinhas alimenticias. favas teBrasília
cuias, flocos, tareio, fermentos, teijâs
'figos. trios, 'curas sêcas .naturai.s e cris
ralizadas, glicose, goma de mascar, gor
Juras, grânulos, grão de bici gelatina
• COMÉRCIO E
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leio
REPRESENTAWES
condensado, le.te em pó. legumes em
conser-va, lentilhas, linguiça touro, mas
DE MATERIAL
sas I 'menricias. mariscos. manteiga
margarina, marmelada, macarrái, mas
sa de tomate. mel 'e melado, mate, masELÉTRICO
sas para m:ngaus. ,molhos,. tnoluscos
mostarda, mortadela. • nós moscada, no
NilERCURiCr LTDA
zes.. óleos cotnestiveis,. ostras, ovas.
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
PROLIN
pudins, pickles, peixes. presuntos. pa ,
Nome comercial
'es, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins
Têrtuo n." 746.290, de, 20-4-66
aueijos. rações balanceadas para ani
Delta • Materiais de Construção Ltda.
mais, requeijões, sal, saga sardinhas
Brasília
sanduiches..sorvetes, saci de tomate e de
trutas, turradas' tara:oca:tâmaras. talharim, tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Classe 46
- Têrmo n." 746.287, de 20-4-66
Para distinguir: Arn:do, anil, azul da
Organização "Satélite" Ltda.
Frússia, . alvaiade de zinco, abrasivos,
•
Brasília
.
algodão preparado para limpar mMais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, tóstoi-o's dc
cera e de madeira,• goma para lavan
daria, limpadores de lu-as, líquidos d(
branquear tecidos, liquidas mata-gordu
me para roupas e tr.ata óleos para rou
Nome comercial
óleos para limpeza deH car
pas,
746.292, de 20-4-66
Termo
n.9
ros, pós de branquear roupa, salicato
"Patrol" -- Comércio e Importação
de sódio, soda cáustica, sabão etn• pó.
Ltda.
sabão comum, sabão de esfregar e sa
São Paulo
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Têrmo n.° 746.286, de 20-4-66 Nome comercial
Monteiro Cl Perdigão Ltda.
Classe 21
Brasília
Têrmo n.° 746.288, de 20-4-66
Para distinguir, genéricamente rolamenComérciá de Bebidas e Cereais Pro- tos e peças para veículos e máquinas
gressol Ltda. "A Progresso"
industriais, 'não incluídas em o itras
Brasília
classes
Têrtno n." 746.293, de 20-1-66
Everpol Editorial Ltda.
IXIMÉRCIO DE BEBIDAS E
São Paulo
CEREAIS PROGRESSO MA.

li

ORGANIZAÇÃO
SATÉLITE
LTDA/

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, alecria, alho. aspargos
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelã.: aze:te azeitonas, banha, bacalhau. batataCbalas
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em nó, cacau. carnes, chá
caramelis, chocolarcs, confeitos, crave
cereais. cominho, creme de le:te, cremes
alimenticios, cro quetes, conkotas. can.
gim. coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru'

PATROL

Térino n.9 746.295, de 20-4 66
Comissária de Despachos Viamar Ltda.
São Paul.)

A•M A R

,

Ind. Brasileira \
Classe 33
Comissário de despachos marítimo,

Têrmo n." 746.296, de 20-4-66
Farmácia Santo António Ltda.
São Paulo
SANTO ANTONIO
Ind.. Brasileira

Classe 3
Produtoa farmacêuticos
Têrmo n." 746.297, de 20-4-66
Antonio dos Santos • Martins
São Paulo

DISTRIBUIDORA D3'
BEBIDAS CCNTINEN

TAL.

Classes: 42 e 43
Título de 'estabelecimento
Têrmo n." 746.298, de 20-4-66
Mercantil c Imoortadora Polithan Ltda,
São Paulo
POLITN

Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos de vestuário
Térmo n.9 746.301, de 20-4-66
e moído
SASI — Sociedade de Artigos Sanitários e Instalações Hidráulicas L.da..
Ind. S
. Brasilei ra

à

Classe 11
Ferragens. Ferramentas de tócla espécie.
cutelaria em geral e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas, ar.
mações de metal, abridores de latas.
-trame liso ou farpado, assadeiras. açuEVERPOL
-areiros: brocas bigornas. baixelas,
Ind.. Brasileira
iheres para pedreiros correntes, cabides1
oandellas, bacias, baldes. bimbonieress
Classe 32
chaves: cremones, chaVs de parafusos.
Livros impressos
..oneAes para encanamento, colunas.
Têrmo n.° 746.300, de 20-4-M
caixas de metal para portões, canos te
Izelinda V. Frozord
watt chaves de fenda chaves isolem
São Paulo
cabeções, canecas, cipos, cachepots,
•)rales; cadinhos, cadeados, castiçais. co.
entros de mesa. coquetelelras caixas
Nome comercial
arara acondicionamento de al:mentos.
—
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei.
Têrmo n.° 746.291, de 20-4-66
ma, conchas coadores: distintivos, do.
Exportadora Sul Noroeste Ltda,
"radiças: enxadas, enxadões, esferas.
São Paulo
mantes, esguichos, enfeites para arreios.
!stribos, esferas para arreios. espuma.
SUL NOROESTE
letras: tortntses. %ices, torro nara cortar
Ind. Brasileira
ferrolhis, facas, facões, fecha,.
luras ferre, romum a carvão.
Classe 4
F unis. feismas nora doe" freio. nar4
Classe 41
Algodão em bruto ou parcialmente
estradae de ferro, frig;deiras: ganchos,,
Para distinguir: Café em grão, torrado grelhas, garfo.:
beneficiado
ganchos para quadros

'A PROGRESSO"
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Têrmo n.° 746.304, de 20-4-66
c.n.r.is para darruagens; insignias; HCafé D Oeste Ltda .
ajas, lâminas, iiroreiros. Latas de liso,
São Paulo
jarras; machad.nhas. molas para porta
malas para venezianas, martelos dar.
avias, matrizes: navalhas; puas; pás. praDIOESTE
Ind. Brasí lei ra
gos. parafusos, icees; porz:n - gêlo; oo
atiras, porta-pão. porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pias. rabi.
Classe 41
Sea, regadores; serviços de chá e café
Torrefação e moagem
asaras. serrotes, sachos. sacarrolha: <teTêrma P.° 746.306, de 20-4-66
acaras, talheres, atlhadeiras. torquese
Cafeeira Santa Cruz Ltda.
tenazes, travadeiras, telaa dt arame, toa
São Paulo
seiras, trincos, tubos para encanamento
'Ranhos para pirtas. de correr. taças,
SANTA CRUZ
travessas, turibultes; vasca vasilhames
Ind. Brasileira
a verruma
Térmo n.° 746.294, de 20-4-66
Classe 41
Indústria e Comércio de Móveis
Para assinalar: Café eia grão, moído e
Sansigola Ltda.
cereais
São Paulo
Têrtno
746.307, de 20-4-66
Comércio de° Couros Marwal Ltda,
SANSIGOLO
São Paulo
Indo Brasileira
Classe 40
'Móveis em geral
Urnas n.° 746.299, de 29-4,56
ànpel Produtos Eletrônicos e Elétricos
Ltda.
São Paulo

INPEL
Ina, Brasileira
Classe 3
'Aparelhos de intercomunicação, aparede transmissão de som e amplifi.lisos de
cadores sonoros
Tênato
n.°
746.302, de 20-4-66
p.
Antonio Martha
São Paulo

11kRUAL
Ind. Brasileira
Classe 35
Couros
"Têrmo n. 9 746.305, de 20-4-66
Escudo — Indústria e Embalagens
Ltda.
SS'o Paulo

ESCUDO •
Lnd. Brasileira

Classe 38'
Aros para guardanapos de pape]
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratas e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
.~..wzb.nrnnwani,
blocos para anotações, bobinas, brochurli TORREEACAO E MOAGEM DE
ras taci impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras.
caixas de pa p elão, cadernetas, cadernos, caixas el e cartão, castas para pap elaria, cartaes de visitas. carteies ao4
8.`â .
marciais, cartões indicas. confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
t'= 51
pâ5
esclares, cart5es em branco, cartuchos
1/4'4
de cartolina, topas planograficas, ca30000000G05050f)U 5
dernos de lembrança, carretées de paANTC:\110 reUrai-IA
Rua J621 . 2P.CINTa,..12:2 • >,
pelão. envelopes. envólucros para chaGAMEBA511À0 DA GitmA
rutos de papel. encadernação de papel
Z57 app0.4.0.
au papelão, etiquetas, fê.lhas indicas
tõlhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
Classe 41
iPea lst'aguir; Café em alei:o, Sereado contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos, papelie molda
nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
Têrmo n.9 746.303, de 20-4,66
papéis sem impressão, pa péis em branco
,:cahirt-Cury
—
Engenharia
e
:Camas.
para forrar paredes, papel almaço com
da Ltda.
ou sem spauta, papel crepon. papel de
çada, papel impermeável, papel encerado
Uo Paulo
papel 1-agi:mico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, paSCSARIX.wCURY
cel para embrulho inspermeabitzado
Dada brasileira
eapel paro encadernar, aapel para escrever. papel para impritnir. papel paClasse 25
Nra distinguir: Plantas, projetos, de- rafina para e' mbrinhos. peps1 celofane
papel celulose, papei da nno asar
aoss ê reallzcOes P.,,%-:".tet5nicats
i Bg

4

CMFERAIVEISra

absorvente. papel para embralar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papal, rótulos de papel. aolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Tèrrno n.° 746.308, de 20-4-66
TV Técnica Fleming Ltda.
São Paulo

FLEMING
Ind. Bras*

Classe 5
Para distinguis os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de eelevisão
icle-ups. geladeiras, sorveteiras. apare.
jlhos de refrigeração. enceradeiras, asDitadores de p& fogões fomos e fogareiroa elétricos. chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
Passar. batedeiras. coqueteleiras, exaremédorea liquidificadores alétricas, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores.
estufas, ventiladores, paezdas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar res
trigerada. formas elétricas. máquinas
Imaaráficas e cinematográficas. caras
oainhas elétricas. garrakaz térttniCaa. regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação Interna, esterilizadores condensadores. bobinas. chave° elétricas.
comutadores. Interruptores, tomadas de
corrente. fusivei aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos. aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para tia°
doméstico
746.309, de 20-4-66
21.°
Térma
Distribuidora de Veículos Nacionais
Divena Ltda .
São Paulo

freara fres:te:3e aura
gao.
secansotivas iarchaa eecsacic2.re3,
esaa"Jacarpaa, MT2a furefeare
manivelas raasas, nailneek, azaa-chowerea,
aaraa'anias, 7ara-brim:3, asedlas. panelas,
radas pare b'.cadetas, Trens
bfsie2a,
rehcqu2s, iEf3t2:117,:- .Ç.: para veicalas,
radas para aelculos, e-e' sas triciclos,
, rantes para veicielai vzobes, velocipedea, varetas de et:litro:e do e,cganese fi
acelerador &óleo, troleibna, srarães de
carros. saletas :sara carros
Têm) n.° 746.310, de 20-4-66
Durval Mauricio Sempalo
•
São Paulo
° I N G A."
SESTAUWITE
Classe 41
Refeições prontas
—
Térmo n.° 746.311, de 20-4-66
Genor Luiz Gabriel
Sã.'o Paulo

DISTRIBUIDORA
TABOX0 INIJOSTRIa
E C01/1",RCIO.
Classe 41
Sal e produtos alimentícios
Têrmo a.° 746.312, de 20-1-66
Ronel Comercial de Ferro e Aço Ltdo.
São Paulo

RONEL"
Ind. BrasileIrn

Classe 5
Aço em bruto. aço .-Jr:eparado, aço
loca, aço para tipos. aço fundido, xçO
sarcialmente trabalhada. aço nái1o, aço
refinado. bronze. bronze em bruto 63
p arcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze sai
barra. EC23 g13., Z!';1:11...NO em bruto et
narcialmente Preparado. cimento ac,
'Mico, cobalto. bruto na ,2nrctatoentt
crabalhado. couraças. estanho Enluto na
aarcialmente trabalhado, serra am brote.,
em barra, ferro mangan'às. ferra velbis
gusa em bruto ou Parciafraease trateerma°. gusa ,..-2-zrperzilo. usomatetveL
,Daretas de metal. faia ras 'Olha !adie
em ffilha. latão em chapas. lot5.10
aergal,h0es.:
nganis. ineems n2a trabnnar.mêsio.
,hatlos ou parcialmente trabalhados, matais em • C2n22.2. •.712r2i3 ZE2?::::11-"Dnt!ni
Classe 25
metais oars solda raouel. zinco
Para distinguir: Veiculas e suas partes
nrearantea: A ros para 12M:setas.- arao
Téreno n. 9 745.313, de 20-4-66
Auto P8.-.to Dargz Ltda
rudiveiS, auto-caratnr des. aviões amortecedores, alavancas de cambes) buam
Sz--".o Pavio
breques braços para veiculas. bicicle»,
tas. carrinhos de mio e ca p etas cansia'
GE ii
nhonete.s. carros ambulantes csminbaes.1
•Ind
rasileirl
carros, tratares- carros-berços, carrcatan q ues carros-irrigadores, carros cor Classe 47
^ocas. carrocersas, chassis, cha pas cie
colares para veiculas. cubos de veiculas Para distriguir combustíveis, larsdicane produtos &estirados à
carrinhos para máquinas de escrever tes, substânciasao
aquecimento: álcod
e
Iluminação
sorrediços. para veiculos direção. desli
a
gás hidrocrrbbretT).
motor.
carvão
q adetras, estribos, escadas rolantes ele
en'adores rara DzuçsrgEtroF 2 para cerca Os metano, butano e propano. gãs
algares mira erras amas de direção garrafado, gás liquefeito gasolina gre-

Industria Mraileire

Go:ata-Feira.
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Publicaçâo te1ta. de acordo com. o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publtcação começará
a- correr o prazo de 0 dias para o deferimento do pedido. 4Durante esse prazo poderão apresentas suas oposições ao Departamebte
Exional cla Propriedade rasclustrtal aqueles que se lula arem prejudicados com a ~cessão do registro regueridO,
xas lubrificantes, óleos combeativeis,
óleos lubrificantes,. oleos destinados a
' Iluminação e ao aquecimento óleoa para
amortecedores, petróleo e querosene

zoirediços pera veículos, direção. desliguieiras, estribos, escadas rolantes, elevadores aara passageiros e para carga,
angates para carros, eixos de direção,
freima fronteiras para veiculos. guidão.
Têrmo n.° 746.314, de 20-4-66
Bar rLanches Castelo de Paiva Ltda. ;ceai:nocivas, lanchas motociclos. ' moias
ricitocicletas. motocargas moto turgões
São Paulo
aaniaelas, navio ônibus, para-choques.
pare-lamas. para-br
pantões
CASTELO DE
rodas para bicicletas. raios para biciclePAIVA
tas, reboq ue, rachadores para veículos,
Ind. Brasileira
rodas para vaiiulos. seuina triciclos, tirantes para. veiculas, vagões. velocipeClasse 41
dem. varetas de contrate do afogador e
Lanches de: Alicie-, mortadela, presun- acelerador. troteis. troleibus, varaes de
to, churrascos, roz-bife, queijo, salame,
carros, toletes para carros
salsichas e churrascos
Tétano n. 9 746.320, de 20-4-66
Térmo n.° 746.315, de 20-4-66Distribuidora de Bebidas Datrion Ltda.
Bar e Lanches "Egêo"-Mar Ltda.
São Paulo
São Paulo

DATRION "

EGED — MAR
tncL. Brasilei ra

Brasileiros

Uasse 42
Classe 41
Lanches de: Aliche, mortadela, presun- Para distinguir; Aguardentes, -aperitito, roz-bife, salame, salsichas, queijo e vos, afaz,. bines. brandy, conhaque, cervejas temeu genebra, gtu kurnet. licochurrascos
res. nectar, pilada pipermint. rhurn
Tarmo na' 746.316, de 20-4-66
sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver.
Pará Pescados Ltda.
mouth. vinhos espumautes. vinhos
São Paulo
quinados e arh:skv
Tênno n.° 746.321, de 20-4-66
" PARÁ is
Vinícola Amália Ltda,
Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 41
MANZANSBO
Peixes em conservas, sardinhas
Brasileira

Tarmo n.° 746.317, de 20-4-66
Hennenegildo dos Ramos Neto
São Paulo

PULSEIRAS
Classe 13
Pulseiras
Téreno raa 746.318, de 20-4-66
T. V. Escambo Ltda.
São Paulo

ESCAMBO
tncl. Brasileira
Classe 8
Aparelhos de televisão
Têrmo n.° 746.319, de 20-4-66
Autnered Comércio de Automóveis Ltda.
. São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos- de vestuarlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. afpargatas. anáguas. blusas
Dotas. botinas. - blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes cariadas. carapuças, casacão, coletes. capas. c.halea.
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas- combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, aaialSes, ra;as. camisas, camisolas. camisetas
saias. casacos, cainefos, arramas. achas
pea fantasias. fardas para m atares zo;
legiais. fraldas, galochas gravatas: gor
ros. fogos de [ingeria. iauatas. lacalêa
vas, ligas. lenços, Manta meias
maiôs, mantas. mandrião •aa.ntilbas pa•
tetós. palas. penhoar, pulover, p,clertaas
p enas, pouches, polain-es pllamas. pu
lhos. perneiras, ou in2.75no5, regalos
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas. stolar.ou siacks.
toucas, turbantes, cerrais. uniformes
e vestidos
Tênno n.° 746.326. de 20-4-66
Calai!. Lubrificantes Ltd.
, São Paulo
" CALOIL

Têrmo n.° 746.329, de 20-4-66
Talhado Perro e Aço Ltda._
São Pauló

TALHADO
Brasileire)
ti (

"

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, açdi
doce. aço para tipos. aço fundido na
parcialmente trabalhado, aço pálio. aça
refinado, bronze, bronze em bruto 011
parcialmente trabalhado, bmnze :41
manganês, bronze em pó, bronze me
barra. .eni Eia chumbo em bruto CIO
parcialmente preparado cimento me*
tático, cobalto, bruto ma parcia/mente
trabalhado. couraças, estanho bruto coal
parcialmente trabalsado. ferro em bruta
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabaa
lbailo, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em falsa. te.%
em tôlha, latão em chapas, fatio em
vergalhões, ligas metálicas, limalha;
magnésio, manganês metais não caba*
liados ou parciaimente trabalhados, mei
tais em massa. metais estarnpalok
metais para 4oUa. atques zinco
Termo n.° 746.330, de 20-4-1966
Industermo — Projetos e In.elacôei
Industriais Ltda
São Paulo

Classe 25
Plantas e projetos industriais
Termo n.9 746.331, de 20-4-1966
Mercadinho Rossini Ltda,
São Paulo

PULSEIRAS

Classe 13
Pulseira

"Allrl'OCRED'
d. ADI râ.s 1 Ai rs,

Térmo n.° 746.324, de 20-4-66
e Comércio Textil Politerg
Ltda.
São Paulc

Indústria

i
Para distrIguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis,. sata-carainhões. aviares, ainortecedores raavancas de câmbio, barcos,
breques. traços para veículos. bicicletas, carrira-ais de ruão e carretas. caminhonetes. araras ambulantes, caminhões
carros, tratoree, carros-berços. carrostanques carros-irrimadores. carros, carroças. carrocerlas, chassis, chapas dreularee pari, veiculos cubos de veiculo&

GUCHA "
Ind. Brasileira

Classe 42
Champanhe
.Cnd... Brasileira.
Tênno n. 9 746.322, de 20-4-66
Classe 47
Sérgio Barosi e Alexandre José Barosi Para distaguir combustiveis, labrinaanSão Paulo
res, substâncias e produtos &sanados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a ' gás hidrocarboreaa
A 5 COMERCIAL
ELETRIC.A.
gás metano, butano t propano. gás en
garratado, gás liquefeito gasolina. gra.
-xas labr:ficantes, óleos combustíveis,
Classe 8
Materiais elétricos
óleos lubrificantes. óleos destinados
iluminação e ao aquecimento. óleos para
Termo n.° 746.323, de 20-4-66
amortecedores, petróleo e querosene
Hermenegildo dos Ramos Neto
Tênno n.° 746.327. de 20-4-66
São Paulo
Mauzir Berzachi ,
, São Paulo
REI _DAs

CAMPEIO DAI

Classe 21

lã em peças. juta. lerseva llnhio es,
paco-paco; percalina: rame macei seda
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis. tecidos de pano couro e
veludos
Termo p.° 746.325, de 20-1-66
•
Confecções Gucha Ltda.
São Paulo

"POLYTERO"
Ind. Brasileira

DEPOSITO 151TERIAIS P/ CONE
: TRUÇOES "k - TUDÕ
AZUL"
Classe 16
Materiais para constrsçóel
Têrnio 11.9 746.328, de 20-4-66
F. F. Transportes Gerais Ltda. Srto Prm1.-,

;tosse

Para distinguir tecidos vir, wera ter
dos para coritecçdes em ueral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. canina° cetim.
caro& casimiras, fazendas s tec'dos de

1. 1

F

.

tna Brasileira
Classe 33
Transportes

ROSSINA
D. BRASILEIRA

LIN

Classe 41
Alcachofras. aletria, alho. espargo*
açúcar. alimentos para animais, amidct
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum. aveia. avelãs, aze:te azei.'
temas. banha, bacalhau, batatas. balas,
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canal^
em pau e em pó. cacau. carnes. chã,
earamelia, ~cotim, confeitos, eravd

=
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Publicaçáo feita de acórclo com o art 15'0 do Código da Propriedade Industrlal. Da data da publicação começará
c'taorrer o prat,o de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacianal da . Propalado Indostrial aqueles que se julgarem orepalicados com e concessão do registro requerido

cereais, cominho, creme de tele cremes'
alimentícios, croquetes computas, caml
, • moafa çtantin cenola, condi,
mentos para al onentos, color'antes
chouriços, cicuste. doces, doces de trueas espinafre essênc.as alimentares, emt
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toe
mate, tarinhas alimenticias, tavas féculas, flocos, tareai, fermentos. feijão
P.gos trios, ‘rutas secas naturais e criatalizadas. glicose. goma de .nascar, gol
duras, grânulos, grão de bici gela' ria.
goiabada. geleias, herva doce herva
mate. hortaliças I agostas, línguas, teitt
Conf!ensado, le.te em pó. legumes en
conserva, lentilhas, linguiça louro. mas
Das almenticias. mariscos, manteiga
margarina. marmelada macarrâi. ,nas
usa de tomate, met e melado, mate, massas para mingaus. molhos miluscos
mostarda, mortadela, nos moscada, no
2es. óleos cornesti ,eis, ostras ovas
pães, paios pralines p imenta pós para
pudins, males. peixes, presuntos. Da
ees pet:t-pois pastilhas. pizzas pudins.
queijos. rações balanceadas para ani
mais, requeijões, sal, sagú sardinhas
sanduiches. sorvetes. saci de tomate e dc
trutas. torradas tap oca támaia.s, talha
Sim. tremoços. tortas tortas para ali
mento de animais e aves, torrões
touc. lhe e :magra

-

Tèrmo n.° 746.332, de 20-4-1966
Indústria Nacional de Máquinas de
Extrusão Ltda.

NAG ONAL
1:313nSC2MEM

Classe 6
Máquinas para extrusão de plásticos
Termo n.9 746.333, de '44-1966
Telinsco Telefõfiica Ins.aladora
Comercial Ltda,
São Paulo

Termo n.° 746.334, de 20-4-1955
Mr..rcearia Cestanhola Ltda.
São Paulo

ante contra trio e calor, mamlhas, mas.
-as para revestimentos de paroles, aia
leoas para _onstruioões. mosaicos. proiutos de base asráitico. produtos para
:ornar ; n,perrnea bilizantcs as • argamas
-as de cimento e cal, hidráulica, aceireii,lho. produtos betuminosos. imperinea,ilizantes limados ou sob outras turmas
'tara revtstimento e outrJs corno na paIND. BFRASILEIRA
vimenttaão. m-ças ornmioatais de cinento ou gesso 'tara tetos e paredes,
Classe 4I
papel para torrar casas, massas anto
Para distinguir. Alimentação para aves ,Icidas para uso na:, ...cmstruções. pare animais, arroz, amendoas, araruta queres, portas, portões, pisos. seie:ras
alpiste avelã amido, ameixas, azeites 'tara portas, tijolos. tubos de concreto,
açúcar, azeitonas, aveia aves abatidas telhas, tacos, tubos de vtntilação. tananon, amendoim, alhos, baias baunilha ques de cimento, vigas, vigamentos e
bombons, biscoitos. bolachas, Patacas
• vitrôs
aananada, bolos, bacalhau, banha, ca -

PARDAL

GLASMAOLA

leia chouriço, chocolate. caramelos.

Termo n.9 746.335, de 20-4-1966

Granja Leopoldina Ltda.
-oalhada camarão caries, carne de bago. aulear, cate cravo canela cebola
São Paulo
,lho. azeite, banra, massas ahmenticia
, e,a, conte:tos, cacars., cereais, cebolas
,:reme leite creme de milro, condi
alentos, crustáceos. chã, cravo. cake
2 a ng ica char q ue cõcos, castanhas, co
mi"riho, cangiginnha. conservas alimen
leias, -doces, doce de banana, doce de
IND. BRASILEIRA
tetro. drops e xtrato para doces, de
tornak e de carne, ervilhas. enxova
rva-doce, essénncias p ara balas. Pare
Classe 19
doces e para alimentos.. tigada, trutas
Para
assinalar:
Aves, bichos da sécia
trutas secas, em caldas- cristalizadas e
compotas féculas, tigos. flocos, termen caprinos, carneiro, gado galinhas, gansos, marrecos, ovos, patos, perus e
to, farinhas, fava, farelo, fubá gomas
de mascar gele:ias. geléias de mocotó
Termo n.o 746.337, de 20-4-1956
,ioiabada gorduras, grão de bico, ala
Mecânica P.D.S. Indústria e
és gli. cose gelatinas. grânulos, linguas
Comércio Ltda.
linguiças, leite, lombo, lombo, leite ton
São Paulo
densado. leite em pó legumes. lentiVras
lagostas; mel, marmelada mortadelas
manteiga mostarda, mariscos, moluscos
P. D. S0
\
molbos. margarina, massas alimenticia.s
.! de tomate, melado, milho, noz-mosca
Indústria Brasileira
ia, óleos comestiveis. ostras, paios. pes
segada. p eixes, pescados, panetones
Classe 6
pasta de amendoim. pikles. patês pas
cilhas. pó para pudins. ralinés, pães Para distinguir: Maquinas rmra indús.
abes de fôrma. pimerOa presuntos, pol. trias testeis era geral: maquinas e suas
vilho, queijos, quirera de milho, rações partes *integrantes para fins .ndustrous,
cedas, sucos de frutas, salsichas sai. máquinas de pressão: motores e suai
,,alanceadas, 9eaueiião róseas saci) Partes: acesaórios para automóveis: ala
toucinho, tremoços, trigo torrões, tor nacas, alternadores, alimentado; Para
rolos-rolamentos, aparelhos edutores de
radas, tâmaras. ta p iocas, vinagre
consumo de gasolina. retent.-,rei• de gra,
Termo n.9 .46.33E, de 20-4-1966
xa, de óleo e de cilindro, a-dutores si
Terra Preta — Comercial e Imobiliária fenciosos, máquinas de roA,..inear má.

LEOPODNA

Limitada

São Paulo

TERRA PRETA

quinas rotativas para usinar te rro aço e
bronze, máquinas para rotulai regula.
dores, serras mecânicas, salgadeira:
para manteiga, segmentos de pistões
engrenagens .e. parafusos sem-fian. Oen
ciosos, satélites silenciosos, separadores

Classe 8
Telefones e intercomunicadores

Tèrmo n.o 745.333, de 20-4-1966
Oficina Mecânica Pardal Ltda,
São Paulo

Classe 1

Para distinguir: Absorventes, acet
ácidos, acetatos. agi-toes quimicos para
trcitamentc e coloração de fibras, te:idos. couros e celulose: água-raz, alMim na, anilinaes: alusnen. alvairdle, alvejantes industriais, aliiminio em pé,,
arnomaco, antoincrustantes, anti•oxidane
ces, anti-corrosivos, antodetonantes. azotatos, água acidularia para acumuladores, água oxigenada para fins .ndustriais am:i niat banhos para galvanização,
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sód.o, de potássio: cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores.
ie, chapas fotográficas. composições. eittinfores de incêndio, cloro, corrosivos,
crorna,tos. corantes. creosoto% descorantes. desi...criístantes riissolventes, emul.
sões fotográficas, enicoire, ater. esmaltes. eestearatos: feno!, filmes sensibili-

zados para fotografias. tixadorea. fluidos para freios, formol tosfates indus.
tr.ais. fósforos industriais, fluoretosc
rio/dentes p ara solda: galvanizadores,
gela t •nas para fotografias e pinturas,
glicer.na: hidratos, hatirosullitos: imparmeabilizantes, iodurctos. lacas: massaa
nara p intura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutral zadores. nitrocelulose; orowdos. oxidante. ólec para pintura. óleo
de 1Whaça. produtos quimicos para unpressão. potassa industrial papéis hei,liográticos e p rehocopista pelictilas sensiveis, papéis para fotografias e análises de laboratório. pior:lentos. potassa.
-ais metálicos para a com p osição d e tiritas. p reparações para fotografias, p rodutos p ara n•quelar. p ratear e cromar,
nrodtaos para diluir untas. prussiatos,
r eativos. removedores. sabão neutro
sais. salicilatos secantes, sens.bilizantes,
sililatos, soda cáustica, soluções quisnle
cas de uso industrial. solventes sulfa-

tos. tintas em pó liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira ferro. paredes,
construções decorações. couros. tecidos.
fibras, celulose, barcos e veicu!os, talco
industrio

th:ner. vernizes. zarcão

Termo 1.9 746.339, de 20-4-1966
Laminaço — Laminados de Aço Ltda.
Sâo Paulo

LAIaNAÇC)
Ind. Brasileira

de graxa, óleos e Cilindros. máquinas
secadoras. máquinas para erra. teares
Classe 5
turbinas, torcedeiras. tesouras. rotativas
tesouras mecânicas, tõrnos revolver. toe. Feror e aço em bruto ou parcialmente
nos, tlpias, tranchas, tirante,a, transpor. trabalhados, laminados em chapas, em
barras ou em lingotes
tadores automáticos para alto e baixa
oressio, tuchos de válvulas, máquinas
Termo n.° 746.340, de 20-4-1966
para tecidos de tapeçarias máquinas
Dali Presentes Ltda.
trituradoras, máquinas térmicas. asáqui.
tias de . trançar. máquinas urdideiras..
DALr
válvulas para motores, válvulas pare
descargas, válvulas de aspiração. velas
velas de ignição para motores virabre.
Classes: 11, 13, 14 e 15
main& ventoinhas máquinas vende bancam taoca. laaeotas, material iso.
Sinal de propaganda
tiladoras
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constra.
ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres. blo:os de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga pare etitos. edifica.
ções premoldadas, estuque, emulsã& de
ha-a asfáltico. eztacas, esquadrias, estru-1.ras metálicas rara construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas

•
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Termos ns. 746.341 e 746.342, de

20-4-19E6
Metalúrgica Paulista S.A.;
São Paulo

COBLIOPQI,ITA
In.d. tiras e). ra 1
Classe 28
Artefatos e produtos acabados 'de origem animal; vegetal ou mineral, não
incluídos em outras classes: artefatos de
substâncias químicas não incluídas em
outras classes
(..;lasse 11

Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros • para bicicletas, aula
móveis. auto-cazninhões. aviões. ayortecedores. a.avancas de câmbio, ba‘cos
bteques. braços para veículos buácieta. carrinhos de mão e carretas -mi.
phonetes. carros ambulantes. caminNeies
carros. tratores. carros oerços carros'
tanques. carros-irrigadoes. carroit. :ar'
oçaa. -carrocerias. chas.sis. chapas circulares para veteulos. cubos de vtitculos
corrediços para veículos. direção., deshgaddras. estribos, escadas rolantes. ele$.•adores para passageiros e. para carga
engates para carros. eixos de direção
freios. front-iras para veicuios, guidão
lotomotems. lanchas. al otociel , molas
motocicletas. motocargas. moto torgões
>sanivelas. navios. ônibus. para-choques
para-lamas. para-brisas. pedais. pantões
cintas, combinações. corpinhos. calcas
cachecols. calçados, chapéus. cintos.
odas para bicicletas.. raios ..taira
tas, reboque, radiadores oura veiculo..
untes . p ara velculos. vagões velocipe•
aes. varetas de contrõle do Afogador e
todal= Para vetculoi. retina .ueccios,
acelerador. tróleis. troleibus vares de
rs arros .
carros. toleras

Termos os. 746.343, 746.344, 746.347,
746.348, 746.349 e 746.350,de
20-4-1966
Metalúrgica Paulista á.A.
São Paulo

COSISOLAR
Ind. Brasileira
Classe 8
Instruffientos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum;

Instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de tôda a espécie; acessórios de
aparelhos elétricos (inclusive válvulas.
lâmpadas. tomadas, fios, soquetes, etc.);
aparelhos fotográficos, radiofónicos, cinematográficos, máquinas falantes etc.,
discos gravados e filmes revelados
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não incluídos em outras classes; arte:atos de
substâncias químicas não incluídas em
outras classes
Liame 10
Móveis em gerai. de metal. vidro, de
aça madeira, estofados ou não. inclu
eive móveis para escritórios: Armários,

armários para banheiro e para roupas
2.sadas. almofadas. acolchoados para
móveis, bancos. balcões. banquetas
ias domiciliares. berços biombos
cadeiras. carrinhos para chá e caie
conjuntos para dormitórios, coniuntca
lar? sala de tantas e sala de visitas
'oniuntos para terraços. jardim e praia
:oniuntos de armários e gabinetes para
:opa *e cosinha, camas., cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
le rádios. .colchões. colchões de molas
dispensas. divisões. • divans, discotecas
le made.ra. espreguiçadeiras. escriyarn
lhas. estantes, guarda-roupas, mesas
nesitias mesinhas para rádio e televi
;ão. mesinhas para televisão, molduras
aara . quadros, p orta-retratos. poltronas
noltronas-camas. p rateleiras. porta-cha
nein, sotas, sofás-camas, travesseiros e

tas, reç,adores; serviços de chá e café. para portas, Motos, tubos de concreta
serras, serrotes, sachos, sacarro:ha; te- telhas, tacos, tubos de vtntilaçào. tan,ouras. talheres atlhadeiras, torqueze, ques de cimento, vigas, vigamentos e
zenazes, travadeiras, telas ..lt arame, nracuas, trincos. tubo_s para encanamento
ralhos para pintas de correr, taças.
travessas, turibulos: vasas, vasilhames
e verruma

Termos as. 746.345 e 746.346, de
20-4-1966
Metalúrgica Paulista S.A.

São Paulo

SERGIO
Ind. Brasil ei ra

vitrõs
Termo n. 5 746.355, de 20-4-1966

Waldir de Affonseca
. São Paulo

WORLDINI DE PUBLICIDADE
Classe 32
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.° 746.356, de 20-4-1966
Erice Construtora e Administradora
Limitada
São Paulo

Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem, animal,- gaveta! ou mineral, não
vitrines
incluidos, em outras classes; artefatos de
R_I G .
Classe 15.
substâncias químicas não incluídos em
Brasileira )
•
Para distingu:r: Artefatos 'de ceâtMica,
outras classes
porcelana. taiança. louça vidrada para
Classe 21
Classe 16
uso caseiro, aparelhos de chã. de café
Veículos e suas partes integrantes,
Para distinguir: Materiais para construà
de jantar. serviços de refrescos e de
exceto máquinas e motores
ções e decorações: Argamassas. argila.
bebidas a saber: abajures de lampião.
areia, azulejos, batentes, balaustres, bloTermo
n.°
746.353.
de
20-4-1966
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
cos
de emento. blocos para pavimenta'Publimen'' — Publicidade Ltda.
atr.na . bandeijas banheiras, biscalteiras
ção. calhas, cimento, cal. cré, chapas
São
Paulo
ides. botijas, bules, .aa P eteiras canecas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
castiçais, chavenas, centros de mesa.
chapas para coberturas. caixas &gim,
compoteira. cubosê. descansos de porce-,
ana, esrarradeiras. espremedores tilrris
unis, garra cas, globos. jard:neiras jaros jarrões. lavadedos, lavatórios leieiras maçanttas de por-elana. manta aleiras. molheiras, moringas. palite:ros
iedestais.` , pias. pires: polvilhadires.
lorta-facas. potes, puxadores. recepta-tilos, sale:ros: serviço 'de chã; taças

nara café, travessas, terrinas. orinóis
'Classe 11

caixas de descarga pare etixos.
ções. premoldadas. estuque, emulsão de
base astáltico, estacas, esquadrias.,estruturas metálicas para construções, lamea
as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
INDUSTRIA BRASILEIRA de junção, lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, maClasse 32
Publicidade, propaganda, publicações, deiras para construções, mosaicos, mo.
lutos de base astáltico, produtos para
jornais e revistas
tornar impermeabilizantes as argamasTermo n.° 746.354, de 20-4-1966
sas de cimento e cal, hidráulica. padre.
Tecoplan S.A. Engenharia e Comércio çulho. predutma betuminosos. impermeaa
bilizantes liquidos ou sob outras formas
São Paulo
para revtstimento e outros como na pavimen t açno. peças ornanienta:s de clTECOPLAN
mento ou gesso para tetos e Paredes,
papel pare forrar casas, massas anti-•
Ind.. Brasileira'
Acidos para uso nas construções. par.
q ueres. portas. p ortões, p isos, soleira"
Classe 16
para portas, tijolos. tubos de concreto.
Para distinguir: Materiais para- construtacos, tubos de vtntilação. tanções e decorações: Argamassas. argila telhas,
ques de cimento, vigas, vigamentos st
areia, azuleios, batentes, balaustres. blo• vitrõs
cos de cimento, blocos para pavimentaTermo
n.°
746.358 de 20.-4-1966
ção, calhas, cimento.' cal, cré, chapas
Confecções Cleutex Ltda.
• solantes. caibros, caixills, s, colunas
chapas para coberturas, caixas dágua
São Paulo
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadaí, estuque, emulsão de
CLEUTS'X - base astáltico, estacas, esquadrias. estruInd.. Brasileira;
turas metálicas para construções. lama
ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Classe 36
dc junção, lages, lagzotas, material iso
brite contra frio e calor. manilhas. mas. Para distinguir: Artigos de vestuários
as para revestimentos de partdes. ma- e rou_ss feitas eia geral: Agasalhos,
deiras para construções._mosalcos. pro. aventais. alpargatas. anáguas, blusas.
-l utos de base asfáltico, produtos toara botas, botinas, blusões. boinas baba.
tornar impermeabilizantes as aromas -la ara a, bonés, capacetes, cartolas. cara.
ças de- cim-ato e cal, hidráulica. padre atiças, ca .aseão. Coletes, capas, chaleat
atilho; produtos betuminosos. impermea cachecols, calçados. chapéva, Cintos,
h;lizantes liquidos ou sob outras formas cintas, combinações. corr!..álos. calças
para revtstimento e outros como na pa
seufice is e de criatiaa calções. calJimentação. peças 'ornamentais de ci- ças, camisas. camisolas, camisetas
mento ou gesso para tetos e paredes cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
papel para forrar casas. , massas arai- saias. casacos, chinelos, dominós. achar.

PIIELIMEN

Ferragens, ferramentas de tõda espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, ar=
mações de metal. .abridores de latas
arame liso ou- farpado. assadeiras. açu' careiros: brocas, bigornas. baixelas,
bandadas. bacias, baldes, bimbonieres:
chaves: cremones. chaves de parafusos
bules, cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal ' para portões, canos de
mead. chaves de tenda chaves isglesa
cabeções. canecas. 'cipos, cachepots
centros de mesa. coqueteleiras caixas
para acondicionamento de atmentos.
zaideirões. caçarolas. chaleiras. :Metei.
'as, conchas coadores:- distintivos, dáaradiças: enxadas, enxadões.. esferas
• agates. esqu:chos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma.
feiras; tonnões. 'vices. ferro para cortar
:aport, ferrolhis, facas, facões. • techaluras ferro' c., -11UIL a carvão. .eruiciras
tunis fôrmas p;•ra doces, freios oara
.stradas de. ferro. trig:deiras: ganchos.'
!ralhas gar'os. ganchos para quadros
aonzis para darruagens: insignias: limas, lâminas. liroreiros. latas de lixa
farras: machad:nhas. molas para porta
molas para venezianas, martelos dar.
retas. matrizes: navalhas: puas: pás. ore.
aos. parafusos, picões. porta-gelo: po
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros icidos para use nas construções. par- pes fantasias, fardas para militares. me
panelas, roldanas, raios para p:as, rabi- quetes, portas, portões, pisos, soleiras legiais, fraldas, gzlochas, gravatas. gor•
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áms, ogos de lingerie. jaquetas. leques
Termo n.0 746.363, de 20-4-1966
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias;
Cicbar Indústria e Comércio de
al.:11õS. mantas, man-J.rião, 'mantilhas, paCarnes Barrinha Ltda.
Betós. palas, penboar, pulover. pelerinas;
São Paulo
peugas, pouches. polainas, pijamas. puCICBAR
nhos,
perneiras,
quimonos. regalos,
indo Brasileira
robe de chainhre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. sandhfias.
Classe 41
sueteres, shõrts, sungas, stolas ou slacks kves abatidas, carne de cabrito, carne
'acmcas, turbantes ternos, uniformes
de carneiro, carne de porco, carne de
e vest.dos
vaca e carnes em conserva
Termo n. o 746.357, de 20-4-1966
Panificadora Faustolo Ltda.
São Paulo

• FAJSTO TJQ
Ind.
n rasii eira

Termo n.o 746.364, de 20-4-1966
Coprcmo Elementos de Concreto
Pré-Moldado I,tda,
São PE:Iiit

00 -'11*
£nd. ;iras/leira

Classe 16
Classe 41
Açúcar, balas, b:scoitos, bolos, bombons, Elem nehl5msodet . .......
Elementos de concreto pré-moldado
café, caramelos, chocolate, compotas.
para construções
conte:tos, doces frutas, geléias, pães doces, pralinés; pudins, sorvetes, sucos de.
9 'a.. mo n.° 746.365, de 20-4-1966
trutas e torrões
'Farmácia Líder Ltda,
Termo n.° 7 2,6.359, de 20-4-191-`
São Paulo
Lanches Brasinha Ltda.
São Paulo
L 1 D i. R

BUSIEEELL

Ind. ° Brasileira 2
Classe 41
Pratos rápidos variados, lanches de tôdas as espécies, petiscos e petisqueiras,
refeições em geral
Termo n.° 746.360, de 20-4-1966
Edy França
São Paulo

S'RLIZTECNIÇ

COMERCti4 E MA.—
Classe 8
Compra e venda de peças e material
elétrico doméstico, conservação e manutenção de aparelhos elétricos
Termo n.° 746.361. de 20-4-1966
Vicmar Indústria e Comércio de
Eletrônica Ltda.
São Paulo

'MUAR
r indo

Brasileira

Classe 8
Aparelhos elétricos e eletrnicos em geral, aparelhos eletro-domésticos, aspirador de pó, batedeiras, enceradeiras, liquidificadores, máquinas de lavar,
roupa, rádios e televisores

Classe 3
Preparados farmacêuticos
Termo n.° 746.366, de 20-4-1966
Casa Catanduva de Materiaio Ae.
Construções Ltda,
São Paulo
(.;A:l'AD11)1.3
Classe 16
Materiais para construções
Termo n.° 746.367, de 20-4-1966
Padaria e Confeitaria "Flor de Presidente Altino" Ltda.

FLOR IS PRESI.
7) --TE MEIN°.
Classe 41
Pães, bolos, doces e confeitos
Trmo n.° 746.368, de 20-4-1966
Casa de Móveis Prolar Ltda,
São Paul)

Termo n.° 746.369, de 20-4-1966'
Decorações Acústicas "Espartaco".
Limitada
São Pauta

.2SPARTAC(5*
Classe 34
Artigos para decorações, não incluídos
em outras classes
Terino n.° 746.370, de 0-4-1966
-Metalúrgica São Marcos Ltda,
São Paulo

I

rjgg ffir a

Classe 16
Tubos de ferro para coinstruções
Termo n.0 746.371, de 20-4-1966
Jrvi,lorla Metalúrgica Rago Ltda.
São Paulo

Ind.1=011sira
Classe 8
metálicas para embutir instalações elétricas
Termo n.° 746.372, de 20-4-1966
Izabella Cri,ações de Couros Ltda.
São oau:o

IZABELL.
Lnd. Brasileiro
Classe 35
Couros e tales preparadas ou nao. camurças, couros. vaquttas, pelicas. e artefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios. bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras., capas para
álbuns e para liseos, embalagens de
couro. estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, porta.
chaves, porta-niquels. pastas. pulseiras

Ind.

Clawe 40
Móveis em geral, de metal. vidro. 'de
aça madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para murtas
usadas. almofadas, acolchoados pare
móveis, bancos, balcões. banquetas
Termo n.9 746.362, de 20-4-1966
Panificadora e Caafeitaria Doce Trigo bandejas domicilias-s. berços, biombos
cadeiras, carrinhos para chá e café
Limitada
conjuntos para dormitórios, conjuntos
São Paulo
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntas de armários r gabinetes para
copa e cosinha. caras cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, caixas
Classe 41
de rádios. colchões, colchões de molas
,Substâncias alimentícias panificadas, dispensas, divisões, divens discotecas
o rtadamente: pães, biscoitos, bolachas, de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
bolos, broas, doces e confeitos
ribas, estantes, guarda-roupas, atesas

,.D00E.CRIGO
'Ind. Brasilei-r,it,

mesinhas mesinhas para rádio e televi,
Têrmos ns. 746.374 e 746.375, de
são, mesinhas para televisão, fino.oura:
•20-4-66
para quadros, porra-retratos, poltmnas Comércio de jóias e Tecidos "Danillo.,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
paiva" Ltda.
péus, sotás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

de couro, rédeas. selins. sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Térmo n.9 746.373. de 20-4-66
Fermac — Publicidade, Representações
e Empreendimentos Ltda
São Paulo

• errn.

DANILLOPAIVA
Ind. Brasileira

Classe 13
Adereços de tneta,s preCosos ,seeniá'
prec:osos e scas imitações ade:eços
pedras preciosas e suas imitações, ad.yr.:
nos de metais preciolos. semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artip
gos de ‘antasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-Preciosos bandejas de metais pra,.
clems, berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso OZ1
preciosos, bules de metais preciosos.'
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contns de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, tio de ouro
fio de prata, fivelas de metais precio.
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. palitos
de ouro pedras preciosas para jóias pedras semi-preciosas para jóia pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e dé caf0
de' metais preciosos, serviços de !icor
de, metal precioso. serviços de refres.ios
de metal precioso, serviços de saladas,
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal,.
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestirá:40
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
"aventais, oipargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba-)
louros, bonés, capacetes. cartolas, cara,
ouças, casacão, coletes. capas, chales,
cacheccils, calçados, chapéus, cintos,.
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. •cueiroso,
saias, casacos, chinelos, dominós. editar.'
pes. fantasias, tardai para militares, ea...
iegiais, fraldas. galochas, gravatas, gord.
ros, fogos de lingerie, jaquetas, isquê201
luvas, ligas, lenços, mantôs,
maiõs. mantas, mandrião, mantilhas pe.'
letós. palas. penhoar, pulover, peieriraka:
peugas, pouches. polainas, pijamas aisr.
nhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, rolpào, sobretudo,
suspensórios, saldas debanho, sandálias)
susteres, shorts. sungas. stolas ou slacki
e vestidos
Termo n.9 746.376, d e20-4-66
Distribuidora de Café e Lambes N. S.
Aparecida Ltda.
São Paulo

Classe 32
Pará distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos, boletins. ca.
tálogos. edições impressas revistas. ór
Brasileira
gàos de publicidades. Programas radioClasse 41
fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas Café, bolinhos, coxinhas, croque, ss, ens.
padinhas, pastéis. pizzas e sandaiches
circenses

N.S. APARECIDA
Lnd..
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Termo n.° 746.377, de 20-4-66
A. M. — Produtos AlimenticiOs Ltda.
São Paul(

Ind. B4r6IMasGi1e1ra
Classe 41
Açúcar, aveias, bolachas, biscoitos, condimentos, empadas, kibes, massas alimentícias, macarrão, pikles, pizas, panquecas, sanduiches e tortas
Têrmo n.° 746.378, de 23A-66
Bar e Café Marítimo Ltda,
São Paulo

1,1ARITI1
Ind.
bras1leir0
Classe 41
Bolinhos, croquetes, coxinhas, empadas,
, doces, pastéis, pizzas, sanduiehes e
tortas
Têrmo n,° 746.379, de 20-4-66
A. M. — Produtos Alimentícios Ltda.
São Paulo

A PANQUECA
Classes: 41, 42 e 43
Produtos alimentícios em geral: . Bebidas alcoólicas em geral; Refrigerantes
ela geral
Têrmo n.° 746.380, de 20-4-66
Champion Engineering Ltda.
São Paulo
CRAILIPION

_i_ gINEERIjQ
Classe 33
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 746.381, de 20-4-66
Ótica Arouche Ltda.
São Paulo

AROUCF1E
Ind. Brasileira
Classe 8
• Para distinguir: óculos e lentes de
contato
Termo n.° 746.382, de 20-4-66
Panificadora e Confeitaria Jardim Ana
/Maria Ltda.
São Paulo

JARDIM
ANA MARIA:
1114 Bre.,sileirç$
Classe 41
Pão e bolos
• Termo n.° 746.383, de 20-4-66
11. P. M. A. — Indústria plásticos
Metal Amorim Ltda.
São Paulo

aP *M.A*

Ind.. 13rasi10.17a

Têrmo n.° 746.384, de 20-4-66
.kncorporadora Minam S. C.
São Paulo

INCORPOUMM
woOmmve

Classe 33
Incorporações
Têrmo n.° 746.385, de 20-4-66
De p ósito de Materiais Para Construções
Caçula Ltda.
São Paulo
CAÇULA.
Stma. Brasilei ra
Classe 33
Representações
Termo n.° 746.386, de 20-4-66
Jóias Itamarati Ltd,
São Paido
IT.Lslisk-U.'1'
Indo Brasileira

Classe 13
Adereços de' metais preciosos ,semi.
precios.os e. scas imitações adereços de
pedras preciosas e suas imitações: adornos . de metais preciosos. semi-preciosos
e sues imitações, alianças. anéis. artigos de 1-antasia d.! metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semi.
preciosos. bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos. colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos. copos de
ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro
fio de prata, tive/as de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. lantejodas de metais preciosos, medaíhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. palias:.
de ouro pedras preciosas para jóias. pedras semi-preciosss para jóia pérsias
e imitações de pérolas. pratos de me-

tais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos. serviços de !icor
de metas precioso. serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso. sesviços
sorvete de metal precioso. talheres de
metais preciosos, turibuios de metal
turmalinas lapidadas e vacus de
Termo n.° 746.388, de 20-4-66
Perman Indústria de Artefatos de
Couros Ltda.
São Paulo

"PERMAN"

Ind. Brasileira
Classe 35
Couros e piles preparadas ou não, camurças. couros, vaquttas, pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de cou-

ros. arreies. bolsas, carteiras, caixas.
chicotes de couro, carneiras, capas para
Classe 28
Boabes para aplicações em janelas de álbuns e para livros, embalagens de
couro. eg toJos, xuarnicbes de couro vara
kens

automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves. porta-fiqueis, pastas, pulseiras
de couro. rédeas, selins. sacos para viagem, sacolas. saltos, solas e solados.
tirantes p ara arreios e valises
n.° 746.387, de 20-4-66
Chan Kim Pio
São Paulo

PASTELARIA
___PENEMNSE
Classe 41
Pastéis
Termo n. 9 746.389, de 20-4-66
Claude . Carrut
São Paulo

PREVIBRAS REA—
LIZAÇõES BRASI-

LEIRAS DE SEGTTROS0
Classe' 33
Seguros

Termo n.° 746.390, de 20-4-66
Ruy Nelas
São Paulo

Têrmo n.° 746.392, de 20-4-66
-aches Monções Central Ltda.
São Paulo

CENTEAV
unius
Indo Brasileira
Classe 41
Lanches de aliche, mortadela, presunto.
roz-bife, salsicha, salame, queijo e
churrascos
Trino n.° 746.393, de 20-4-66
Indústria de Calçados Dilba Ltda,
São Paulo

-DILBA'"
Ind. , Brasileira
Classe 36
Calçados
Termo n.° 746.394, de 20-4-66
Bazar Econômico do Norte Ltda,
São Paulo

• ECON0:100 DO
NORTE
Indo Brasile:dr

Classe 36
Para distinguir: Artigos de veetudrioè
e roupas -feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex- lotas. botinas, blusões. boinas. baba.
tratos. água de colôma. água de touca- louros, bonés, capacetes. cartolas. cara.
eador. água de beleza. água de quina. ouças casecao. coletes, capas. chatas:
agua de rosas. água de alfazema. água sachecols. calçados, chapéus, cintos;
pata barba, loções e tônicos para oe cintas, combinações. corpinhos. calças
.:abeios . e para a pele, brilhantina. ban- le senhoras e de crianças. calções. cal.
lolina. "batons". cosmética fixadores ças. camisas. camisolas. camisetas,
Ge penteados. petróleos. .óleos para os cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
cabelo. creve rejuvenescente, cremes gor. saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
durosos e pomadas para limpeza da pes, fantasias, fardas para militares. cc.
pele e "maquilage". depilatórios. deso. c. sl iais. fraldas. galochas, gravatas. gorlorantes. vinagre aromático. pó de arroz ros. ogos de !ingeria. jaquetas, leques.
e talco perfumado ou não, lápis para luvas, ligas, lenços, mantôs. meiast
pestana e sobranceiras, preparados para maiôs; mantas, mandrião mantilhas, pa.
mbeiezar cibos e olhos, carmim para letó , . palas, penhoar. pulover. pelerinast
c rosto e para os lábios, sabão e crerrie sueteres, shorts, sungas. stolae ou slacks
para barbear, sabão liquido perfumado neugas, ponches. po!ainas. pijamas. pu.
ui não. sabonetes. dentitricios em pó suspensórios, saidas de banho, sandálias,
lasta ou liquido, sais perfumados para robe de chambre, roupão, sobretudos,
perneiras, quimonos, reg a loss
-,anhos. pentes. vaporivulores de V7itl. nhos.
toucas, turbantes ternos, uniformes
!ne. escôvas para dentes, cabelos. unhas
e vestidos
e cílios. sagumhos perfumado. preparados em pó. pasta, - liquides e tijolos
Têrmo n.9 746.397, de 20-4-66
para o tratamento dps unhas. dissol- Indústrias Galves — Castilho, Prodututi,
ventes e vernizes. removedores da cutiAlimentícios Ltda
suta. glicerina perfumada para os cabeSão Paulo
los e preparados para descolorir unhas
cilios e pintas ou s:nais artificiais, óleos
para a pele

SULIKA,
Indo Brasileira.

Termo n.° 746.391, de 20-4-66
Co"' e Beneficiamento e Transportes
de Frutas "S.. P." Ltda,
São Paulo

P.

Ind. Brasile/ata
Classe 41
Abacates, abacasse, ameixas, bananas,
caqui, caju, cereja, carambola, figo; mamão manga, laranjas, tangerinas, melancias, pêssegos; pêra, maçã e melão

GALVES-CASTILHO
CRASILEIRA

Alcachofras aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais. amido,
aniendoas. ameixas, amendoim. ararutas,
arroz, atum. avela. avelãs. aze:te azeld
tonas banha. bacalhau. batatas, baia%
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha)
café em pó e em grão. camarão. canelIN

em Pau • em p6. cacau. carnes. chto
cerames chocolates, confeitos, grani

I45 le-u5nta •à;...e, 2C

.tZ.0

(Ldy-z0 iii)
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Publicação feita de acordo com o art. 13a do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
G correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamea_teo
Nacional da Proprieda,do Industrial aqueles que se iulg irem prejudicados 'com a concessão do registro requerido

ca:n;:à.s, caminho, arame de le:te. cremes
cluaienticiorsi croquetes, compotas, can.
alentas para alimentos. colorantes
chouriços. dandê. doces. doces- de tru
esinatre essênc.as alimentares, em
pada2, ervill!aa, enatavas, estrato de toe
mate, farinhas alimenticias. lavas te
cuim:, flocos. tareio. tormentos. Mijar
2".acas, trim. Turas seca , /aturais e cris
çdc- ,1 coalhada castanha. cebola. condi
glicose goma ne mascar, gol
c::uns, grânulos. grão de bin gelatooa
herva doce herva
£2;ite. hortaliças lagostas. !incluas 'eu
Condensado. le.te era pó. legumes
conserva lentilhas linguiça louro. ,nas
ai:mentirias mariscos. manteiga
Marga oa manne i ana criaaarrài. -nas
na de tomate mel e melado, mate, mas
asa para mingaus. molhos miluscos
Mostcnda. mortadela, nos moscada no
22% óleos comestives. ostras, ovas
paz:, paios pralines p imenta pós Para
CID

Térrao n.° 746.402, de 20 -4 - 66
reircce elétricos. chus.erros. aquecedores 1
dalanças, ferros eléricos de engomar e ' Peagri — Com_rcio e IZeprzsentações
ria , sar, batedeiras, coqueteieiras. expre ,Ltda.
medores liquid.ticadores elétricos. má
São Paulo
g uinas para .p car e moer legumes
carne resistências elétricas, fervedores
estufas, venti:a , lares paen . as e bule
eletncos. refletores. relógios de ar re
trigerado formas elétricas. máquina
fotográficas e cin. matográficas. cara
oa nhas elétricas garrafas térmicas. re
cianbres autoniatico.s lâmpadas. apare
hos de luz fluorescente. aparelhos cif
comunicação interna. est:laia:adores con.
lonsadores. bobinas chaves elétrica,
:arraf.arfores, interruptores. tomadas dc
corrente. tura,ei apare!hos lotograticos
e cinematograwcos. tilmes revelados
Classe
binóculos. óculos. aparelhos de aproxi
distinguia sebo industrial em bruto
ração. abar-jelits e lustres mag n linw Para
ou parcialmente beneficiado

ouro. DnaTinm.62n

para lavai' roupas para uso
lomestico

• Térmo n. 9 746..3 139, de 2j-4-66
pudins. pickles. peixes, presuntos. pa Mecânica cle Precisão Microdelta Ltda.
2a. peta-pois pastilhas. pizzas pudins.
São Paulo

çucijos. rações balanceadas para arniraiais. requeijões, sal. sai.jú sardinhas
sanduiches sorvetes. saci • te tomate e de
frutas. remadas tap.oca mamaras, talha
sina tremoços, tortas. tortas pare ali
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

Termo n.° 746.395, de 20-4-66
Imóveis, Planejamentos,
Técnica e Administração Ltda,
São Paulo

rm

Classe 50

CMS-DAYR

GRODEJA

IND. BRASILEIRA

OZP. (32[169192Ra

mplanta —

IMPI,ANTA
Ind. braellelra

Térrno n.° 746.401, de 20-4-66
Gris-Dayr Mercantil Ltda.
São Paulo

Classe 8
Para distinguir estampas e moldes
• Térmo n.9 746.400, de 20-4-66
Monprotec
Montagens. Projetos
Técnicos Ltda.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir calçados
Têrmo n.9 746.405, de 20-4-66
João Silvestre
São Paulo

A GALINHA DOS
ovos DE OURO
S o Paul o-G aRLApA.

Artigos não incluídos em quaisquer dar

classes anteriores
Térmo n.9 746.396, de 20-4-66
Plascobre — Comércio e Indústria de
Condutores Elétricos Ltda.
São Paulo

PL. SGOBRE
MD. ERMSnElna%
Classe 8
Para distinguir: Fios para instalações
eiRricas, soquetes, fusíveis, pinos, tomadas de pinos c chaves el:aricas

Têrmo n.° 746.393, de 20-4-66
Eletrônica Pacheco Ltda.
São Paulo

•

rrj

n1 C, O
urF

LW30
, 02nf.301 302Q
Classe 3
distinguir os seguintes artigos elãerices: Rádios, aparelhos de televisão.
p(c:c - caps, geladeiras, sorveteiras, apareglc.3 c".e refrigeração. enceradeiras, as-

EArackwes de pón foges, forma e foga, .
•

ONPR TEC
IND. BRASILEIRA
Classe 25
Para distinguir projetos e desenhos
técnicos
'Têrmo n.9 746.403, de 20-4-66

Classe 32
Titulo
nino n.° 746.406, de 20-4-66
Exataprint de Máquinas e Materiais
Para Escritório Ltda.
São Paulo

EllWAYWIT
Ind. Brasileira

Mecânica Industrial Santo António

Claziee 17
krtigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas. abridores de cartas, arquivos. borrachas
`Ierços Para mataborrao. borrachas para
SANTO ANTONIO
colas, brochas para desenhos, cofres
Indo Brasileira,
:atletas, canetas tinteiro. canetas Para
fesenho. cortadores de pa pel, carbonos
Classe 6
ar:n.hos. carimbadores. cola Liara papel>
Para distinguir: Máquinas, motores e :otadores, compassos, cestos para corsuas partes integrantes, não incluirias -esp ondência, desenhadores, duplicado
em outras classes
res datadores. estofos para desenhos
stolos p ara canetas, estofos com rs'nas
Térmo n.9 746.404, de 20-4-66
, sciiia-aros. estofos p ara lápis. ecpetus
João Silvestre
-stiletes Pa ra p apéis. titradorea fita!
Iara má q uinaa de escrever. o-tite
São Paulo
Ltda,
São Paulo

A GALINU'DOS
OVOS tEOVRT
arasse 32
Expressão de 'propaganda

Iara lapiseiras, poma arábica. greanaea.
-fores. lá p is em geral.' lapiseiras. titula/finas para a p ontar lápis, minas pare
g rafites. minas para penas. má q uinas de
de tornar, márniinas de multiplicar
'arca-coar máquinas de calcular, rimou,
nar:. Patos. p orta-tinteiros, portra-aartmink

bos, parta lá pis, porta canetas. Portacartas, p rensas p rendedores de papeis.
Percevejos p ara Pa p ais. perfuradores,
Monas, ras p adeiras de h or:Ões. stencile
Darei mimeógrafos ovas .
.
C

et (IN % MU

Termo n.° 746.407, de 20-4-66
Exatapr;nt de Máquinz.-.s e Materiais
Para Escri:ório Ltda,
São Paulo

GOP7EXETA
Ind, Brasileira'
Classe 17
Para distinguir: Almofadas para carimbos e para tinta, abridores de cartas,
borrachas, arquivos berços para mataborrão, brochas para cola ou desenhos,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
lesenhos, cortadores de papel. carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papei0

zraions: coladors, ccstas para corresiondencias. desenhadores. datadores aotolos para desenhos. estofos para lãpl..%
estofos para canetas. estojos PPM minas,
es q uadros. lápis em geral. lapiseiras. Ia-

graStes para i apiseiras tintas pari, escrever. tinta para desenhos. tinta
para marcar, goma arábica para MIM'
" arats. atiradores, maquinas e apetrecres
para apontar lápis, minas para grafitea,
minas para penas tinteiros. porta.titste1roa. porta-carimbos porta-canetas. deit.
de borrões. réguas. porta-cartas, portablocos, pincéis para desenhos. pastéis
canso para lápis o canetas. raspadeiras
de tintas para desenhos, prensas. peeedadores de papéis. ganchos e estiletes
para papéis. prcevelos para papéis.
tas para máquinas de escrever, molhadores e cornasses
Térreo n.° 746.408, de 20-4-66Ocrel — Sociedade Civil — Planejamento — Engenharia — Assessoria
Empresarial
"São Paulo

OCREL-SOCIEDLUR
CIVIL-PLANEJA -(
NENTO ENGENHARIA
ASSESSORIA EM
PRESARIAL
Nome comercial
Térrno n.° 746.411, de 20-4-66
Rocy — Indústria e Comércio de
Cosméticos Ltda,
São Paulo

ReGY
Inda Brasil eie:
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. .ssenclas eEtratos, água de colônia, âgua de toucador, água de beleza água de quina
gua ie rosas, anel de alfazema. 'mus
para barba, locetas e tônicos para
cabelos e para a pele, brilhantina, batadnlina, "batons" cosmét.cos tix.:dores
de mamados. petróleos. óleos para co
cabalo creme revanescen'e. cremes gordurosos e p omadas Para lim:tna da

pele a "tnaquilage" lept ,atórios, desodorantee, vinagre aromático, pó de arrua
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Publicação ;feita de acCirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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e talco perfumado ou não, laPis para
Têrmo n.° 746.417, de 20-4-66
pestana e sobranceiras, prepadias para Alves Lima S. A. Indústria e Comércio
eme:azar alhos e olhos, cartrion para
São Paulo
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumad.
OU não, sabonetes, leni-Ara:jos , em
pasta ou liquido, sais perturnados para
banhos, palites, vaporizadores • de perto
me; escovas para dentes, cabelo. unhas
e cibos. saquinhos perfumado. (repara.
dos cai pó, pasta, liquidos e; titilo:
' araàáattria 13.raolleRra
praa o tratamento das unhas, disso:
ventes e vernizes. removedores da •cuti.
cuia, glicerina er‘umada para os catseaor
Classe 41
e preparados para descoioir ; unhas
Para distinguir: óleos e gorduras
cílios e pintas ou sinais atificiais óleos
Têrmo n.° ' 746.420, de 20-4-66
para a pele
Inch'at ria e Comércio Ting Ltda.
Têrmo n.° 746.4)9, de 20-4-66
São Paulo
Panifieadora dos Bragairças Ltda.
São Paulo

egiais. fraldas, galochas. gravatas. gor.
.os. jogos de lingerie. lauctas. laquês
Luvas, ligas, lenços. rnanteas,
maiôs. mantas. 'mandrião. mantilhas. pactos. paias. penhoar. pulover. pelar:nas.
p enas. ponches. polainas. pijamas. pu.
nhos,
perneiras, quinionas, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos
usp ensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres. shorts. sungas, stoma ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.9 746.419, de 20-4-66
j. Cs P. Coats, Limited
Escócia

iensadores. bobinas, chaves elétrices,
comutadores, interruptores tomarias de
:areenta. fusível, aparelhos totográficos
cinematográgicos. filmes revelados,
•i:eidos, óculos. aparelhos de aproxi.
rrae ão. abat-jours e lastres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
.
Classe 45
Pant distinguir máquinas para uso doméstico e para fins industriais: Maquie
nas de lavar e passar roupa, máquinas
para lavar louça, máquinas para secar,
máquinas para bordar, máquinas para
costura, máquinas para moer carne ele@ureia, máquinas para cortar bicar, Má.
quinas para tricotar, máquinas para faa
zer massas alimentícias, máquinas pua
frisar, motores, geradores, dínamos,
transformadores, transportadoras, prenClasse. 1
sas, politrizes e fornalhas
Para distinguir: Matérias corantes para
Classe 11
N,47" e
fios e linhas iodeis
DOS BRAGANÇAa
Farragens, ferramentas de tõda espécie.
Indo .Bracilei,
Urra° n.9 746.421, de 20-4-66
cutelaria em geral e outris art:gos de
Marcopolo Viagens e Turismo S. A. metal a saber: Alicates. alavancas. .armações de metal, abridores de Tatàs.
São Paulo •
Classe 41
arame liso ou farpado, assadeiras. açuPara distinguir: Substâncias alimentícias
careiros; brocas, bigornas. baixelas.
panificadas, notadamente pães, I biscoibam:..,:ja.s, bacias, baldes, bimbonieres:
tos, bolachas, bolos, broas, .doCes e
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, coconfeitos
;heras para pedreiros correntes, cabides:
chaves: cremones. chaves de parafusos.
Têrmo n.9 746.410, de 20-4-66
conexões para encanamento, colunas.
Dorival Luzzi
C:asse 42
caixas de metal para portões. canos de
São Paulo
Para distin g uir: aguai dantes. aperiti
meara chaves de tenda casives isgresa„
vos. an:z bitter, brandy conhaque, cer
:.abe •zbes, canecas aipos. cachepors.
vejas' ternet. genebra, gin, aumee lico,
centros de mesa, coaucteleiras caixas
Ind. Brasi eira 1
res. nectar. Dun..11 pipermint, duna
Para acondicionamento de al:mentos..
!arcos de truras sem álcool, vinhos, ver
caldeirões, caca rolas, chaleiras, cateter'Classe 5
ai mtt, vinhos espumantes, vinhos
ras,
conchas coadores; disontivos, doPara distinguir: Fundição de alUminio
quinados a whaakv"
bradiças;
enxadas, enxadões, esferas,
alumínio sob todas as forMas
enates, esgreehos, enfeites para arreios:
Têrmo n.° 746.418, de 20-4-66
Têémo n.9 746.412, de 20- -66
estribos, esferas para arreios. espumaSebastião Jacler Sarkis S. A. Roupas
Jeiras; fOriliõeS. 401CeS, ferro para cortar
Depósit ode Bebidas e, Congê eras
Esportivas
Classe 33
Dom Mietrale Ltda.
naná ferrolhis, facas, tacões, fechaSão Paulo
Expressão de propaganda
São Paulo
duras ferro comum a carvare ,arLeeiras,
Têrmos na. 746.422 a 746.424, de
inus fôrma: na..a doces. freios Para
estrados ; de ferro. trict:deiras; ganchos,
20-466
Brasmotor S. A. Empreendimentos e .irelhas gar'ers, ganchos p ara quadros
Participações
aonzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo:
São Paulo
jarras; niachad:nhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, darretas, matrizes: navalhas: p uas; pás, preClasse 42
gos.. p arafusos, deões, portã pêlo: noICE—MAGIC
eiebidas era gerai
porta-pão. p orta-jóias, paliteirot.
Indústria Brasileira seiras,
Têrnio n. 9 746.415, de 20-4{66
panelas, roldanas, ralos para p:as, retira
Codai — Companhia de Desenvolvites, regadores; serviços de chá e café,.
Classe 8
.
'mento Agro Industrial
serras, serrotes, sachos, sac•rrolha: tePara
distinguir
os
seguintes
artigos
ele.
São Paulo
tricos: Rádios, +aparelhos de televisão. souras, talheres atlhadeiras, torqueze,
pick-ups. geladeiras. sorveteiras, apare- tenazes. travadeiras, telas dt arame, torlhos de refrigeraçao, enceradeiraso. as- neiras, trincos, tubos para encanamento,
JODAI
oiractores de Pó, _fogões. fornos e Ioga. tri/hos para pirtas de correr. -taças,
•
35 .
relroe elétricos, chuveiros, aquecedores travessas, turibulos; vasos, vasilhames
Industria Brasileira "ara cristingnir:Classe
Artigos de vestuários balanças, ferros elétricos de engomar •
e verruma
• roupas feitas em gera.: Agasalhos oassar. batedeiras, coqueteleiras, aforeTarmo n.° 746.425. 'de 20-4-66
:ventais. alpargatas anáguas blusas. medores, liquidificadores elétricos, máTransporte sPesados Sortino S. A,
'sotas. botinas. blusões, boinas, baba. quinas para picar e moer legumes e
Classe 19
touros. bonés, capacetes, cartolas. carã. carne, resistências elétricas, fervedores,
Ovos e aves vivas
São Paulo
•
itreas casacão, coletes aspas, abales estufas, ventiladores. paenlas e bules;
-Tê• -mo r' 746.416, de 20-4-66
-achecols. , calçados, chapéus, cintos elétricos, refletores, relógios
de ar ca.
Codai
Comoanhia de Desenvolvi, a otas. combinações.. corpinhos, calças
8
O
lit
.T 1 ZZ 01
frigeredo formai elétricas. máquina,
--entes , a ro Industrial
fe senhoras e -it. crianc.as calções eml +orográficas e cinematográficas, camClasse
Ti
• S a n Nado
.as
camisas
camiso : as
camistetaa lambas elétricas, garrafas térmicas. te Para chstinguir: Veiculos e suas
partes
Classa 8
a recas, ceroulas rolarrobos,
radores automáticos. lâmpadas, apare- integrantes: Aros para bicicletas, auto•
Chocadeiras e cria- 1 airas de pintos e t aias casacos cainalos 1,eninós ecSer "ris
de 1112 t hiorescente, aparelhos de móveis. auto-caminhões, aviões,
finION
outras aves
fantasias tardas para ditares -o
nicaçãe interna. ester:lizadorea coa- tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da r Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
si prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nac~s. repri~a Industriai aquêles que se julg arem prejudicados com a concessáa do registro requerido

Térmo n.° 746.430, de 20-4-1966
Ianques. iiraços para veiculoa, bicicle. es , fantasias. fardas para militares, coConfecções Kilt Ltda.
4% =Linhos de mão a carretas. cama, iegiais, fraldas. galochas, gravatas. gor.
São P3U10
rabonetea carros ambulantes. caminha:2a roa jogos dt lingeria. jaquetas. laque.s
laaaro. taatorea. caro-berças. carreia- uvas, ligas. lenços. mantõs. meias
t, 2R/122, carrosairrigadorea caTraa, car nalõs. mantas!. mandribo. mastilbas. ma
aoçem carrocerias. chassis, chapas dr- etós. palas. penhoar. pulover: palermas
aufere) para veiculas, cubos da veiculas, peugaa, ponches. pulainas. pijamas. pueorrediaos para veiculas, direçan. desli- ilhoa, perneiras, quimonos, regalas.
asideira& estrabos, escadas rolantes, ele- robe de chambre. roupão, sobretudos
.$) cee,
wadoaes para passageiros e para carga, suspensórios, saídas de banho. sandálias.
araaatoa para carros, eixos da dirtição. sueterea, aborta. sungas. atolas ou slacks
toucam, turbantes, ternos, uniformes
gaelen. , fronteiras para veicula& guiei
-ess,
e *vestidos
laasomotivas, lanchas, motociclos. moias.
bs?'
motocicletas. motorargaa moto furgaea,
Têrmo n.° 746.427, de 20-4-1966
masa:Nela& navios, ônibus. para-ahoques.
Transportes Pesados Sortias) S . A.
5):72r4-b n a2. para-brisas. pedaia, pausam
São Paulo
acidas para bicicletas.. ratos para binicle1Classe 36 •
tas. tabaque. radiadores para veiculas,
Para distinguir: Artigos de vestuários
sodas; para veiculoa. sauinsa triciclos, ti,e roupas feitas em geral: Agasalhos
rante, . aars veicuios vaaõen. velocipe• aventais. alpargatas. anáguas. blusas
deo vdretag fr contraste do afogados e
natas, botinas, blusões, boinas baba.
acalerarica insteis. troieibus, varaas de
dourou, bonés, capacetes, cartolas. caracarros. êoleteri para carros
puças .casacão, coletes, capas. abales;
Te ,. nlo na 746.426, de 20-4-1966
cachecols. calçados, chapéus. cintos.
rapraaes Pesados Sortino S.A.
cintas. combinações. corp:nhos. calças
São Paul.
le senhoras e de crianças calções. cal.
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
ças. camisas, camisolas, camisetas
salas, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares, ao'caiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. ogos de 'ingeria. jaquetas, taquês
Nome Comercial
luvas, ligas, lenços. caant8s. meias:
Têrmo n.° 746.429, de 20-4-1966
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa .
Confecções Kilt Ltda.
lanas, palas. penfloar. pulover, pelerinas;
aeugas. pouchea polainas, pilamaa puSão Paulo
nhos. perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupa°. cobretudoa
suspensórios, saidas de banho, sandálias
sueteres. shorts. sungas. stoiaa ou siadas
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.0 746.431, de 20-4-196a
Classe al
Vivatex Bijouteria Ltda.
friss-aviai de (. oalarcia
41••nn
São 3 nar
r;. --,, na 746.428, de 2(a 4•106
(orai'' Ki l t 1.tein
• ''

r

Casse
I tNt ugtur Artigos aa vestuários
e .),2*f. feitas ee geral: A a.a.a1,hoss
v cutaaa eIparg atas anáguas. k)Lwas.
botas antinaa blussaaa boinas, aabadouros. bonés caaacetes. cartolai.. cara•
puçaa, rasacão. coletes.: capas, 'chatas.
cachecols, cakadca ahapataa, cinema
abatia, combinações. aorpinhca. calça,
'fr senhoras e de crianças calções, cal.
,aeas eaciaasa camisola.% ~inatas.
caeciwi, emule; colarinho& cocem
Pa

atu ~asas. obineks,

cláffiln82, 3cE-222.

Classe 36
'ara. aistinguita Artigos de acamarias
roupas feitas em geral: Agasalhos
"roa bonés, capacetes. cartolas. cara.
, a•ntais. alpargatas. anáguas. blusas
atas. botinas blusões. boinas baba.
luçaa casacão. coletes, capas. abales.
sanhoaap e 42 erTancas caiçaea. calas. camisas camisolas. camisetas
-areai. ceroulas- colarinhos cueiros
cazacas. chinelos. dominas. achar.
fantasias. fardas para mi/asares. co.
--ais. fraldas. galochas. gravatas, gor..n (nos ele 'ingeria. Jaquetas Jequis
ovas. ligas. teneas. -nantõs
, taf8g mantas. mandrião mantilhas oatsalas. penhoas nulovat natalinas
neuaas ameba, aaasmas adarvara ois
(lhas.
aerneiras.
^eqate
robe de chambre roupa, ..,,t1hreru,1,
suspensórios, saldas de banho nanceill,
sueteres, aflores. sungas. stolae. 'MI da '1( •
toucas, turbantes ternos. uniformese

vestidos

21 E

Ir

Classe 1.)
Adereços de ,netais preciosos actuapree , 0508 e st .5 ITTlitnCÕeS adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos. semi-preciosos
e suas imitações, alianças. anais, artigos de nantasia de metais preciosos.
balagendana de metais preciosos ou
sana-preciosos bandejas de metais P reciosos. 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, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosas, jóias
jóias falsas. lantejolas de metais Preciosas, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. palitos
le oura pedras p reciosas para jóias. pairas. 'Remi-preciosas para jóia parolas
mutações de' pérolas. pratas de me-ata p reciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviçcaa de hcor
de metal precioso, SCIlliCO3 de retinamo

de metal precioso, serviços de sialadaa
de trutas de metal precioso. serviços de
sorvete de metal precioso. talheres de
metais preciosos. turibuicia . de metal,
turmalinas lapidadas e vasas de
metais preciosos
Termo n.° 746.432, de 20-44966
Jorge Zeleniakas
São Paulo
OWB DO GINAsie
ESPARTA
S;o Paulo—Cai:fitai
- Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Urino n.° 746.433, de 20-4-1966
S.A. Indagraf
IneusCia de Artes
Gráficas
São Paula

raf
110051-R1A BRASILEIRA

Classe '5;5
Aros para guardanapos de papel
a g lutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógraf0s, balões (exceto para brinquedos) blocos para
corres p ondência, blocos para cálculo@
blocos para anotações, bobinos, brocho.
ras não impressas, cadernos de eacrea
ver, capas para documentos, carteiras.
caiasse de papelão, cadernetas, cadera
nos, caixas de cartão, ca:ieas para papelaria, cartões de visitas. cartões c0merciols. cartões Indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel tnelimetrado
e em branco para desenho. cadernos
esclares, cartões em branco, cartucho
de ,cartolina, copes p lanográficaa, caa
demos de lembrança, carretéis de pala
pataca envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
au papelão, etiqueto.% f8lhas indicas
%lhas de celulose, guardanapos. livrem
não impreasoa. livros Recaia, livros da
contabilidade, mata-borrão. ornamentas
de pape/ transparente. Protos. P apelinhos, papéla de estanho e de aluminaa.
papéis sem impressão, papéis em brasaao
para ferrar paredes, papel olmaço onne
ou sem pauta, papel creiam. P apel th
seda, papel impermeável, papel encera I
papel higikicu, pope/ impertneavo9
Para copiar, papel para desenhos, pa,
pel para embrulho impermeabitzado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel eeluicee„ papel de linho papel
absorvente. papel parei embruhar te
baco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rtótuloa de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de enreb
e tubetes sir papel
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Termo n. 9 746.434, de 30.41966
S.A. Indagraf — Indústria d Artes
Gráficas
- São Paulo

Termo n. o 746.438, de 20-4-1966
Banco Novo Mundo S.A.
São Paulo

EDIFICIO NOVO MUNDO
"Tbatuba-Estado de

dão Paulo
Classe 33
Titulo de Edifício
firmo n. 9 746.439, de 20-4-1966
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
São Paulo

Nome Comercial
Termo n. 9 746.435, de 20-4-1-966 —
Banco Novo Mundo S.A;,
São Paulo

kIttPICIO Novo müNto
Jad-Eetado de, dão
Paulo
Classe 33
Título de Edifício
Têrmo n. 9 746.436, de 20-4-1966
Banco Novo Mundo S.Arl
São Paulo
•

ds?
xP
4'4"04.>°

oeb.

Termo n. 9 746.442, de 20-4-1966
Termo n.° 746.444, de 20-4-1966'
Sociedade Melhoramentos Turísticos Cooperativa Agrícola Mista de Arab*
.,
"Vale do Ribeiras" Ltda.
São Paulo
São Paulo .,.

VALE Eo RIBEIRA
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógra tos, balões (e,c.
ceto para brinquedos) blocos para
corresp ondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras.

caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão..ca:xas para papelaria. cartões de visitas, cartões c0merciois. cartões -indices.:confeti. rartonna, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança. carreté:s de papelão, envelopes, envólucros para cha.
Classe 41
rutos de papel, encadernação de pape;
Chocolates
ou papelão, etiquetos, fõlhas 1:adices
Têrmo n. 9 746.440, de 20-4-1966
fólhas de celulose, guardanapos. livros
"Ou Mout" — Cia. Destilaria Angelo não impressos, livros fiscais, livros de
Milani
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
Rio Grande do Sul
de papei transparente, protos, papelinhos. papéis de estanho e de alurnin:o
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. _popel impermeável
para copiar, papel para desenhos,
pel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, popel de linho papei
absorvente. papel para embrabar ta
'bac°, papelão, recipientes de papel r°setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papei
serpentinas, tutns, postais de cartão
INDUSTRIA BRASILEIRA
e tubetes de papel
Termo n.° 746.443, de 20-4-1966
Cooperativa Agrícola Mista de Zkenras

Classe 33
•,
Titulo de Edificiõ
Termo n. o 746.437, de 20-4-1966
. Banco Novo Mundo S.A.'
São Paulo

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperiti-

- São Paulo

vos. an:z. bitter. brandy. conhaque, cer
velas ternet. genebra. qin. kumel. tico.
-es nectar. punch pipermint. rhum
RICOS de frutas sem álcool. vinhos, ver.
mouth. vinhos espumantes. vinhos
Quinados e wh:skv

FIEL
INEA
usadas, almofadas. acolchoados para

conjuntos para dormitórios, conjuntas
nara sala de jantar e sala de visitai,
i nntos para terraços, jardim e praia.
-onfuntos de armários e gabinetes para.,
:opa e casinha, camas cabides. cadeiras,,
q ira'Srias, cadeiras de balanço.
"caixa.,
de rádios, colchaes. colèhões de molas;

LTDA.
4

- Classe 41
Laranjas e sucos
Terinos os, 746.446 e 746A48, de
20-4-1966
Móveis de Aço Fiel S.A.

móveis, bancos. balcões, banquetas,
bandeiqs domiciliares, berços. biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,

MENTOS TURI STI COS
"VAIE Do RIBEIRA,'
Pelai

a.°

Classe 40
\46vels em geral, de metal, vidro, de
iço madeira, estofados ou não. inclu;ive -vióveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas

SOCIEDADE MELHORA-

C4.4111';

Termo
746.445, de 20-4-1966
Cooperativa Agrícola Mista de Arai.a..
São Paulo

INDUSTRIA DRAINAM*

Termo n.° 746.441, de 20-4-1966
Sociedade Melhoramentos Turísticos
"Vale do Ribeira" Ltda,
São Paulo

'.lasse 33
Titulo de Edifício

Classe 41
Laranjas e sucos

Classe 41
Laranjas e Sucos

lispensas divisões, divans, discoteca.
de madeira, es p re g uiçadeiras.
escrivanl- nas, estantes, guarda-roupas, mesas.
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meslnhas enesinhas para rádio e televi ihado gusa temperado. gusa maleável,
são, wesinhas para televisão. moldbrai --:teinas de metal, lata em tolra, latão
páa quadros. purta,retratos. nialte.ww• em tolha, latão em chapas, latão em
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha vergalhões, ligas metálicas, innalha.s,
pettt. sofás, sofás-camas. travesseiros • magnésio, manganês. metais aâo trabavitrines
lhados ou parcialmente trabalhados, meClasse 28
tais em massa, metais estainpaios,
Laminados plásticos, chapas plásticas
metais para sola piquei e inco
pata tampos e revestimento de mesas e
Termo
n.° 7'16.450, de 20-4-1966
moveis, capas plásticas para automóIbrame S.A. Indústria Brasileira de
%fr eis, para móveis e para poltronas
Metais
:..:lasse 1/
São Paulo
Artigos para escritório, almofadas para
'carimbos, almofadas para tintas, abridoPes de cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrão, borrachas para
'BRAME VA.
colas, brochas para esenhos, cofres
INDUSTRIA BRASI-Canetas, canetas tinteiro, canetas para
LEIRA DE METAIS.
desenho, cortadores de papel, carbonos.
car mbos, carimbadores. cola para papel.
coladores, compassos. cestos para corNome Comercial
respondência. desenhadores, duplicado0.0
Termo
746.451, de 20-4-1966
datadores, estojos para desenhos.
(Prorrogação)
estojos para canetas, estojos com minas.
escmacfros. estojos para lápis, espetos, S. A. Quabrachales Fusionados Industrial Comercial Y Agropecuária
estiletes para oapéis. furadores. fitas
Argenrna
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampeadores, lápis em geral, lapiseiras. maPRORROGAÇÃO
quinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever. mama:nas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portaréguas, raspadeiras de borrões, stencils
percevejos para papéis, perfuradores
cartas, prensas. prendedores de papéis.
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n. 9 746.449, de 20-4-1966
Ibfame S.A. Indústria Brasileira de
Metais
São Paulo

Termo n.° 746.453, de 20-4-1966
(Prorrogação)
Indústria Paulista de Cacau Ltda.
São Paulo

IffDrY ST RI A PAULISTA
DE CACAU LTDA.
Nome Comercial
Termo n.9 746.454, de 20-4-1966
(Prorroga4))
Farmopecuária S.A. — Produtos
Veterinários
São Paulo

PRORROGA&
SPOT
Industria' Brasileira
Classe 2
Desinfetantes
Teria° n.9 746.455, de 20-4-1966
Aquarama — Organização Promotora
de Negócios e Turismo Ltda.
São Paulo

AQUARAMA. — ORGANIZAÇÃO
PROMOTORA DE NEGOCIOS
— E TURISMO LIMITADA
Organização e promoção de negócios
e turismo em geral
Termo n. 9 746.456, de 20-4-1966
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da América

Classe 41
Produtos alimentícios e dietéticos.
Termo n. 9 746.460, de 20-4-1966
pietricia S.A. Produtos Dietéticos e
Nutricionais
Guanabara

Mais 1 Ano ae viga
Classe 41
Produtos alimentícios e dietéticos
Termo n. 9 746.461, de 20-4-1966
J. R. Geigy S.A.
Suíça
•

TELANGEN
Classe 3
Um preparado psicossomático
Termo n. 9 .745.462, de 20-4-1966
(Prorrogação)
EY‘-*----e) Exportadora de Fumos S.A.
Bahia
PRORROGAÇÃO

.AN1TA.

Industria brasileira
Classe 44
Fumo em fôlha
Termo n.9 746.466, de 20-4-1966
(Prorrogação)
Fábrica Metalúrgica Diana Ltda.
Glanabara

PETROCHEM-ISOFLOW

PRORROGAÇÃO

Classe 6
Fornos e aquecedores de óleo para a
refinação de óleo
Termo n.o 746.458, de 20-4-1966
Union Carbide C,orporation
Estados Un'clos da América

DIANA

CARBITO
Classe 2
Inseticida

quêle Quilo a Maii:,2

n Menos 1 Quilo de Pêso

BRISTACICLINA
Classe 4
:4 1;xtratos de quebracho de tôda espécie
Classe 3
Termo n. 9 746.452, de 20-4-1966
Antibióticos e preparações contendo an(Prorrogação)
tibióticos, não incluindo hormônios
Zapparoli Serena S. A. Indústria e
Comércio
Termo n.° 746.457, de 20-4-1966
São Paulo
Yuba Consolidated Industries, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 5
AÇO em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos, aço fundido açc.
parcialmente preparado cimento me
refinado, bronze, bronze eg.
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em• bruto ou
parcialmente trabalsado. ferro em bruto
Mico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho briito os
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
em barra ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente traba-

Têrmo n.° 746.459, de 20-4-1966
Dietricia S.A. Procktos Dietéticos
Nutricionais
Guanabara

Classe 1
Solventes para éteres e ésteres de ceht
Jose e gomas e resinas naturais e
artificiais

Indústria Brasileira
r...lassc 8
Acendedores automáticos para bicos de
gás, acendedores elétricos para bicos de
gás, fornos a álcool . e fornos em geral,
aparelhos aquecedores a vapor, aparelhos aquecedores elétricos, aparelhos automáticos paar acender e regular o gás.
aparelhos para aquecer, aparelhos para
ar quente, aparelhos para assar, aparelhos para banhos, aparelhos para banhos de ar quente, aparelhos para gre-
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lhar e torrar, aquecedores a ar quente,
a vapor, a gás, a combustível; combustoses ã óleo cru, a óleo Diesel, Olao semi-Diesel, que rosene, fogareiros elétricos. fogareiros a álcool, a gás, a vapor
a óleo ali, a óleo Disel, a óleo semiDiesel, e a querosene; fogões em geral,
fogões cilíndricos, fogões de cozinha;
foles para lagareiros, fornalhas de óleo
e querosene; fornos em geral, Oda-ladores e gaseificadores a óleo crú Diesel,
óleo semi-Diesel e querosene
—
Termo n.9 746.463, de 20-4-1966
(Prorrogação)
Exotaco Exportadora de Fumos S.A.
Bahia

banhas. pentes. vaporizadores de perfume. escôvas para dentes, cabelos. unhas
e dhos. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o , tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. retnovedores da cuticula, glicerina perfumada para os cateos e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiaiã, óleos
para a pele
Termo n.o 746.465, de 20A-1966
(Prorrogação)
Irene Frederica Paha Steinbach, que
também se assina irene Steinbach
Bahia
PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

LIGIA

sit>.

conjuntos para terraços, (ardina e onde,
:onjuntos de armarias e gabinetes pare
copa i cosinàa, camas, cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de moias,
iispensas, divisGes. &varia. discoteca&
de madeira, espreguiçadeiras. escrivanta
ilhas. estantes, guarda-rou pas, mesas,
nesinhas, mesinlias para rádio e telex*,
ao. mesinhas para televisào, molduras
sara quadros. porta-retratos, poltronas,
ooltroaas-cansas. prateleiras, porta-chaa
léus, sofás, sofás-camas. travesseiros a,
vitrines
Termo n.° 746.471, de 20-4-1966
Laboratório Wantuil S.A.
,
Guanabara

PRORROGAÇÃO

LABORATORIOTANTIK

BOHARPE

RIO DE JANEIRO

Indiístria Brasileira

Phco: A.WANTUL

Indústria Brasileira

Ind6stria brasileira,

Classe 48
'ara distinguir: Perfumes. essências. és
Classe 8
-ratos, água de colônia, água de touca
Fumo de sua entardaçges e exportação :Mor. água de, beleza, água de quina
águo de rosas, água de alfazema. água
Termo n.° 746.470, de 20-4-1966
Para barba, loções e tônicos para co
(Prorrogação)
:abalos e para a pele. brilhantina. bar).
Morgenroth, Leoni 6 Cia. Ltda.
iolina
"batons" cosméticos. fixadora:
Bahia
le penteados. petróleos. óleos para o.,

Classe 44
' Fumo em fôlha
Termo n.o 746. •i54, de 20-4-19616
(Prorrogação)
Mead Johnsoa Company
Estados T inidos da América

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

ERMO R,
IndUs tria Bra si ieira

Classe 41
Alimento especialmente preparado /Sara
uso humano
Termo n.° 746.467, de 20-4-196(5
(Prorrogação)
Lucien Lelong Perfumes S .A.
Guanabara

Classe 6
Máquinas de costura
Termo n.9 746.468, de 20-4-1966
(Prorrogação)
ucien Lelong Perfumes S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
PRORROGAÇÃO

TEMEST
Indtístria Brasileira

su não. sabonete.. dentifridos em pó,
Juta ou liquida sais perfumados para
>anhos. peares. vaporizadores de pariu'ie. escôvas para dentes, cabelos, unhas
cílios. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. liquidas e tijolo:
fiara o tratamento das unhas. disisoi
ventes e vernizes, removedores da cutilila. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas
:ílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
Para a pele
Termo n.9 746.469, de 20-4-1966
(Prorrogação)
Lucien Lelong Perfumes S.A.
Guanabara

•

PA.NPARB

Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. és
Classe 48
tratos. água de colôrra. água de touca
canor. água de beleza. água de quina 'ara distinguir: Perfumes. essências. es
água de rosas. água de alfazema. áaua ratos. água de colônia, água de touca.
para barba loções e tónicos para os :Mor. água de beleza, água de quina
rabelo e e para a pele, brilhantina. ban- 'nua de rosas. água de alfazema. apus
dolina "batons" cosmét:cos fixadares ,ara barba. loções e tônicos para o.
de penteados. petróleos. óleos para os :abalos e para a pele. brilhantina. bati
cabelo. creve reluvenescente. cremes gior iolina. "batons" cosméticos. fixadori.
durosos e, pomadas para limpeza da le penteados. petróleos. óleos para o:
pele e "ma gulage" depilatórios. deso abei°. creve reitivenescente. remes gor
dorantes, vinagre aromático. pó de arroz iurosos 'e pomadas. para limpeza d;
e talco perfumado ou não. lápis para )ele • e "maguilage" depilatórios. deso
pestana e sobranceiras. preparados pára tarantas. vinagre aromático. pó de asna
talco perfumado ou não. lá pis par:
embelezar cílios e olhos. carmim Para
o rosto e para os lábios, sabão e creme .estana e sobranceiras. preparados Pare
para barbear Ra bão liquido perfumada mbelezar dlios e olhos. carmim gare
ou não. sabonetes dentifriclos em 06
rosto e coara os lábios. sabão e crena
pasta ou Nuido, sais perfumados pára sara barbear. sabão liquido pertumadc

ahelo. creve reiuVenescente. cremes gor

•

Classes: 2, 3 e 48
Título de Estabelecimento
Termo o.° 746.473, de 20-4-1966
Indústria Eletrônica Teleson Ltda,
Rio Grande do Sul

•INESON,

ii.rosos e pomadas para limpeza da
)ele e "maçai:age" depilatórios, deso
Indlistriá 'Brasileira
iorantes. vinagre aromático, pó de arroz
- talco perfumado ou não. lápis para
Classe 8
lestana e sobrancairas. preparados para
Rádios receptores e transmissores,
mhelezar c:lios e olhos. cartum pare
máquinas falantes e televisores
) rosto e para os lábios, sabão e dam(
Termo n.9 746.474, de 20-4-1966
sara barbear, sabão liquido perfumai(
lu não. sabonetes. de.ntifricios em pó ICM — Comércio Internacional Ltda.
mista ou liquida sais perfumados para
Pernambuco
'sanhosa pentes. vaporizadores. de perfume. escôvas para dentes. cabelos, unhas
e cibos, saqu:nhos pai:filhado. prepara
dos em pó. pasta, liquidas e tijolo.,
para o tratamento das 'unhas. disso'
Jantes e vernizes. removedores da cuti
ala. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas
afilas e pintas ou sinais artificiais. óleos
nara a vele .
Têrmo n.o 746.472. de 20-4-1966
Wilhelm Buss
Rio Grande do Sul

I C M - COMÉRCIO
INTERNACIONAL
LIDA.

CO URINA
Indústria $rasileire
(Jaime 40.
vlóveis em gera, de metal. vidro. ch
Aço, madeira. estofados ou não
:ive móveis tiara escritórios: Armários
amários para banheiro e oara rouow
isadas. almofadas • acolchoados oarr
ntveis, bancos balcões banquetas
lanrletas domiciliares. berços. biombos
.arleiras carrinhos rara cbá e ca l#
•onfuntos p are dormitórios confuntos
oara sala de tantas e sala de visitas

Nome Comercial
Termo n.° 746.476, de 20-4-1966
k Monte Asas Ltda
Paraná

A MONTE ASI4
Classe 38
Ações, apólices cartões comerciais e de
• asitas, cheques, cupons, debêntures, duplicatas envelopes de qualquer tipo etiquetas Impressas, faturas, folhinhas Impressas, letras de -câmbio, notas prom'ssórias, papéis de carta, recibos e rótulos

â
tf

1,

1' 'I;
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Termo n.° 746.475, de 20-4-1966
Padronizadora de Café Bragança Ltda.
Paraná

Padrenizadora de

Café Bragança
Classes: 33 e 41
Titulo
Termo n.° 746.477 de 20-4-1966
Casa Bandeirantes Ltda.
Paraná

CASA
BANDEIRANTES
42 e 43
Titulo

Classes: 41,

Termo n.° 746.478, de 20-4-1966
Indústrias Químicas "Falcão" Ltda.
Guanabara

"FALCÃO"
Classe 3
Produtos guimicos, cosméticos e
produtos de limpesa
Termo n.o 746.479, de 20-4-1966
Indústria São Camilo Ltda.
São Paulo

Termo n.° 746.482, de 20-4-1966
Bozzano S.A. Comercial, Industrial e
Importadora
São Paulo

«qee-2~),
INDUSTRIA BRASILEIRA_

Classe 12
Elásticos para cós e confecção
Termo n.° 746.480, de 20-4-1966
Representações e Transportes "Sul"
Limitada
Guanabara

SU L

Classe 47
Frase de propaganda

Classe 3 'Um produto farmacêutico indicado mis
avitaminoses C
Termo n.9 746.489, de 20-4-1966
Nicola Pedulla
Pernambuco •

No Seu Motor »
PRORROGACÃO
Classe 4,
Frase de propaganda
• Termo n.o 746.485. de 20 4 1966
Esso Brasileira de l' .. t .'slco S. A.
Guandbara

14...0.

na .139C419.1a0

{infle:: da na ithil,g0SIá g , 'L.ds selar, abat). ' :
4s trA11010
• ' peso no estonmeo, fauna., •rrolos. • !
,

D11,1119 voais VOflaIrd. COM 00 • IIIM

•Ivin...
Nota: Adulto. 5 gotlas eu 8 glokalea 41, et 1
: ':.::3h ; r2íati : lub réVlif:::•PZe'srma is =4 :". .
[Parrnaciae Laboratório Paulista -4A
Homeaoatla Dr. Alberto Eleabra Ltda. o
Fina hiartebal Net/dom, 30 . 1Ar6ó da .Sli •
....'-e. n ephone. TM
. Vecrtr.all
- S. P••10 • bwil ..4,
........,........._,...,
"

i

Classe 3
Um produto farmacêutico
Ter, tio n.° 746.401, de 20-4-1966
R. J. de Souza Sobrinho
Santa Catarina

"RORROGAÇÃO

SED0FARMA
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado como medicação analgésica e no tratamento dos reumatismos
Termo n. o 746.493, de 20-4-1966
(Prorrogação)
Laboratório Kriff Ltda.
Bahia

PRORROGAÇÃO

RAPKRIFF
.ind,-,stria Brasileira
Classe 3
Um preparado farmacêutico and-alérgico indicado no tratamento do resfriado
comum e suas manifestações
- Ferino o ' 746.495. de 20-4-1966
SVI 'aia Ackmulator Aktiebolaget
lungner
Suécia

zsse
Pr.a..1:s rem ivddos

_
Termo n ° 7-1 (- 192. de 20 4 1966
Laboriat(nio
Ltda.

Classe 50

impressos para uso da firma
Iqr7r
ern
i.° —
746.481, de 20-4-1966
Serraria Salvador de Sã Ltda.
Guanabara

-.I a.-

ierais

PRORROGAÇÃO

SALVADOR DE SÃ

NEUTRÁC1DO

;LNDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
!mares**

PRORROGÂÇAO

NO MOTOR »

Classe 4b
Para distinguir: Perfumes. essências, extratos, água de colônia, água de touca,
cador. água de beleza, água de guina
água de rosas, água de alfazema. água
9arn oarba. loções e tônicos para ao
rabelos e para a pele, brilhantina. ban
lolina. "batons" cosméticos, fixadora,
de penteados, petróleos. óleos para o:
Indústria Brasileira
cabelo, creve re;uventscente, cremes gol
durosos e Pomadas para limpeza da
Classe 3
Pele e "maguilage" depilatórios. deso
iorantes, vinagre aromático, pó de arroz Um produto dietético destinado a regimeF alimentares eia substituição do
P talco perfumado ou não. lápis para
açúcar
p estana e sobranceiras, preparado& liara
embelezar cílios e olhos. carmim tiara
Termo n.' 746.487, de 20-4-1966
c rosto e para os lábio:" iihâc
José de Aquino Affonso
para barbear, sabão liquido nerburiacl,
Minas Gera Is
ou não, sabonetes, dentitricios ern
Classe 41
pasta ou liquido. sais Perfumados para Um produto dietético cl
a regibanhos, pentes. va p orizadores de Pertu
mes alimentar S em sii:,stituição ao
escôvas para d entes. cabelos
açúcar
e cílios. saquinhos p erfumado. or,para
Termo n.° 746.488, de 20-4-1966
' em pó. p asta 'ira/idos - inins
Laboratório Farmaker S.A.
para o tratamento das unhas disso'
Minas Gerais
ventes e vernizes, removedores: ria nu;
cula, glicerina t y rfurnada para w abe
.os e p reparados para descolorir ,,nbas
;ílios e p intas ou sinais arritic;a , s 'deo,
para a pele

et Ponha Um Tigre

1' erino n.Q 746.490, de 20-4-1966
I Farmácia e Lab. Paulista de Homeopatia Dr. Alberto Seabra
São Paulo

u PONHA UM TIGRE

—
. Termo n.o 746.486, de 20-4-1966
José de Aquino Affonso
Minas Gerais

Terror n.° 746.483, de 20-4-1966
Essa Brasileira de Petróleo S.'A.
Guanabara

Indústria Brasileira

Termo n.° 746.484, de 20-4-1966
Essa Brasileira de Pai b S A.
Guanabara

LASORATORIO GIOVANtlIn LTDA.
JUIZ DE FÔR/. - ?UNAS URAIS

Classe 47
Sinal de propaganda

Classe 3
Classe 8
Preparado para ser usado na medicina Actuunladores, baterias, pilhas anuie na farmácia
rias. :avaletes. carregadores. lindados
•
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rl.

carregadoras, retificadores instrumentos
medidores de acumuladores, baterias e
pilhas primárias, artigos e aparelhos óticos, velocimetros` e odômetros, unidades
auto-sincronizantes para transmitir e indicar correntes elétricas, bússolas e apa.
relhos indicadores de direção e partes
inteyrantes dos mesmos. Ur-ripadas e
aparelhos de iluminação artificial. purificadores de água, gás e ar,, filtros
Termo n.9 746.494, de 20-41-19.66
(Prorrogação)
Laboratório Kriff Ltda,
Bahia

PRORROGAÇÃq

.,ASMOIUMFF
índústria Brasileireen

Termo n.° 746.500, de 20-4-1966
C. F. Machado
Rio Grande do Sul

Classe 33
Titulo de Estabelecimenot
Têrmo n.° 746.501, de 20-4-196
Indstriae Comercio Pai Noel Ltda,
Santa Catarina

ilnciústria e Co &cio
Pai No& Ltda:
Nome Comercial
Termo n.° 746.502. de 20-4-1966
Studart S.A. Indústria e Comércio
_ Guanabara

r iDimater Ltda.- Distribuidora
de Máquinas e Ferramentas
Nome Comercial
Termo n.° 746.498, de 20-1-1966
da. I
Dimitrato Lt
Santa Catarina

PIONEIRA - Indústria
de ProdutOs Marinhos Ltda.'
Nome Comercial
Termo n.° 746.505, de 20-4-1966
Planubres Ltda.
Santa Catarina

Manurrbes
Nome Comercial
Tern-1 on.° 746.506, de 20-4-66
Reimex Representações LtdRio ( .rande do Sai

PRORROGAÇAG

C5022Z
Classe 13
Joias e bijouterias
Têrm on.° 746.507, de 20-4-66
.Asberit S. A.
Guanabar-

-ador. água • de beleza. água de guina
Igua de rosas, água de alfazema: agua
mra barba. loções e tônicos para oe.
.abe les e para a pele. brilhantina. banlolina. "batons" cosméticos. tixadorey

de penteados. petróleos. óleos para o:

Classe 3. •

.abelo. creve retuvenescente. cremes gor Material de vedação e papdão hidráu,
durosns e pomadas para limpeza de bico para fabricação de juntas e aexetas

e . "tnaquilage" depilatórios. deso
Termo n.9 746.508, de 20 4-66
vinagr aromático. pó de arro:
talco pertumado ou não, lápis para
Organizações Rione LOA,
p estana e sobranceiras. nrepaPados vara
Santa Catar:na
mhelezar cibos e olhos. carmim pau
o rosto e para os lábios, sabão e creme
nara barbear, sabão liquido pertumad(
ia não.. sabonetes. dentiti'icios em • pó
pasta ou liquido, sais pertumados pare
banhos. pentes. vaporizadores de pertu
me. escõvas para dentes. cabelos. unhao
cilios. saquinhos perfumado.. prepara
Nome comercial
dos em pó. pasta. liquidos e tii010,
para o tratamento das unhas. disso)
Teimo n.° 746.511, de 20-1-66
ventes e vernizes. removedores da can- Indústria de Madeiras Santa Rita Ltda
cuia. glicerina 'perfumada para os cabe
"Imarita"
,os e preparado.. -para descolorir unhas
Santa
Cataria
iillos e pintas ou sinais artificiais. óleos
oara a pele
)ele

Lgan 911tah4no.
Classe 40
Móveis

Nome comercial
Têrmo n.° 746.510. de *.(>4.-66
Marcenaria Belmonte Ltoa
Santa Catarina

qiiamwhia
Classes: 16 e 40
Esquadrias e móveis em era]
n. V 746.512. de 20-4-66
Automolas do Oeste Ltda.
Santa Catarina
•

Autoffides d

estè.

Classes: 21 ,e 33
Fábrica de molas para veiculos, gama
gem e oficina mecânica
Termo n.° 746.513. de 20-4-66
Em-,-êsa Mampituba Ltda.
Santa Catarina

Classe 33
Transportes de passageirc,..
Têrmo n.° 746.514. de 20-4-66 _Empresa Areias Biguaçú [tia.
Santa Catarina

torantes.

Rione

Termo n.o 746.499. de 20-4-1966
Organizações San Marina Ltda.
Santa Catarina

Princesa D 9 Oeste Ltdar"

CidSSC 48
Para distinguir: Perlumes, essências, es
tratos. água de .colõma. água de touca

rgafflzações

Nome comercial

'Tétano n.° 746.509, de 20-4-66
Malharia Princesa D Oeste Ltda.:
Santa Catarina
n

Malharia

WM110

Classe 3
Um produto farmacêutico anti-alérgico
e indicado no tratamento da asma
bronquica e rinites
Termo n.° 746.496, de 20-4-1966
Café Leila Ltda.
Santa Catarina

Nome Comercial
Termo n.9 746.497, de 20-1-1966
Dirnafer Ltda. Distribuidora de
Máquinas e FerramentPSanta Catarina

Termo n.° 746.504, de 20-4-1966
Pioneira — Indústria de Produtos
Marinhos Ltda.
Santa Catarina

Termo n.9 746.503, de 20-4-1966
Arco — Arquitetura e Construcões
Limitada
Santa Catarina

íi ARCO a - Arquitetura'

e. Construções Ltda:í
Nome Comercial

,si‘°f3

—TN

Emprêsa Areias Biguaçú Ltdi
Nome comercial
Termo n.° 746.515. de 20-4-66
Willrich Gartner Ltda.
"Santa Catarina

Famacia Modernïl
Classes: 3, 10 e 48
Comércio, de produtos farmacêuticos, c&
rúrgicos e de toucador
,
Termo n.9 746.516, de 20-1-66
Fiambreria Catuira Ltda,
Santa Catarina

‘‘\2‘
0.\

- 0\3 IP'.
N\t‘

02

V2"

Nome comercial

gírimejteda ..eatitoid
Classes: 41 e 43
Comércio de produtos alimenticlOS C hW'
bicas sem álcool
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Têrmo n.° 746.517, de 204-66
Blumen Indústria e Comércio Ltda.
Santa Catarina

\".

01\
s?)\e

Nome comercial'
Termo n.° 746.518, de 20-4-66
Comauto — Comércio de Automóveis
Panambi Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes
Têrmos ns. 746.518 a 746.524, de
20-4-66
Toho Ra yon Co., Ltd.
Japão

Classe 4
Fibras em bruto
Classe 22
Fios e linhas
Classe 36
Malhas, roupas para homens e mulheres.
confecções
Classe 37
Cobertores
Classe 34
Cortinas e tapetes
Classe 23
Tecidos
Termo n.° 746.525, de 204-66
Bilhares Carajá Ltda.
Santa Catarina

Bi

reluto n.9 746.528. de 20-4-66
Têrmo n.° 746.532, de 20-466
Indústria e Comércio de Madeiras Coral- Roupas,-Rei S. A. Indústria e Lomércio
Ltda.
São Paulo
Santa Catarina

Indústria e Comércio
de Madeiras Ural Ltda.

''assada

Nome comercial
Têrmo n.9 746.529, de 20-4-66
Confecções lonetex Ltda.
São Paul6

' REVISTA DOS MUNICIPIOS DO CEADA
tfarmira

Classe 32
Uma revista
Tértno n.9 746.539. de 20-4-66
S. A. Eletrodomésticos do Nord.ste
Pernambuco

LOJAS SAENE

Confecções
lonetex Ltda.
Classe 36
Classe 36
Artigos de vestuário de to5da sorte inpara
homens,
rapazes e crianças
clusive para homens, rapazes. senh-was
Artigos de vestuf.rio, de tôda sorte.
e crianças
Têrmo n.9 746.533, de 20-4-66
Tênno n.9 746.530, de 2C-4-66
Tecidos (:ardoso S. A.
Alvaro Athaualpa Cardoso Oedja
Guanabara
Pernambuco

Classes: 8 e 40
Aparelhos tletro domésticos em geral e
móveis

GRANJAS

3

Classes: 19 e 41
Animais vivos, aves, ovos, substâncias
alimentícias e seus preparados, inoreinentcs de alimentos, essências alimentícias
Têrmo n.° 746.531, de 20-4-66
S. A. Eletro.:lomésticos do Nordeste
Pernambuco

S/A. Eletrodomésticos
do Nordeste

es'4:Càrag

Classe '8
Aparelhos eletro domésticos em gerai e
móveis
Classes: 41. 42, 43 e 49
rerrno n.9 746.536. de 20-4-66
Bar, restaurante, venda de retrescos e
Mugnai, Costa & Cia. Gula.
ebiclas e jogos de bilhar
São Paulo
Térmo n.° 746.526, de 20-4-66
Trans-Coral Ltda.
Santa Catarina

Piand -eoUt cada
4

.PeurE.nentemente

Têrmo n.9 746.537, de 20-4-66
Américo Barreira
Ceará

Têrmo n.° 746.540, de 20-4-66
Produtos Alimentícios Daqui Ltda,
São Paulo

c>s's
Classe 23
Tecidos em geral
TêTITIO n.° 746.534, de 20-4-66
Tecidos Cardoso .S. A.
Pernambuco

Armazens Cardoso
Classe 23
Tecidos em geral
Tênno n. 9746.535, de 20-4-66
Tecidos Cardoso S. A.
Pernambuco

Lojas Cardoso
Classe 23 •
Tecidcis em geral
TéTITIO n.9 746.538, de 20-4-66
Frutuoso Pereira de Souza
Ceará

Nome comercial
Têrmo n.' 746.527, de 20-4-66
Auto União Alegretense Ltda,
Rio Grande do Sul

Classe 41
Sorveres, pós para sorvetes, líquidos
para sorvetes e pós para pudins
Têrmo n.9 746.541, de 20-4-66
Antonio Cassol
São Paulo

Lourenço Lorwat
Classes: 32 e 33
Titulo
Tèrmo n. 9 746.542, de 20 4-66
Laboratil S. A. Indústria Farmacêutica
São Paulo

.

PRORROGAÇÃO

METI!.
Industria Brasileira

Classe 21

Veículos e suas partes Integrantes

•

Classe 41

Calé tado, moido em grão e em
chicaras

Classe 44
Cigarros

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento da tuberculose
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Comércio e RepreSentações Ltda.
Guanabara

Convenser —

nvenser

Têrmo n.° 746.549, de 20-4-66
Companhia Metalúrgica Barbará -Rio de Janeiro

BARBARÁ
Classe 6
Máquinas industriais e suas partn
integrantes
Têrmo n.° 746.550, de 20-4-66
Cia.
Protásio
Rio Grande do Sul

Urino n.° 746.555, de 20-4-66
S. A. Sanatório Rio de Janeiro
Guanabara

S. A. SANATORIO
RIO DE JANEIRO

Classe 38
Classe 8
Impressos para uso da firma
Para distinguir os seguintes artigos eléTêrmos na. 746.556 e 746.557, de
tricos: Rádios, aparelhos de teleVisão.
20-4-66
pick-ups. geladeiras, sorveteiras, apare-,
S. A. Sanatório Rio de Janeiro
lhos de refrigeração. enceradeiras, as.,
Guanabara
piradores de p6 fogões, fornos e foga.
-, reiros elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças, ferros elétricos de engorpar e
,S.R.J.
passar, batedeiras, coqueteleiras. expremedores iinuid;ficadores elétricos. máquinas para picar e moer legumes
Classe 36
Classe 33
carne, resistências elétricas, fervedores
Calçados
Insígnia comercial
estufas. ven!'ladores, paenlas e bule:
Nome comercial
Tèrmo n.° 746.551, de 20-4-66
elétricos, refletores, relógios de ayr te Crefipar S. A. — Crédito, Financia'rêrmo n.° 746.558, de 20-4-66
frigerada, formas elétricas. máquina:
mento e Investimentos
Padaria e Confeitaria da Cancela Ltda. I
fotográfícas e cinematográficas. cam
Paraná
Ltda .
pa i nhas elétricas. garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas. apare
PADARIA E
lhos de luz fluorescente, aparelheis de
comunicação interna, este rilizadores coa- r CREFIPAR S. A. -- Crédiki;\
CONFEITARIA
densadores. bobinas, chaves elétricas
Financiamento e Investimentos
comutadores, interruptores, tomadas de
. -DA CANCELA LTDA.
corrente. tusivel aparelhos fotográficos
Nome comercial
Norrie comercial
e cinematográgicos. • filmes revelados
binóculos. óculos, aparelhos de aProxiTermos na. 746.559 e 746 :60, de
Têrmo n.° 746.547, de 20-4-66
mação. abat-fours • e lustres máquinas
20-4-66
General Electric . S. A.
para lavar roupas para uso
Guanabara
F. Carneiro de Miranda
doméstico
Minas Gerais
Têrmos ris. 746.544 c 746.545, de
20-4-66
Laboratório Vetifarm Ltda
São Paulo
Classe 37
Classe 8
Classe .36
Aparelho para regulagem de faróis
Têrmo n.° 746.561, de 20-4-66
Termo n.° 746.552, de 20-4-66
Isofil S. A. Fios, Cabos e Materiais
Clinica Santa Alice -Ltda.
Isolantes
Guanabara
São - Paulo
Classe 2
Produto veterinário
'CLINICA
Classe 3
Preparado farmacêutico
,SANTA -ALICE,
Tértno n.° 746.546, de 20-4-66
Laboratórios Sintofarma Ltda.
Classe 33
São Paulo
Clinica de saúde
Ur= n.° 746.553, de 20-4-66
Clinica Santa Alice Ltda.
Classes: 1 a
Guanabara
Insígnia comercial
Têrmo n.° 746.562, de 20-4-66—
4CLINICA
Indústria Resegue de óleos Vegetais
Classe 3
S. A.
Preparado farmacêutico—
SANTA ALICE LTDA.
São Paulo
Térmo n.° 746.548, de 20-4-66
Cia. Ltda.
Henrique Meyer
Nome comercial
Santa Catarina
Tênno n.° 746.554, de 20-4-66
S. A. Sanatório Rio de laneiro
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Guanabara
Classe 46
P ara distinguir: Amido. anil, azul da
SANATORIO
'rússia, alvaiade de zinco. sbrast ;os
aigodão preparadn para limpar metais
Indústri3 Prusileira
RIO DE JANEIRO
detergentes. esnremacetes, extrato dei
-mil, fécula para 'tecidos, fósforos de
Classe
e de madlera. goma pare lavanClasse 36
deria, • limpadores de luvas, líquidos de
Titnin de estabelecimento
Meias

R NO

DIRESC*P1

branquear tecido. Ilquldos mata-gOrdir:

ras para roupas e mata óleos para roupas. Meina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, sahcato
de sódio, soda caustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e sa,
ponáceos, tijolos . de polir e verniz
para calçados
Vérmo n.° 756.563, de 20-4-66
"C. B. F." Sociedade Brasilekd de
Freios Elétricos Ltda.
São Paulo
ej C . F . " SOC I EDADE.
BIZAZILEIRA DE FREIOS I
ELÉTRICOS LTDA:j
Nome comercial

- Têrmo n.° 746.564, de 20-4-66
Clóvis Pereira Sampaio
•
São Paulo

Classe 16
Para distinguir e acsinalar postes de
concreto armado para linhas de alta e
baixa etnsão, postes de ilumina, ãçi. postes offiamentais, postes para :mirada de
luz, colunas de concreto armbadc, postes para linhas de transmissão e Wein.
nias. postes e mourões em geral

Térino n.° 746.565, de 20-466
Mesbla S A."
Guanabara

TETRAFAC

ONiRiUM

TOTÃO

Bichinho LL

Indústria Brasi/eiraClasse 16
- -)
Intas para pinturas de paredes
Térmo n.° 746.566. de' 20-4-66
Mesbla S. A.
Guanabara

MEB-O-LAC
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Tintas para pinturas de paredes
Têrmo n.° 746.-567, de 20-4-66
Mesbla S. A.
Guanabara

SI
indústria B.rasikira,
.
Classe 16
Tintas Para Piatge_ 4e parede*

'\

»e:.
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Termo n.° 746.568, de 20-4-66
Mesbla S. A.
Guanabara

NIULAC
Industria Brasileira
Classe 16
Tintas para pinturas de paredes
"1-e-ano n.° 746.569, de 204-66
Mesbla S. A.
Guanabara

Têrmo n.° 746.574, de 204-66
Mesbla S. A.
Guanabara

SINT.O.CRET
indústria Brasileira
Classe /6
Tintas para pinturas de paredes
Têrmo n.° 746.575, de 20-4-66
Mesbla S. A.
Guanabara

'4Ik7"

Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas para pinturas de paredes
Termo n.° 746.576, de 20-4-66
Mesbla S. A.
Guanabara
- Indústria

Brasileira

PRETO

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes
Têrmo n.° 746.570, de 20-4-66
Mesbla S. A.
•
Guanabara

§INT-O-LIN
Indúst

AZUL ESCURO

Brasiletra

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes
Te-mo n.° 746.571, de 20-4-66
Mesbla S. A.
Glianabara

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes
Termo n. o 746.577, de 20-4-1966
Cordoaria São Leopoldo S.A.
Rio Grande do Sul

S1IITEX
Indús:tria Brasileira
Classe 16
Tintas para pinturas de paredes
Têncto n.° 746.572, de 20-4-66
Mesbla S. A.
Guanabara

-

(xotes. cavaletes, cunhas. cruzetas. cubas, cas, programas de rádio e televisão,
caçambas. colheres, cestos para pães, publicações, revistas, folhinhas imprescapuz para cozinha, cabos para ferrasas e programas circenses
mentas. cantoneiras engradados. estraTérmo
n.° 746.583, de 20-4-1966
dos, esteirinhas. estojos, espremedeiras.
embalagens de madeira, escada. for- Cooperatr'Ja Central dos Produtores
Rurais. de Minas Gerais Ltda.
mas. guarnições para porta-blocos
Minas Gerais
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensilios domésticos,
malas de madeira. palitos. pratos, pipas, pinos, puxadores prendedores de
roupas, pásinhas, garfinhos e colheres
pi.ra sorvetes, palitos para dentes, taboas de passar roupas. táboas de carne,
tonéis torneiras. tambores, tampas,
suportes de madeira
Termo n.° 746.579, de 20-4-1966

Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Ltda.
Minas Gerais

REALIDADE SOCIAL

publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n.o 746.584, de 20-4-1966
Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Ltda.
Minas Gerais

. Classe .l2
REALIDADE FINANCEIRA
Para distinguir: Album, almanaques
nuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinernatograil
Classe 32
ca.. programas de rádio e televisão. Para distinguir:
Albuns, almanaques.
pubLicações, revistas, lolhinhas impres- anuários,
boletins, catálogos, Jornais.

sas e programas circenses
Termo n.`• 746.581, de 20-4-1966
Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Ltda.
Minas Gerais

REAIJIDADE AGP [COLA
n

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros: peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,

Classe 32
ÇRZAIIDADE BSPORTIVA
Para distinguir: Albuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográfiClasse 32
cas, programas de rádio e televisão, Para distinguir: Álbuns, almanaques,
publicações, revistas. folhinhas impres- anuários, boletins, catálogos, jornais,
sas e programas circenses
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
Termo n.9 746.580, de 20-4-1966
Cooperativa Central dos Produtores publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Rurais de Minas Gerais Ltda.
Minas Gerais
Termo n.° 746.585, de 20-4-1966
..uoperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Ltda.
atEALIDADE ECONOWIICA
Minas Gerais

COIDOAltiA $A0 LICPOL20
a LtOPOLDO-Ilit

M

REALIDADE RCANTIL

Classe 32
Para distinguir: Álbuns,. almanaques.

livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impres
sas e programas circenses
Termos na, 746.590 e 746.591, de
20-4-1966
Rádio Itasoin
Minas Gerais
^IN
ASOM

'Indústria Brasileira

Classe 28
nylon torcidos e fios plásticos
torcidos
Te'rmo a.0 746.578, de 20-4-1966

anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros, peças teatrais e cinematográfi,
cas. 'programas de rádio e televisão.

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes

Melo e Barreto Ltda. Comércio
Indústria

Tenno n.• 746.5) 3,cle 20-4-66
Mesbla S. A.

Minas Gerais

tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
nick-ups. geladeiras, sorveteiras apare.
1-1 » de refrigeração. enceradeiras, asnirallores de ro6 fogões- fornos knra"
r•eiros elétricos. chuveiros. aquecedores.
Minas Gerais
'Iatanças. ferros elétricos de engomar e
ns;....-tr, batedeiras, coquer&eiras. exareftAtiDAD2 ARTISTICA
medoreq liquidificadares :tétricos. menara picar e
lecp7meP e
carne. r esistências elétricas. t,. rvedores
- Classe 32
.stufas. ventiladores, paenlas e bules
Para distinguir: Álbuns, almanaques. eiétricos refletores, relógios de ar reanuários, boletins, catálogos, jornais frigerada formas elétricas, máquinas
livros, peças teatrais e cinematográfi- fotográficas • cinematográficas. cam-

• CAICARA

Gnanabar.-..

Féos

Classe 8
publicações, revistas, folhinhas impresPara distinguir os seguintes art4os elésas e programas circenses
Têrmo n. 9 746.582. de 20-4-1966
Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Ltda.

e

?I 33
Classe 26

Casse 16
Tinta yen pinturas de Fadei

Nks

4-t•tefato4 de madeira em geral: Argobss, akuidarea armações para balcões
e Para vitrines. artefatos de madeira

para caixas. bandeias. barris, baldes
batedores de carne, caixas, caixaes,

r11:0Cr
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• nhas ofertem garrotas mo:nicas re
n0,-iares automáticos. 'amuadas apare.
lho' de nuz tluareacente. • apaielhos de
r,)niunicação interna. estertlizadores cao.
densadores. bobinas. chave 6 e ietricas
em-Lutadores. interruptores. tornadas de
corrente. tusiveL aparelhos totogra tico:
• cinernatográgicos, filmes revelados.
binóculos óculos, aparelhos d aProiomação. abat-lours e lustres rnaquinw
para lavar roupas para uso
domestico
Classe 32
'Para distinguir: _Álbuns, aluianaques,
nuaários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Têrmos as. 746.587 a 746.$89, de
20-4-1966
A Retificadora Ltda.
Minas Gerais

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes: motores elétricos, serras mecânicas, atternadares, geradores, tornos mecânicos,
prensas mecânicas, misturadoreS, elevadores, moinhos para cereais, máquinas
descascadoras, ventiladores, bombas.
máquinas para indústria de tendas; máquinas de impressão e .mátrainas
operatrizes
Classe /
Máquinas e utensilios,Para serem usadas exclusivamente na agrictiltura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecanicos e CM pilhadores combinados,
arr ancaclores mecânicos para agricultura. batedeiras para ceerals. bombas
para adubar. ceitadeiras, carpideiras
sedados para arroz, charruas para masa
caltura cultivadores. debulhadores
destocadores. desentegradores: esmaga.
dores para a agricultura escarsificadores. enchovadeiras. facas para máquinas agricolas (assadeiras gadanhas
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas ma.
quinas vaporizadoras. máquinas de
fundir, máquina,, niveiadoras de terra.
maquinas perturadoras para a agricultura máqcinas de planrar. matocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear: para asfaltra: de
tomam de triturar. de esfarelas terra.
para Irrigação, para matar tortni g as e
cratros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes. para adubar para
agitar e espalhar palha. p ara rolhes
algodào. para colher cereais riaquinas
amassadoras para Sas acidadas de
cortar árvores, para espalhar, pare ca-

ainar máquinas combinadas Para semear e cultivar, de desbanar para ensacar. máquinas e ancinhos para Forra.
opeuapac sesopeasca seuin.bew suab
ras tnecártic.al.. raladores . mecánicos, rolos compressores paza a agricultura
saam . ie.iras semeadeiras, secadetras
marcadores de teria tosaclores de grama. tratores agrícolas," válvulas para
máquinas agricoaas
Classe 21
Pára ,tistinguir: Veiculas e suas partes
:ntegrantes: Aros para :bicicletas, automóveis. auto-caminhões. aviões, ' amortecedores. alavancas de cambia. barcos.
()regues. braços para veiculas. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminhões
ci,rros, tratoree. carros-berços, carrostritques carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias. chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veiculas.
corrediços para veículos. direção. desligadeiras estribos, escadas rolantes, ele/adores para passageiros e para 'carga.
'engates para carros. .eixos de direção.
treine. fronte'ras para veiculas, guidão
locomotivas. ;anchas motociclos, molas.
motocicletas. tnotocargas moto furgões.
manivelas, navios. ónibus. para-choques.
para-lamas, para-brisae, pedais. pantões.
rodas -para bicicletas, raios para hicicle
tas, reboque radiadores para veiculas.
rodas para veiculas, 'seuins, triciclos, tirantes pare veiculas, vagões. velocipedee, varetas de contrate do afogador e
acelerador roleis troleibus,. varaes de
carros toletes 'para carros
Termo n.° 746.586, de 20-4-1966
Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Ltda.
Minas Gerais
,
RivadDADE

si/mien,

•

Classe 32.
Para cusouguiri Álbuns, auuanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão.
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n.9 746.592, de 20-4-1966
Rádio Itasom Ltda
Minas Gerais

RADIO ITASOM LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 746.593, de 20-4-1966
Revesa — Regina Veículos S.A.
Minas Gerais

R

Es

Classe 21 s
Para distinguir: Veiculas e suas gastes
integrantes: Aros para Nal:leias. automóveis, auto-caminhões, aviões. amor
tecedeiras, alavancas de câmbio bascos
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos ch mão e carretas, cum-

nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros.. tratares, carros-berços. carros.
cangues. carros-irrigadoes, carros, carnais, carrocerias, chassis, chapas cir:uiares para veiculas. cubos de veiculas.
:orrediços para veiculas, direção. desiiladeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para Passageiros e para carga.
?.ngates para carros, eixos de direção,
n.eiols.. fronteiras para veiculoà.
°caritativas. lanchas, motociclos. molas.
.axotocicletas. motocargas. meto furgões.
nanivelas. navios: ónibus para-choques.
aara-lamas, para-brisas. pedais, pateies,
odas para bicicletas,. raios .para bicicle.
as. reboque, radiadores para veiculos.
pdas para veiculas, sedas, triciclos, ti.antes para veiculas. vagões. velocipe.
tes. varetas de concede do afogador e
scelerador. tróleis, troleibus varaes de
carros, toletes para -arros
Termo n.o 746.'594, de 20-4-1966
Revesa — Regina Veículos S.
Minas Gerais

vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção.
treme. raonteiras para veículos. guidão,
'ocomotivas, lanchas. motociclos, molas.
motocicletas. inotocargas moto furaões..
manivelas, navios ónibus, para-choquess
para-lamas para brisas, pedais. pantões4
rodas ,ara bicicletas, raios pari biciclaa
tas, reboque, radiadores para veiculoe.
rodas para veículos, seuins. triciclo*. da
rantes para eiculos. vagões. velocinos
des, varetas de contrate do afogador e
acelerador, rruiels. troleibus. varaes d*
car:os. toletes para carros
Termos as. 746.600 a 746.603, de
20-4-1966
na. de Seguros Minas Brasil
Minas Gerais

R E V E, d A
REGINA VEICULOS S/A
Nome Comercial
Têrmos as. 746.596 a 746.599, de
20-4-1966
Cia. de Seguros Minas Brasil
Minas Gerais

,
Classe 32
Para distinguir: Álbuns. almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão.
publicações, revistaad folhinhas impressas e programas 'circenses
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 38
Ações, títulos, promissórias, apólices e
letras de câmbio
Classe 50
Impresso em gerai
Termo n.o 746.595. de 20-4-1966
Revesa — Regina Veículos S.A.
Minas Gerais

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaquea,
anuários, boletins, catálogos, tornais,
livros, peças teatrais e cinematográfla
cas, programas de rádio e "televisão,
publica:fies, revistas, folhinhas ~rad
sas e programas circenses
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 38
Ações, títulos, promissórias, ap6H g * ,
letras de câmbio
Classe 50
Impressos em geral
Termo n. 9 746.604. de 20-44966
Construtora Caparaó S.A.
Minas Gerais
CAPA R A Ô,

Classe 16
Para aisringuir: Materiais para construa
ceies e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulelos. batentes. balaustres. bicso
ror de :imenso. blocos para pavimenta.
:Ao. calhas. cimento, cal, cré. chapai/
isolantes "caibras. caixilhos. colunata
-banas para coberturas, caixas dique,
caixas de descarga para etixos. edifica.
ções premoldadas. estuque. emulsão dg
base asfáltico. estacas. esquadrias. estrita
'uras metálicas para construcews. tame:o
'as de metal, ladrilhos, lambris. luvai
Classe 21
de função, laces. laneotas. material- Nos
Para distinguir: Veículos e *mas partes !ante contra frio e calor, manilhas. enato
integrantes: Aros para bicicletas, auto- as para revestimentos de parirdes, amo
móveis.' autd-caminhões, aviões, amor- letras para construções, mosaicos. proa
tecedores. alavancas de câmbio barcos. lutos de base asfáltico. produtos paro
treques. braços para veiculas. bicicle- "ornar im permeabilizantes as enfunam
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- ' ar sie cimento e cel. hidráulica, neflreo
dionetes. carros ambulantes. caminhões qt lho. p rodutos betuminosos. ImPermead
-erros, tratores, carros-berços. carros- liGrzantes liquidas ou sob outras formai
,-anaues carros-irrigadores, carros. cata 'Iara revtstimento e outros como na rasa
roças. carrocerias. chassis, chapas cir- a imentacao. peças ornamental, de do
adarea para veículos, cubos de veiculas monto ou gesso para tetos e parede%
corrediços nara veículos, direção. desli- papel para forrar casas. numas antto
i gacleiras estribos, escadas rolantes, ele- ácidos para uso nas construções, paro
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cineres. narras. poriae's pisos. soleiras Asadas, almofadas. acolchoados para
p.ira poria, tijolos tubos ar concreto, móveis, bancos, balcões, banquetas
telhas caçoe. rill)t); de vintitação. tan- oandejas domiciliares, berços. biombos
que. de .aniento vigas. viganivaràs e - acidras, carrinhos para chá e café
vurôs
.onjuntos para clormital'os. conjuntos
-iara saia de Jantar e sa a • de visitas
I Tèrmo n•' 746.605, de 20-4-1966
•tnjuntos para terraços. ja: dm e praia.
Gonstruloi a Capat aó 5. A
, n ,. ito6 de armários e gabinetes Para
lei mas Gerais •

CONSTRUTORA C APARAO Spa,
Nome Comercial
Termo n. v 746.606, de 20-4-1966
Construtora Caparao S. A.
Minas Gerais
TMOBIT., IIÇR IA CAPARACI'

Classes: 16, 26 e 33
Titulo de Estatelt‘cimento
fertno n. y 746.607, de 20-4-1966
Sanur Jorge Kahev
Minas Gerais

opa e cosinha, camas cabides, cadeiras
reórias. .:acieiras d c balanço, caixas
ie rádios, colchões, colchões de molas
spensas, divisões, d:vens discotecas
e madeira. espregui;adeiras, escrivarnihas. estantes guarda-roupas. mesas.
,es i rhas mesinhas para rádio e teievi-

-lo. mesinhas para televisão. molduras
.ra quadros porta-retratos. poltrcrids
,itrona s-ca ma. prateleiras. porta-dm...lis, solá s. sofás- camas, travesseiros e
vitrine

Têttno n.° 746 611, de 20-4-66
Antônio Hakime
São Paulo

REPRESENTAÇÕES
OURO BRANCO

Têrmo n.° 746.617, de 20-4-66
móveis,. auto-caminhões. aviões. amor
Dropper Laboratórios Ltda. -- tecedores, alavai as de câmbio, barcos,
Guanabara
breques, braços para veiculos, bicicle.
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, carINDÚSTRIA BRASILEIRA
roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de • veículos,
Classe 3
corrediços para veículos, direção. desfia
Colirio
guieiras. estribos, escadas rolantes, ele.
vadore , para passage:ros e para carga,
Têrmo n.° 746.618, de 20-4-66
engates para carros, eixos de direção,
Dropper Laboratórios Ltda.
freios. fronteiras para veiculos, guidão,
Guanabara
locomotivas, lanchas., motociclos, molas,
motocicletas. motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus. para-choques,
.lamas, para-brisas, pedais. pantões,
rodas para bidcktas. raios para bicicleINDÚSTRIA BRASILEIRA
tas,, reboque. radiadores para veículos,
rodas para veículos. seuins, triciclos, tiClasse 3
Para distinguir: Uma linha de produCos rantes para veículos, vagões, velocipedes, varetas de contrôle do afogador e
oftalmológicos

DROPPER

DROP

Têtmo n.° 746.619, de 20 - 4 - 66

Dropper Laboratórios Ltda.
Guanabara

GOLO -DROP

Classe 33
Titulo de estabelecimento
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Têrmo n. V 746.613, de 20-4-66
Classes: 1. 2 e 46
Mapro Indústria e- Comércio de M-sveis
Titulo do Estabelecimento
Classe 48
e Esquadrias Ltda.
°ara c:stinguir: Perfumes. esséncias. ex
Termo n.° 746.603, de .20-4-19(6
São Paulo
tintos. água de colõn:a, água de tonca•
Samit Jorge Kahey
cador
água de beleza, água de qpina
Minas Gerais
LAARIIA PROCRIDE. água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tônicos para os
EMPÓRIO ÁRABE
Classes: 16, 34 e 40
Jahelos e p ara a pele. brilhantina. banTitulo de estabelecimento
dolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
Tèrmo n." 746.614, de 20-4-66
Classes: 41, 4 2e 43
Mapro Indústria e Comercio de Móveis cebelo. crave reiuvenescente, cremes gor
Titulo de Estabelecimento
durosos e pomadas para limpeza da
e Esquadrias Lida
gele e "maquilage". depilatórios. desoSão Paulo
Têrtno n.° 746.609. de 20-4-1-46
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
R. Geigy S . A.
e talco perfumado ou não. lápis para
Suiaç
pestana e sobranceiras. preparados ,riara
MAPRO INDÚSTRIA E
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
COMÉRCIO DE MÓVEIS
I IL
para barbear, sabão liquido perfumado
Classe 3
ESQUADRIAS LTDA
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó
Um preparado farmacêutico
pasta ou liquido, sais perfumados para
tranquilizador
Nome comercial
banhos, pentes, vaporizadores de perlo.
me. escôvas para dentes, cabelos, unha
Termo n.° 746 610, q'z 20 - 446
Têrma n.° 746 l5, de 20-4-66
&der Propaganda Ltda.
e cibos, saquinhos perfumado. -preparaLaboran Farmacêutica S. A.
São Paulo
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
Guanabara
para o 'tratamento. das unhas. dissol"VENDAS-ORGANIZADAS"
ventes e vernizes, removedores da cuticola, glicerina perfumada para os cabeClasse 33
los e preparados . para descolorir unhas.
INI5JSTRIA 3RAVILEIRA
Expressão de propaganda
cílios e p intas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Têrmo n. 9 746.612, de 20-4-66
Classe 3
IVIapro Indústria e Comércio de Móveis
Termo n.° 746.621, de 20-4-66
Colírio
e Esquadrias Ltda.
Sobrauto, S. A. Sociedade Brasile ra
de Auto Peças Comércio e Indústr,a
Têm°
n.•
746.616.
de 20-4-66
São Paulo
Laboran Farmacêutica S. A.
Brasília
Guanabara
LOJA DA LIMPEZA

' LAMPREN

BUFTO

acelerado, Coleis. trole ibus, varaes de

carro toletes para carros
Termo n." 746.620, de 20-4-66
Dropper Laboratórios Ltda,
Guanabara

DROPPER
LABORATÓRIOS LTDA.
Nome comercial
Têrmo n.° 746.622, de 20-4-66
Sobrauto, S. A. Sociedade Brasileira
de Auto Peças Comércio e Indústria
Brasília

Sobrauto
Indústria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas automóveis. auto-caminhões. aviões, amortecedores, alavancas de, câmbics barcos,
breques, braços para veículos. bicide.
%s. carrinhos de mão e carretas, cami.
ihonete .", carros ambulantes. caminhões.
-erros. tratores carros-berços carros,
tanques carros-irrigadorese carros car-nças. carrocerias chassis chapas ciralares para veículos cubos de veículos,
orrediços p ara veículos. direção des113arleiras , stribos escadas rolantes eleAdore. rei-a nasRage-ros e para carga.
•noates ',ara carros eixos de direção.

'retos fronteiras para veiculas. guidão.
o ci,moti• , as. lanchas motociclos mofas,
notocicletas motocargas mote furgões.
"PnivPias navios Saibas nara - chnoues.
▪ara- lamas nara-bri . as peda .s nantNes.
INDUSTRIA BRASILEIRA
-nefac nara h1 ,-3cktRs "aios nara hicicle. as r a bi-mita radiadores para volcillos,
Classe 10
IND Ú STRIA BRASILEIRA
o ndas nara v;dculos sPiiins triciclos ti!Móveis em geral, de metal, vidro. de
'-antes naro
vanti,s sreloc , neClasse 3
Classe 21
Iço madeira, estofados ou náo, induN'O va 'P'a"
contrede dr aforiadm e
tiva móveis para escritórios: Armários Um produto farmacêutico- mecheinal in- Para list nottir- Veictilos e vias narre<
•o1:PiR Prnl,ihtts
dicado como antibiótico
integrantes: Aros pa r a bicicletas RidoIlitegrios para banheiro e para roupas
carros. tolet...,, para carros

MAPRO

SPIRAMICETIN

LE

Indústria Brasileira

OR ON?","",,
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Termo n.° 746.625, de 20-4-1966
João Pereira da Costa
Brasília

Auto Peças Pauhsta

rim. tremoços. tortas. tortas pare alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n. 9 746.626, de 20-4-190
José Felipe João
Brasilia

Classes: 2 te 33
Compras e vendas a varejo de peças e
acessórios para veículos em geral
Termo n.° 746.623. de 20-4-66
Condimento Bomtempero Ltda.
Brasília

Bomtempero
Indústria Brasileira
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido
gonzis para darrunens; insignias:
mas. lâminas. Iiroreiros. latas de MIo.

jarras: rnachad.nhas. molas p ara porte
molas para venezianas. martelos Jat.
retas. matrizes: navalhas: puas; pás, pra
gos. parafusos, oições. porta-01M no
seiras. porta-pão. portalóias paliteiros
panelas. roldanas, ralos tst a p.as. rebi
. tes, regadores: serviços de chá e café
serras, serrares. chos sacarrolha: te.
souras talheres atlha rieiras. torqueze
tenazes. travadeiras. telas dt arame, tor.
asaras. trincos tubos para encanamento
trilhos para pistas de correr taças.
travessas. tura/idos: vasos vasilhames
amendoas. ameixas: amendoim araruta
arroz. ,atum, aveia avelãs. aze.te azei
tonas banha. hacalhau. batatas. balas
biscoitos. bom ílons. bolachas- baunilha
café em pó e em grão. camarão. Janela
em nau e em Pó. cacau carnes, chã
caramelis chociilaies, confeitos. cravo
cereais. cominho, creme de le'te. cremes
allmenticios. croquetes. compotas. cangica Coalhada. castanha, cebola condimentos pa-i alimentos. colorantes.
chouriços. dendê. doces. doces de frutas espinafre essênc:as alimentares, empadas, ervilhas. enxovas. extrato de toé
mate. tarinlias i.limenticias. favas féculas, flocos. tarelo. fermentos. leilão
f:gos •frios. 'Turas secas naturais e cris.
tatuadas. glicose, goma de mascar gor
duras. grânulos. grão de . bici gelatina
goiabada geléias. herva doce hérm
mate, hortaliças lagostas. línguas. leite
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Classes: 8, 11 e 39
Instrumentos de precisão. instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum: instrumentos e aparelhos (3:ciáticos: moldes
de tôda a espécie; acessórios de aparelhos elétricos, inclusive válvulas, lâm p adas ,tomadas, fios, soquetes), aparelhos
frotográficos, radiofônicos cinematográficos, máquinas falantes, discos gravados e filmes revelados. Ferramentas de
tõda espécie (exceto quando partes de
máquinas) ferragens e cutelaria em geral. Pequenos artigos de qualquer metal. Artefatos de borracha e de
gutapercha
746.627 a 745..629, de
as.
Termos
20-4-1966
Wilson Toledo
Guanabara

Monte Cristo
Indústria Brasileira
Classe lt
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris art:009
metal a saber: Alicates, alavancas armações de metal. abridores de latas
arame liso ou tarpado. assadeiras açu
-areiros: brocas, bigornas. baixelas
rsandeilas. bacias, baldes. bimbonieres.
cadinhos.- cadeados, castiçais, co
'heras para pedreiros correntes, cabides

condensado. le.te em pó. legumes em
conserva. lentilhas. linguiça louro, mas- chaves: cremones. chaves de parafusos
sas alimenricias. mariscos. manteiga conexões para encanamento, colunas.
margarina, marmelada macarrâl. mas.
sa de tomate. mel e melado. mate, massa , p ara m:ngaus. molhos. mohiScos
Mostarda. mortarlPla. nós moscada, nozes. óleos comestívei g, ostras. ovas
pães. paios nralinés plruenta. pós para
pudins. pickles. peixes. presuntos. patês. pet:t-nois p astilhas. pizzas pudins.
quellos. rações balanceadas para animais. requeijões. sal. sagú sardinhas
çandulches. sorvetes. SZICi de tomate e de

santas de metal para portões. canos te
mear!. chaves de tenda chave, ismésa
zabeções. canecas cipos. Cachepots
centros de mesa, coqueteleiras caixas
nata acondtcimamento de atmentos
-aldeirões. caçarolas, chaleiras. esietet.
ras, conchas coadores: distintivos. do.

Pradiças: enxadas. enxadões. 'siares
-ngares. esgu:chos &rates pare sereias

Termo n.° 746.630, de 20-4-1966
duras ferro COMUA a carvão, ferutenras.
(Prorrogação)
tunis. fôrmas para doces, freios liara
estradas de ferro, frig:deiras: ganchos. Porcelana e Steatita e Magnésia S.A.
Paraná
grelhas gar sos ganchos para quadros
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanactúes„
PRORROGAÇÃO
anuários. boletins, _catálogos. jornais.
livros, peças teatrais e cinematográficas, p rogramas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
elasSe 28
Para distinguir: Artetatos de material
plástico e de nylon. Recip:entes fabricados de material plástico. reVestimentos confeccionados de substâncias
mais e vegeta.s: Argolas açucareiros.
armações para ()celas. !sulca. bandejas.
oases siara teletcmes. baldes. bacias . bolsas, eaixas. carteiras, chapas cabos
para ferramentas e atensilios. cruzetas.
almas para acondicionamento de al;,.
inentos caixa de rnater.al plá.st;co para
baterias. coadores. copos, canecas. conchas. capas para. álbuns e para livros
:atices, .Asstos. castiçais para veias
.:aixas para guarda de Ibltos, carru.:hos coadores para chá. descanso papa
waros, copos e copinhos de plásaccass
}ara soraetes, ca.iunhaa de aluar
1;ara sorvetes, colherinnas, pasinhas
jartinhos de plástico para sorveres tur
ambas dt plástice para sorveres, disvos
mbreagen de material plástico. embaagenS de mater.al plástico para' sorvees. estofos para objetos, asa mas de
bylon esteiras, enfeites para autOuto-

Classe 16
Para distinguir:. Materiais para construções e decorações:. Argamassas. argila,
areia, azulejos. batentes.. balaustres. blue
cos de cimento. blocos 'para pavimentação, calhas, cimento.. cal. cré. chapas
isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
cha p as para coberturas, caixas dagua,
caixas de descarga para etixos, edificas
ções prtmoldadas, estuque. emulsão de

base astáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamaas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas. material isco.'
lante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de fiardes. madeiras para construções, mosaicos. pra-lutos de base astáltico. produtos para
Jau. massas anti-ruidos. escoadores de
tornar impermeabilizantes as argamas,ratos. tunis. tõrmas para doces tiras sas de cimento g cal, hidráálica, p adresara bolsas. sacas guarnições quartii. tie'ho, produtos beiiiminosos. impermealições para porta-blocos, guarnições bilizantes líquidos ou sop outras torrnas
oara 1:quiditicadores e para natecieiras para revtstimento e outros como na pa-te trutas -e legumes, : gcarnições de ma- vimentação. peças' ornamentais de ci- =
criai plástico pára utensilios e eibietos alento ou gesso para tetos e paredes,

luarnições para otilsasarlos. galerias papel pare forrar casas, massas andLara cortinas. terra `taminados, piás •cidas para uso nas construções, parricos lanche.ras. mantegueiras. malas aueres. portas, portões, pisos, soleiras
'móis. prendedores. de roupas. yuxado para portas, tijolos, tubos de concreto,
es 'de móveis, pires. pratos Palitei- telhas, tacos, tubos de vtntilação. tan-os. pás de casinha, pedras pomes aro. ques de cimento, vigas, vigamentos e
.ios protetores para documentos paradores . de água para uso doméstico,
aorta-copos. porta - meue.s. ..sortr.-notas
sorta - documentos placas. rebites :0,11.
lhas recipientes. suportes. suportes UM
guardanapos. saleiro ru tios. 'tigelas.
-ubos para ampolas. tubos Para serialas, travessas, tipos de mates ai piás
ico sacolas, sacos. saqu.nhos.
nes para acondiciinamenta vasos, siaras. çolas a trio e colas .zão
In outras classes, para borracha para
:arrumes. para marceneiros. para sapaerros. para vidros. pasta adesiva para
mates a l p las t. re e nmeral.
Termo n.v 746.624, de 20-4-86

vitrôs

Termos ns. 746.631 a 746.641, de
20-4-1966
A.B.C. Rádio e Televisão S.A.
São Paulo

Balira Jeorges Rizk
Brasilta

• Chic Moda Nem São Paulo
Vende Mais Barato

Indústria Brasileira
- Classe. 10 •

Classe 36
stribos, esferas para arreios, •spuma Artigos de vestuário, de tilda sorte,
distinguir: Abaixa-lingnas, abreá
-feiras: formões 'oiças ferro' para cortai Inclusive de esporte e para crianças Para
bocas, adenótorrioa, atastadores, agrai"
(fraldas,
cueiros)
frutas, torradas.. tap:oca. trinaras, talha- atpim, tendi:is. facas, facões. fecha.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido

agrafos para ossos, agulhas para inje- • Para vitrines, artefatos de madeira
Têrmo n.o 746.642, de 20-4-1966
ção. algodão hidrófilo, alicates, amáiga para caixas, bandejas, barris baldes.
Laboratório Wesp Ltda,
mas, aparadores, aparadores para fins batedores de carne, caixas, caixões, calRio Grande do Sul
!
Médico-cirúrgicos. aparelhos para mas- votes. cavalstes, cunhas. cruzetas cubas.
sagens, aparelhos de pressão árteHal caçambas, colheres, cestos para pass.
aparelhos de diatermia, aparelhos de eapi*.z pare cozinha, cabos para ferraraios ultra-violeta, aparelhos de raio X mentas. cantoneiras engradados, estraaparelhos de infra-vermelho, aparelhos Jos. esteirinhas, estojos, espremedeiras.
de surdez, assentos para enfermos, ata. embalagens de madeira, escada, forduras; bisturis, cadeiras para clinica TIS, guarnições para . porta-blocos
Classes: 3, 25, 32 e 38
médica, cambraia hidró fila, canulas. ca g uarnições para cortinas, guarnições de Substâncias químicas, produtos e preaulas, cataplasmas de feltro. catgut, cê. madeiras para utensilios domésticos. parados para serem usados na medicina
malas de madeira, palitos, pratos. ' pi- e na farmácia. Cartazes impressos, lira laminaria. cera para incrustações
articulações. cera colante, cintas para pas, pinos. puxadores prendedores de terais de propaganda, cartazes em geral.
fins clinicas. cintas umbelicais, colhe roupas. pàeinhas. garfinhos e colheres clichês, figuras e desenhos. Jornais, puias cortantes, compressas de tecidos para sorvetes. palitos para dentes, tá- blicações em geral, programas radiofócostótomos, caretas; dentes artificiais •oas de passar roupas, táboas de carne. nicos, programas televisionados, peças
tonfis torneiras, tambores, tampas,
dentaduras. depressores, dilatadores. du
teatrais e cinematográficas, revistas.
• suportes de madeira
Cilas drenas. duchas vaginais: elevado
Blocos para anotações, cartões, cartões
rei. espartilhas. espéculos vaginais, ea
de visitas, cart'Sss comerciais, enveloClasse 27
pontas clinicas. estufas, espátula& as
pes, etiquetas, faturas, fichas notas procapelos. escopros, eztratores, escavado. Para distinguir artefatos de palha caí missórias, recibos, rótulos rótulo de
ires; tios de linho para feridas, lacas. -fibras: Cessas, cestos, cabos para utenpapel e sacos de papel
ganchos para músculos celatõmetros sílios, cestos para costuras, cestos para
Têrmo n.° 746.643, de 20-4-66
gazes, godivas, goivas. gesso, grampos sães, caixas para acondicionamentos,
Laboratório Wesp Ltda.
para saturas. guta-percha: histerenne caixas para enfeites, esteiras, embornais.
Rio Grande do Sul
troa; irrigadores. instrumentos cirtiral : rt balagens, estojos, guarnições para
cos para operações: ligaduras de cã utensílios, malas, peneiras, rédes, T echamo. liquidas e pós para limpeza e r2-.as, 'suportes para filtros, sacolas. saLaboratório Wesp Ltda.
polimento ara fins odontológicos. lixa cos ,telas para assentos de cadeiras
Claise 29 .
luvas e dedeiras de borracha, limas pa.
ira ossos lancetas; massas plásticas para Espanadores, escovas comuns, lambazes,
Produtos farmacêuticos
ród )s. vassouras, e vasculhos
fins odontológicos. mascaras para anes
Têrmo n.° 746.644, de 20-4-66
testa. mesas de operações, mesas para
Classe 31
Laboratório Wesp Ltda.
curativos, martelos artificiais; perfura
Rio Grande do Sul
dores. pés e braços artificiais. placas Adesivos t,ara vedação, anéis para vepara obturações de canais. porcelanas dação. argolas para vedação, arruelas
protetores para seios, pincéis para gar para vedação; barbantes, barracas de
pinças anPtômicas. protetores: campanha, betume pare vedação, burolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e chas para vedação. bujão Una para
rodu para desgaste dentário, retorcó tarraxa): cabos, canaletes, cordas, corpio bugia. ruginias: sarjadeiras. sanda • déis cordqalhas, cordões, correias de
raca, sêda e crina para souturas. saca, transmissão de tôda espécie:. ensárpara gelo e bolsas para água quente cMs, esferas para vedação; fitilhos para
sondas, seringas para lavagens e trile atnarradias. forros para vedação. tugeOu. serras, serras para ragulotornis Taça: gachetas: juntes para vedação:
tampões higiênicos preservativos, tira. lonas, snas para freios de veículos;
leite, termômetros, tesouras, trepanas. mangueiras. • massas para vedação. motoalhas higiênicas; ventosas, verniz iso. 'se Para vedação: rôlhas: tampões para
vedação (fins não medicinais), tendas
mate pare fins odontológicos
tiras para vedaçâo, tubos para vedação.
Classe 19
VERMELHO
Aves, pássaros e animais vivos, inclu- ruhulações para vedacáo; srálvnias para
vedação
sive bichos da seda e ovos em geral
Classe 18
Classe 34
Classe 3
alfanges, balas, canhões, carabinas.
Substâncias quimicas, produtos e preCapachos,
cortinas,
cortinas
automáti'Chumbo para caça, cartuchos. explos:vos
parados para serem usados na medicina
espingardas, fuzis fogos de artitdcios cas, cortinados, encerados, linóleos:
e na farmácia
asmosqueteiros;
oleados;
panos
para
pólvora e revólver
soalhos e paredes; passadeiras, sanefas,
Térino
n.°
746.646, de 20-4-66
Classe 12
tapetes, tapetes de peles, de madeira, de
"Dei Corso" — Artigos Masculinos
Para distinguir os seguintes artigos de
esteira, corda e cortiça
Ltda.
metal comum e miudezas de armariGuanabara
nhos: Alfinetes, alfinetes de segurança.
•
Classe 35
agulhas. 'argolas. botões, colchets, de- Couros e piles preparadas ou não, cadais, fivelas e fechos corrediços
murças, couros, vaquttaa. pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de couClasse 25
ros, arreios. bolsas. • carteiraa, caixas
IND0STRIA BRASILEIRA ,
Estátuas, estatuetts, estampas, frutas. chicotes de couro, carneiras. eapas para
florese f6lhas de cera, flores e %lhas álbuns e para livros, embalagens de
Classe 36
He substâncias isolantes e sintéticas, fl. couro, estojos, guarnições de couro Para
auras de madeira, figuras de cera, cli- automóveis, guarnições para porta-blcs Para distinguir: Artigos de vestuáriochê, gravuras, imagens, máscaras de ce- vos. malas. maletas. porta-notas. porta- e roupas feitas em geral: Agasalhos
km; obras de escultura, obras de pintura: chaves. •porta-niqueis.. pastas, pulseiras aventais. alparnetas. anáguas. blusas
quadros com -moldura de madeira ou de couro, rédeas. selins. sacos para via- botas. botinas, blusões. boinas baba
Mataria/ plástico. cartazes impressos gem. sacolas. saltos, solas e solados -Inlirn,4 bonés. capacetes. cartolas cara
,isar5r, seletos canas abales.
tirantes para arreios e valises
lateriais de propaganda
Classe 26
artefatos de madeira em geral: Arga
PREÇO 00 NUMERO DE ROJE: CR$ 50

ESP

DEI CORSO

lia alguidares. armações, para balcões

cachecols, calçados, chapéus, cintai.
cintas: combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças- calções, calças, çamisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes fantasias, fardas para militares, co•
iegiais, fraldas, galochas, gravatas. gor•
ros. ogos de !ingeria isquem% laquês.
luvas, ligas lenços, mantea. meiam
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pe.
ietós. palas. penhoar. pulover, pelerinag
peugas, ponches. polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonas, regalo&
robe de chambre. roupão, sobretudaa
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes. tuins, uniformes
e vestidos
Termo n.° 746.645, de 20-4-66
Laboratório Wesp Ltda.
Rio Grande do Sul

MONA

MIÁ

Classe 3
'Substâncias químicas, produtos e pre..
parados para serem usados na medicina
e na farmácia
Têrmo n.° 746,647, de 204-66
"Niwa" Representações Ltda.
Guaaabara

NIWA
'INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 37
Roupas brancas. oara cama s. mesa:
colchoados oara camas c. ,lchas, cobertores esfregões fronhas guardana
aos. togo bord s 's.s. :ouos de toalhas.
lençóis o antas n o -amas 'Meg para
cosinha * panos de .sstos toalhas de
rosto e banho toalhas "Te mssa toalhas para Jantar toalhas sara chá e
café. toalhas coara ban q uetes. guarnições tiara cama e mesa toalhinhas
(cobre oâol
Têrmo n.° 746.651, de 20-4-66
Sociedade Esportiva Ltda.
SOCEL
Minas Ceriás
Revista Brasileira de Damas
— O DAMISTA
32, 33 e 38
Sinal • cle propaganda

Classes.

