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SEÇÃO III

ANO XXIV - N. 198

DEPARI AMENTO NACIONAL
• DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 17 de outubro det 1986
Decisões do Sr. Ministro
Manuel Barros Campos - no securso interposto ao despacho que indeferiu o pedido de modêlo de utilidade - Novo tipo de mesa para jôgo
de bilhar - termo: 122.233.
O Sr. Ministro exaou o seguinte
despacho: .Consoante o entendimento
da douta . Consultoria Jurídica, declaro nulos os despachos de fis, 36
do Diretor Geral do DNPI., e meu
despacho de fls. 68. - A Divisão
de Patentes do DNPI para se pronunciar conclusivamente quanto ao
pedido, devendo a seguir retornar o
processo a este Gabinete para decisão final.
Em 30 de setembro de 1966.
Ass. Paulo Eaydio Martins, Ministro da Indústria e Comercio.
Meridional S.A. Comércio e indústria - no recurso interposto ao
indeferimento do termo 125.335 Modelo industrial - Novo modelo de
cabo de tal heres com ornamentasão
plástica - de Indústria Metalúrgica
Oazola Ltda. - Arquive-se o recurso de fls. 17, por infrigência ao d.:posto na alínea "B" do art. 196 do
Código da Propriedade Industrial.
- Ao DNPI., para os fins de direito.
Em 11 de setembro de 1966.
' Ass. Paulo Egydio Martins, Ministro da Indústria e Comércio.
EXPEDIENTE DO SENHOR.
SECRETARIO DA INDUSTRIA
Dia 17 de outubro de 1986
Despachos em Recursos:
O Sr. Secretário da Indústria Heraldo de Souza Mattos deu provimento aos recursos interrostos nos
processos abaixo mencionados, a fim
de reformar a decisão anterior.
Termo 198.664 - Marca "IlesaBright".
Requerente: SKF Industries,,.ac.
-- Processo Deferido.
Termo 350.490 - Marca "Pesca".
Requerente: Borges, Correia & Cia.
Ltda. - Processo Deferido. - Dou
provimento ao recurso, para conceder o registro, de conformidade com
os exemplares de. fls. 13-15, polilleando-re o clichê como retificas:8.d.
Termo 214.303 - Ma rcat
en".
Reque-nte: United Se
Corporation. - Processo Deferido.
Termo 224 892 - Marca "RW".
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Requerente: Rodi & Wienenberger
Aktiengesellschalt. - Processo Deteria°.
Termo 276.101 - Marca "Goldstar".
Requerente: Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. - Processo Deferido.
Termo 320.085 - Marca "Loção
Menagem".
Requerente: Laboratório Neoteron
Ltda. - Processo Deferido.
Têrmo 323.993 - Marca "Tajuá".
:Requerente: Striotto Kramer Ltda.
- Processo Deferido.
Têrmo 326.305 - Marca "Agrobrasil".
Requerente: .Agrobrasll Empreendimento Rurais S.A. - Processo Deferido.
Têrmo 328.072 - Marca "Rádio
Colombo".
Requerente: Rádio Colombo do Paraná Ltda. - Processo Deferido.
Termo 331.361 - Marca "Ellis".
Requerente: Alfredo Allis & Cia.
Ltda. - Processo Deferido.
Termo 341.952 - Marca "Admirar .
Requerente: Adem Ouel Aktiengesellschaft. - Processo Deferido.
Termo 348.947 - ' Marca "Enterostop".
Requerente: Laboratório Zombelett' S.A. - Processo Deferido.
Termo 365.392 - Marca "Dorix".
Requerente: Farbenfabrikem .daver
Aktiengesellschaft. - Processo Deferido.
Termo 367.756 - Marca "Minex".
Requerente: Mines S.A. - Empreza de Mineração - Processo Deferido.
Termo 370.410 - Marca "Nome".
Requerente - Noma Lites, Inc. Processo Deferido.
Termo 272.393 - Marca "Neomisan".
Requerente: Lab. Biosintetica'S.A.
- Processo Deferido.
Termo 313.570 - N. Comercial
"Proquisa - Comércio e Indústria de
Produtos Químicas S.A.".
Requerente: Proquisa Comércio e
Indústria de Produtos Quirflicos S.A.
- Processo Deferido.
Têrmo 95.540 - Marca "Videira".
Requerente: Loureiro, Costa & Cia.
- Processo Deferido.•
Termo 18.974 - Marca "Aspaste".
Reauerente: Indústrias Macedo
Serra. - Proceso DsIerido.
Termo 111.097 - N Comerciai
« Soc. de 9epresenta-6es e Conta
Próp ria Mercator Ltda.".

N9 180.289 - Marca Almanaque de
Shazani - Requerente: Rio Gráfica 41
Editora Ltda. - Processo defeildo.
N9 196.124 - Marca MESA - item
querente: IBESA - Indústria e.lraal•
letra de Embalagem S.A. - Processo
deferido.
N9 208.572 - Marca Long Life
Requerente: Mesbla S.A. - Processe
deferido.
NO 215.787 - Marca Cartonagem
Marabá - Requerente: J.aello Batte•
siai - Processo deferido.
N9 221.436 - Marca Avila Rue.
rente: Avila & Cia - Processo aes
ferido.
N 9 215.393 -Marca Splendor
Requerente - N. V. Splendor Gloc.
lampenfabriken - Processo deferido.
N9 219.689 - Marca Revista doa
Esportes - Requerente: Abaula Radrigues Costa - Processo deferido.
N9 233.886 - Marca Thebra-Ilier•
mit - Requerente: Thebra do Fira.
sil - Sociedade de Soldagem: Termicas Ltda. - Processo deferido.
N9 245.803 - Marca Locomotiva. -~
Requerente: São Paulo AlpargAttle S.
A. - Processo deferido.
NO 108.461 - Marca Estamparia
Victoria Ltda. - Requerente: lastain•
paria Metalurgia Victoria Ltda. -s
Processo deferido.
N9 185.786 - Marca Bouquet
Paris - Requerente: Maurice 1301».
res & Cia..Ltc?a. - Processo daterida
N9 198.723 - Marca Sedetilitn
Requerente: Farmotécnica Ltda.
Processo deferido.
NO 208.571 - Marca Long Life- •-•
Requerente: Mesbla S.A. - Processo
deferido.
N9 211.030 - Marca Le Chimiste
- Requerente: Cia. Brasileira Uivas.
dan. - Processo deferido.
N9 232.265 - Marca Cabeça Coroa,*
da Fig de (emblemática). - Requerente: Gobr. Wetersberg. - Processo
deferido.
N9 247.162 - Marca Ff - Roquerente: Helca - Mecânica de Precisão
Ltda. - Processo: Dou provananto
em p arte ao recurso, para conaeder o
reaistro Non exclusão de corretas de
transmissão.
NO 271.348 - Marca Gordeire,
Caco Brasil - Reauerente: Refinados
ra de Óleos Brasil S.A. - Processo
deferido.
NO 292.359 - Marca Brasitex - POOmer Indústrias Oulmicas S.A. - Re.
(inerente: 13rasitex - Poliner
trios Químicas S.A. - Processo cle•
ferido.
NO 294,498 - Marca Junina a nerente: Reneé R. Mondadoni &
Ih rw.'- Pr ocesso deferMo.
NR, 947.044
Marra Nsedusa
mi n rente: Medusa Mercantil impor.

Requerente: Soc. de Representações e Conta Própria Mercator Ltda
- Processo Deferido.
Termo 117.791 - Marca "Aspasia".
Requerente - Indústrias Macedo
Serra Ltda. - Processo Deferido.
Mansa "PornTermo 151.550
padour".
Requerente: Pan Produtos Alimentícios Nacionais S.A. - Processo
Deferido.
Têm° 164.015 - Marca "Unifa".
Requerente: "Unifa. - Sociedade
Anônima Química e Industrial". Processo Deferido.
Urino 199.198 - Marca "ScienciaLabor".
Requerente: Laboratórios En i 1 a
S.A. - Processo Deferido.
TêrMo 207.224 - Marca "Basta".
Requerente: Companhia Antártica
Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos. - Processo Deferido.
Termo 309.803 - Marca "Axilex".
Requerente: Ind. Farmacêutica Endochimica S.A. - Processo Deleripo.
Têrmo 319.918 - Marca "Constellation".
Requerente Cia. Nacional de Doces Alimentícios. - Processo Deferido.
Termo 328. 813 - Marca "Cortesma".
Requerente: - Les Laboratories
Roussel -- Processo Deferido.
Têrrno 327.569 - Marca "Vulclarim".
Recto:rente: Vul can Material Plásticos S.A. - Processo Deferido.
Termo 339.317 - Marca "Delicado".
Reouerente: Alberto S.A. Ind. e
Comércio - processo Deferido.
NO 345.096 - Marca Fax - Rea
querente: Soc. Comercial Paz Ltda.
- Recorrente: Montblanc-Simp:o G.
m. h. R. - Processo defericb - Dou
provimento em parte ao securso. para conceder o registro, com exclusão
de canetas, tendo em vista o registro
258.385, de terceiros.
N9 147.492 - Marca Gaúcho - Requerente: Isaac Wjuniski - Precesso
deferido.
NO 152.056 - Marca Flor D'Amarante - Requerente: 1Vrannel
Sraiinclo - Processo deferido.
N9 171.971 , - Mnrc9 robrngil - Requerente: Indústrias nu4r-4,-Is_cobra.,
sil Ltda. - Prócesso deferido.
tadora Ltda. - Processo deferido.
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deverão remetei o expediente
orle:;:inado ó publicaçao ilits
jornais, diariamente, até ais1
15 hora..
1
— As reclanutçães pertinen.
les à mistério retribuida. nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito. ó Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máxi.
1" até 72 horas após a saida
eus órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
daelrlograjmios e autenticados, ressalvadas. por quem de
ekreito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as paro •
exterior, que serão sempre
entlies, as assinaturas puderse-ao fa quir, em qudquer
época, per seis meses ou um
pito.
i
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
Goise
prévio.
r
Para facilitar aas a.ismantes a ve.ificação do prazo de
ealidnde de suas assinaturas,
RU parte toperior do enderêeo
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ASSINATURAS
REPARTIOFS PARIICULARES

FITNCIONÁRTOS

Capita, e Interior:
Capital e !tricolor:
Semestre
. . Cr$ 6 MCI Sentes. tre .
4 :1,00
Cr$
...
Cr 12 0 iJO Anu .
Cr$
9 OGO
Exterior:
1
Exterior:
A no •
. . . Cr$ 13 000 Ano
Cr$ 10 000
vão impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitai solução de'
continuidade no recebimento

N9 S00.090 — Marca Wimi — Re- Vita Indústria e Comércio S.A. — Processo . Despacho:
querente: 1.-lenkel 8/ Cia. Gra:di
Processo defarido, •
CONSIDERANDO que a tradicional
1.9 132.11.3 — Marca Eyer — Re- empresa
Vita Industria e Coquerente: Produtos Fartna..euticob mércio daFratelli
Capital do Estado da Bailia,
E3-er Ltda. — Recorrente: Laborató- tem re . istraeo
ocesso incl2ferido.1 minação "Vita";na classe 43, a dmaorio Emer S. A. —
N9 280.274 — Marca dnilor 15.ot --• CONSIDERANDO que várias, deciRequerente: Linificio iesile Si.— sões
quer judiciais, quer admir, stratiRecorrente: Th Taylor Sons vas reconheceram
o direito exclusivo
(BarnsleY) Limited .— Processo in- da recorrente, em relação
aguei.). exdeferido.
pressão.
N9 192.794 — Marca Frutativa —
CONSIDERANDO outrossim o paRequerente: Sociedade Belfruta Ltda. recer
do então Consultor Jurídico do
— Recorrente: Fratelli Vita, ndiis- Ministério,
publicado no D.O de 23
tria e Comércio S.A. — Processo:j de junho de 1931,
que, conchdlitio as
SA
Despacho.
suas considerações assim se maniCONSIDERANDO que a tradicional! festou:
emprêsa Fratelli Vita Indústria e Co43 não me parece possivei
roerei° do Estado da Bahia. tem re- Na classede
qualquer marca sin que
gistrada na classe 43, a denominação oo registro
vocábulo "Vita" ou "Vit" seja utiVita;
lizado; a violação do art. 93, inciso
CONSIDERANDO que varias deci- 17 do Código seria flagrante e no caso
Sões, quer judiciais, quer admic.i tra- de se tratar de lei, que não tiabida
concreto da marca "Leitevit". O fato
Uvas. reconheceram o direito
alcoNica, mas pode ser refrêsen com
eivo da recorrente, em *elação
ou sem vitamina especial, não raódi:expressão;
fica a interpretação natural do inciso
CONSIDERANDO outrossim o pa- legal.
recer do então Consultor Jur) lies) . do
Face tais considerações, que se me
Ministério, publicado no_ D.O. de 198-1966, que concluindo as suas ,•onsi- afiguram relevantes, resolve, tornar
sem efeito o despacho publicado no
derações, assim se manifestou
D.O. de-8-9-66 para o fim de dar proNa classe 43 náo me parece ixissi- vimento ao recurso, denegado destarIrei o registro de qualquer marca em te o registro.
que o vocábulo "Vita ou Vit" seja'
N9 299.472 — Marca A Oferta da
ucilizado; a violação do art. 93 inciso
17 do Código seria flagrante e ca- Semana. — Requerente: Foto Ótica
lai concreto da marca "_Leitovit o fa- Elegante Ltda. — Recorrente! kesbla
to de se tratar de leite que não b S.A. — Processo; Indeferido.
bebida alcoólica mas pode ser refres- N9 145.410 — Marca Guia Bandeico com ou sém vitamina especial, não rante. — Requerente: Vicente .-nlano.
modifica a interpretação natural do — Recorrente: Sociedade • 9nfinitna
Inciso legal.•
Gordinho Braune — Inclástri sis de
Procesáo indeferido.
Face tais considerações, que t.e me Papel.
afiguram relevantes, resolvo -ornax
N9 165.848 — Marca Rainha. — Reefeito
o
despacho
publicado
no
sem
chienente: Indústria e CómérMo reD.O. de 19-8-66, para o fim de dar dro
A. Seleme & Filho-Ltda. •— Reprovimento ao recurso, denegado
corrente: Inciustrias cama Patente
destarte, o registro.
N9 219.322 — Marca Vitavena, — L. Liscio S.A. — ProcePso ina?ferMo
ReMarca Sonolar
Requerente: Produtos Alimen'Acios • N9 205.244
'Quarquer S.A. — Recorrente: Fratellt querente: Ind. Com. Sonolar Ltda. —

dos jornait, devem os as.
sitiantes providenciar a res.,
prelim., renovação com antecedêni lo minima de Intua
(30) dias.
1

— As Repartições Pribliras
cingir-se-ão eis assinatura
anuais renovadas até ?.8
fevereiro de c(,.(la ano e as
iniciadas. em quolquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a
remesso de valores acompanhados de eyilfirecimentos
(111(1010 ti titia afiliem-to, salieitc:nos usem os intere.Csados
preferencialmente cheque 'fitt
oale postal. emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.
utroio de imprensa Nacional.
— Os sup:ementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinaura.
— O funcionário pabliro
federal, para fazer jus ao desconto infixado. deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exern.
piar atrasado dos orgãos ofi.
ciais será, na Venda avulsa.
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrida.

Recorrente: Armações de Aço 1dcbel terno S. A. — Recorrente: TranscontiS.A. — Processo indeferido.
aental, Sodedade de Comércio Externo
• N9 321.004 — Marca Indep2n
Externo S. A. — Processo: Deferi— .T :: •duerente:
Saturnino Rangel
— • Recorrente:. Oscar Gonr:s do.
Cardim. — Processo indeferido.
Termo n° 233.715 — Marca: Ricardi
Srnart — Requerente: Produtos Textil
Termo n9 225.050 — Marca: Dento- Ricardi Limitada — Recorrente: Confecfil — Requerente: Carlos Pereira In- ções Comelo Ltda. — Processo: Deferidustrias Quimicas S. A. — Recorrente• do. Nego provimento ao recurso Jau
Idalécio de Souza Dias — Processo• .lo que consta do p.ocesso, todavia reIndeferido.
formo, em parte, o despacho recorricli
para conceder o registro sem direito a4
Termo n9 194.168 — Marca'? Emble- uso exclusivo da expressão “Smart".
mática — Requerente: Tecidos Perei,a
Queiroz S. A. — Recorrente: Cot OrliTermo n° 308.238 — Marca: Emble
'fido Candido Ribeiro Ltda. — Proces
matica — Requeernte: Francisco Franct
so: Indeferido.
de Souza & Filhos Ltda. — Recorren.
te: José Luiz Pinto e Adriano Luiz PinTermo no 275.824 — Marca: Belda- to — Processo: Decfrido.
des Brasileira em Desfile — Requerente: Arthur Valle Veiga — Recorrido:
Bloch Editores S. A. — Processo: In
Termo no 321.606 — Marca: Acontedeferido.
ceu no Catete — Requerente: Rádio Na.
cional — Recorrente: Roberto Marinhd
O Senhor Secretário da Indústria Heraldo de Souza Mattos, negou provimen — Processo: Deferido.
to aos processos abaixo mencionados a
fim de manter as decisões anteriores.
Termo no 328.891 — Marca: me-mt.
mat — Requerente: Souza, Seabra 6
Termo no 183.991 — Marca: Record Cia. Ltda. — Recorrente: LaboratOric
— Piocesso: Deferido.
S.
•— Requerente: Erudio Tessarini — Recorrente: •Util S. A. — Industrial e
Importadora de Máquinas — Processo:
Termo n9 349.353 — Marca:Cicap —
Deferido.
Requereae: Cicap — Companhia Im,
portadora de Caminhão, Acessórios e
Termo n9 191.850
Peças .—; . Recorrente: Companhia IndusMarca: Bilz
Requerente: g inalco - Aktiengesselschaft trial de Conservas Alimentícias "Cica"
--z- Recorrente: Companhia Antartica — Processo: Deferido.
Paulista Indústria Brasileira de Bebidas
e Conexos
Processo: Deferido.
Marca: Renoire
Termo n9 350.247
—
— Reguei-ente: CaStro & Masijah Ltda.
Termo n9.297 479 — Marca: Enible- — Recorrente: Fábrica de Tecidos Carmática Requerente.: Transcontinental los Renaux S. A. — Prore4so: DeferiSóciedade de Comércio Interno e Ex- do.
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Traio n" 272.354 - Marca: Brasima
Termo n9 144.078 - Marca: Delta
- Requerente: Brama Importadora de - Requerente: Instituto Terapêutico
Máquinas Ltda. - Recorrente: Brasimet Delta Ltda. Recorrente: Laboratório
Comércio e Indústria S. A. - Proees- Baldassarri S. A. - Processo: Deferido.
ao: Deferido.
Termo n° 275.955 - Marca: Londri.
Uffizi - Requerente: Lab. Lanclrifar.
sua Ltda. - Recorrente: Laboratório
Andromaco S. A. - Processo: Deferido.
Termo no 277.606 --- Marca: Laxonax - Requeernte: Laboratório Terias
Ltda. - Recorrente: Ex-Lax, Inc. Processo: Deferido.
Termo n9 289.931 - Marca: Wilson
Cia. Limi- Requerente: Fussamae
tada - Recorrente: Wilson, Sons
Co. Ltd. - Processo: Deferido.
Termo ri." 294.973- Marca: J.D.M.
Importadora e Exportadora Recaterente: J. D. Magalhães S. A. Representações Exportações e Importação -Recorrente: Export-Import Ltda. Processo: Deferido.
Termo ti." 293.634 - Marca: Shriet
- Requerente: Simet - Sociedade de
Instataçues industriais Montagens Eletricas e '1'ubulações Ltda. - Recorrente: Siemens j Halske Aktiengesellschaft
- Processo: Deferido.
Termo n° 294.348- Marca: Mexolundum - Requeernte: Sylcio Mac CraRecorrente: The Carborundum
ken
Processo: Deferido.
Cornpany

Termo n" 56.065 -- Marca: Pippermint -Get Freres - Requerente: Le
Pipperrnint - Recorrente: Companhia
Antartica Paulista Industria Brasileira
de Bebidas e Conexos.
Termo n° 192.476 - Marca: Santa
Clara --- Requerente: Tecidos Custodio
Femandes S. A. -- Recorrente: Tecidos Pereira Queiroz S. A. - Processo:
Deferido .
Termo no 199.569 - Marca: Odolex
- Requerente: Laboratório Phymatosan
S. A. - Recorrente: Menley James.
timited. - Processo: Deferido.

Recorrente:
Cervejaria
Catarinense
S. A. - Processo deferido.
N° 251.105 - Marca: 'Campeira- Requerente: Hermantino Rocha Filho - Recorrente: São Pauto Alpargatas S. A. -"Processo deferido.
NQ 262.229 - • Marca: "Paladium"
- Requerente: Bar e Café Paladium
Ltda. - Recorrente: Panificadora Pailadium Ltda. - Processo deferido.
N° 266.043 - Marca: 'Carplast"
_ Requerente: Carplast Indústria e
Comércio Plásticos Ltda. - 'Recorrente: Companhia Carioca de Indústrias Plásticas. -- Processo deferido.
N9 270.263 - Marca: "Elmo" Requerente: Extintores Polar Ltda. Recorrente: Dias Garcia Importadora
S. A. - Processo deferido.
N9 271.981 - Marca: "Ipam"
Requerente: Importadora Paula:ta de
Máquinas Ipam Ltda. - Recorrente:
International Business Machines Corporation. - Processo deferido.
N° 272.656 - Marca: "Cambra" Requerente: Cimbra - Comercial e
Importadora do' Brasil S. A. -- Recorrente: Cimbre - Companhia Industrial Minas-Brasil. - Processo deferido.
N° 272.168 - Marca: 'Ipiranga"
- Requerente: Transportadora !piranga Ltda. - Recorrente: E'etipre-ta Yp'.ranga de Transportes Ltda. - Processo deferido.
N9 273.914 - Marca: Trantex" Requerente: Fab. de Tecidos IVIaracanã S. A. - Requerente' Lanifício
Aranha Ltda.
Processo deferido.
N° 273.846' - Marca: Verifarrna"
- Requerente: Ind. Farmacêutica Ergovita Ltda. - Recorrente' S. A.
Farmaceutici Italie. Peocesso deferido.,
Marc's: "Assunção"
N9 274.973
- Requerente: Bar Caia. e Lanches
Assunção Ltda. - Recorrente: Mures
Pereira Mureb. - Processo deferido.
N9 277.057 - Marca: 'Ou-Lar Requerente: A Sensação Modas S.A.
- Recorrente: Cia. Brasileira de Roupas. - Processo deferido
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N° 316.964 - Marca! "Cacique"
Requerente: Nassar 'ia. - Processo
indeferido.
N9 87.744.- Marc-: "Carmelitas"
,.- Requerente: Oswáldo Moraes Ma.
galhães. - Processo indeferido.
N9 94.538 - Marca' "Dexin" Requerente: Burroughs Wellcome 8
Co. (U.S.A.) Inc. - Processo
deteddo.
N° 94.867 - Marca: Glasso"
Requerente: Carlos Müller. - Procesa
so indeferido.
N° 152.317 - Marca: Wanch." Requerente: Representações Wanch Lie
mitada. - Processo: eideferido.
N9 166.730 Marca: "Saturno" Requerente: Saturnia S. A. Acumuladores Elétricos. - Processo Indeferido.
•
N° 166.726 - Marca: "Emblemática" - Requerente: Saturnia S. A.
Acunmladores Elétricos. Processo
indeferido.
NP 173.024 -- Marca: "Adheron"
- Requerente: Revlon Products Corporation. - Processo indeferido.
N9 203.463 -- Marca. "Urdi-a'
Requerente: União le Bebidas Indústria e Comércio Ltda. a- Processo indeferido

Termo n" 204.794 -7- Marca: Rosim
- Requerente: Guerino Rosin - Recorrente: Martine Rossi S. A. Indústria
e Comércio de Bebidas - Processo: De.
ferido.
N9 317.362 -e Insígnia Com.: "Sivel" - Requerente:' Sivel - Sociedade
Imobiliária de Vendas de EmpreendiN° 203.655 - Marca: Apollo" mentos Ltda. - Recorrente: ImobiRequerente: Ebling ef) Ruch Ltda. .liária Civia S. A. -- Processo defePrneesso indeferido.
rido.
N° 205.980 - Marca: "SuperTone" - Requerente: 12 .an, Fuma.
N° 323.237 - Marcai "Danna" ceutica e Comercial do Brasil Ltda.
Requerente: A. Ribas 6 Cia. Ltda. - Processo indeferido.
Recorrente: Financiera de Perfumaria
N9 313.585 - Marca: "Cicap" S. A. - Processo deetrido.
Requerente: Cicap Com. e Ind. CaN9 339.238 - N. Comercial- "Cifeeira Alta Paulista S. A. - Pra.,
vítas Engenharia Ltda." - Requerencesso indeferido.
te: Civitas Engenharia Ltda. - Recorrente: Civia S. A. (Administração
N° 318.309 - Marca: Stop" - ReTermo n o 316.895 - Marca: Canaquerente: Les Parfumera.s Associes de
san - Requerente:" Bleracei S. A. - de Bens Corretagens Incorporações).deferido.
France. - Processo indeferido.
Importadora e Exportadora - Recor- Processo
N9 125.943 - Marca: "Drenabil"
N9 328.701 1)•InaSCO"
rente: E. I. Da Pont de Nemours Arid
- Requerente: Laboratório NovotheRequerente: Casa Damasco Ltda. Company - Processo: Deferido.
rapica S. A. - Recorrente: LaboraProcesso indeferido.
tório Farmacêutico Espasil S. A. N9 126.178 - Marca: Dermovita"
deferido.
Termo n9 517.988 - Marca: Emble- Processo
Requerente: Dr. Murilo Cardoso
N°
173.849
--F.
de
Propag.:
rnatica - Requerente: Fratelii Vita Ind.
Fontes. - Processo indeferido.
e Com. S. A. - Recorrente: Sinalo "Maltea - O Refresco que é Uma
N° 133.913 - Marca. 'Quina PeAktiengesellschalt - Processo: Defen Refeição" - Requerente: Dr. Ernesto
N° 299.846 - Marca: "Seteosedol" tróleo Andaluza" - R -querente: InLocher Recorrente: Companhia Prodo.
Requerente: Laboratório Setroso dústrias Macedo Serra Lea. - No.
gresso Nacional Indústria Brasileira de S. A. - Recorrente' Chimie & Ato- ce:,rn indeferido.
Befacias
e
Conexos.
Processo
deTermo n" 329.479 - N. Comercial•
mistique. - Processo deferido.
NP 147.395 - Marca:` "Confecções
Indústria e Comercio de Máquinas S. ferido.
N° 304.722 - Marca: .''M'ercedes" Americanas" - Requerente: Conte&
N°
225.387
Marca:
"13
12
Requerente:
Indústria
-- Requerente: Indústria Mecarto Cien- cães Americanas Ltd. - Processo iria.
A. - Comasa e Comercio de Máquinas .A. -Coma Vitrat" - Requerente: A. • S. Correta tifica S. A. -- Recorrente. Dainder- deferido.
Cia.
Ltda
Recorrente:
Nordmarksa.'" - Recorrente: Construtora Martios
Processo
Gesellschaft Mit Beschrankter Benz Aktiengesellschaft.
N9 163.478 - Marca: "K 7"
de-Almeida S. A. "Comasa" - Procea Werke
Haftunga Processo de- deferido.
R equerente: Vicente Massa. - Proso: Deferido.
N9 309.945 - Marca: "Electronic" crio indeferido.
ferido.
Termo n" 329.659 - Marca: Abelis.
"Guarany
N9 171.117 - T. de Estab.: "Auto -Requerente: Electronic do Etracil N°173 811 - Marca
Fundição Brasil S. A." Requerenter
co Requerente: Perfumes Malibti Li- Imperador" - Requerente: Tmperadora Ltda . - Processo indeferido.'
mitada - Recorrente: Carlos Pereira in- Mello S. A. - Recorrente: losé Go- N° 310.027 - Marca: "Legitima" - Fundição Brasil S. A. - Processo
Requerente: Masi Cia. Ltda. - indeferido.
dustrias Quirnicas Ltda. - Processo mes Camacho. - Processo deferido.
N° 187.692 - Marca- "Tupan Prn--zso indeteridô
Detendo.
N9 314.556 -- ,Marca: Caravellas" N9 178 894 -a-- Marca: Cara-Cola"
Cola" - Requerente: Martins,' Fadiga
-Requerente: Ind. de Borracha Ca- - Requerente: Germano Holzhausen.
Cia. -- Recorrente: The -oca-Cola
Termo n° 331.27. 2 - Marca: Mostei- Company. - Processo deferido.
ravellas Ltda. - Processo indeferida. - Processo indeferido.
rotex Requerente: S. A. Fiação e
Ne 272.494 =- T. de Estah.: "Ins- N9 366.154 - Marca: "Ameno" ~k
Tecelagem 'piranga Assad" - eco - N9 189.603 - T. de Estai,.:
tituto Brasileiro de Telecomunicações" Requerente: Refrescos Animo Ltda. a.a.
rente: Linificio I,eslie S. A. - Pro- sa de Automóveis" - Requerente: An- - Requerente: Apollars Fanzeres. - Processo indeferido
tonio Fernandes David Lima e Dr.
N° 137.983 - Marca: "Fissan" cesso: Deferido.
Umbelino Pereira Martins -R ecor- Processo indeferido.
Requerente: A. S Corrêa E) Cia. Ltda.
N9
273.342
Marca:
"Estreptorente: 136Isa de Automóveis Ltda. Liso-Cilina" Requereate: Instituto - Processo indeferido.
-e
Termo n° 333.220 . Marca: Fixlaa Processo deferido.
N° 226.175
Marca: "Dowilson"
Pinheiros, Produtos Terapêuticos S.A.
- Requerente: Laniticio SuldograndeaN. Com.: "Simbra
Requerente: Indústria Brekin Doker
215.399
Processo indeferido.
N9
• se S. A. - Recorrne: 5.1". A. Moinho
- Sociedade Imobiliária Brasileira Li- N° 289.379 -- Marca . "Doces Re- Ltda. - Processo Indeferido.
Santista Indústrias Gerais a- Processo: mitada"
- Requerente: Simbra - So- gina" Requerente: Fabric ade Doces N9 262.268 - Marca: "Klinger" Deferido.
ciedade Imobiliária Brasileira Ltda. - Regina "Ltda. - Proresaa indeferido. Requerente: Klinger S. A. - Anilina*
Companhia Ia- N° 290.935 - Marca- "Engenho e
Recorrente: Cimbra
Produtos Químicos. - Processo inProaesso de- Antigo" - Requerente . ()Handl Cr Cia. deferido.
Termo n" 331.271 - Marca: Mostei- - duStrial Minas-Brasil.
rotex - Requerente: S. A. Fiação e ferido.
Ltda. - Processo indeferido.
N° 269.264 - N. Com.: "Indústria
Tecelagem 'piranga "Assad" - Recor. i N . 235.543 - Marea: Poeta de N9 295.892 --- garra: 'mesa"
e Comércio Jictor Ltda " Roque.
Indústrias Reunidas Orlan- rente: Ind. e . Cora. Victor Ltda. rente: 'anilado Leslie S. 'A. - Proces Ouro - Guarda Velha"
-- Regue- Requerente: Indústrias
a.
.
.
a Francisco Pento
! rente:
idino S.- A. .-- Processo indeferido.
so: Deferido.
da, Fonte
Processo indeferido,
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Na 314.847 - Pazye Dana S. Co,
N° 495.203 - Tribuna .Atro
mento; linha 5 - sétima pala.vra direcionalmente leia-se acionantemente; uca - R ess tieretite: Leopoldo 1,'rcire (1» igura ue cápsula; - C;usse
N. 356.268 - Motoplay - R:alue-11,11,m 6 -- sétima palavra - direção dos Santos .- Classe 32.
Na 495.338 - Fabri-Fler - Re- rente: l‘aotopiay S .A . Indústria a Co,.
leia-se: acionamento: linha i - segunda palavra - direção leia-se: ac:o- querente: Indústria e Comércio “Fabri- mercio - Classe 6.
N. 397.825 - Mercado Moderno
' Flux " Ltda . - Classe 36.
namento.
• Na 496.621 - Caceina - Rsque- - Requerente: Mercado Moderno S.A.
rente: Comércio e Indústria Cacema - Classe 41.
Evediente cia SeçEo
N. 408.766 - Vitaflocos - Regue-,
Lula. - Classe 41.
de Intarferência
N° 496.950 - Flora Fluminense - rente: Kibon S.A.• (Indústrias Abalem=
Requerente: Chaves & Irmão Limitada tidas) - Cl. 43.
Rio, 17 de outubro de 1966
N. 414.728 - Taiyo - Requerent2t
- Classe 4.
Sociedade
de Pesca <zTaiyo» Ltda. Notificação
N° 497.176 - Glimel - RequerenCl. 41.
te
•
Laboratórios
Jorna
Ltda
.
ClasUma vez decorrido o prazo de reN. 415.560 - Cavalo Russo - na.
consideração previsto pelo ar . 14 da se 3.
quercnte: Wilson de Avellar AtalunasN 9 493.219 - Itaberaba - Regue- ne ._ Cl. 42.
Lei n° 4.648, de 29 de dezas,bro de
N. 416.614 - Vemipan - Regue1961, e mais dez dias para eventuais rcate: Tacob Gisi - Classe 41.
Expeaente do Seerátário
juntadas de reconsideração, e do mes- ' N° 498.281 - La Piemontesina - rente: Laboratório Farmacéutico Mag•
mo não se tendo valido ne muna irar_ Requerente: Pastificio "La Piemontesi- nas Ltda. - Cl. 3.
da indústria
" Lir-itada - Classe 41.
N. 417.384 - Café Sabe)? - Reressado, serão logo expedidos os ceiN9 498.323 - Tonik - Requerente: querente: José Carlos El Filho tificados abaixo:
Dia 17 -cle outubro de 1966
' Dormeuil Frères •A.
S. - Classe 36. se 41.
Marcas deferidas •
I Na 498.470 - Badsol Regue.:
N. 442.741 - União - RequerenPedistes de Preferência
Na 221.319 - Nordmark - Re- rente: Commercial Solvents Corpora- te: Fábrica União Indústria e CGIL-?:r
Société DEtucla Scietailiques et In- querente: Nordmark-Werke Ge.sells- tion - Classe 41.
Cl. 41.
cio S.A.
dustrielles de L'Ile de France (no pe- chaft Mit Beschrankter Hattun g
N. 453.944 - Brasiliana - Regue.
3.
rente: Brasiliana - Publicidade e Redido de preferência do termo l40.890.
Expressão de Propaganda deferida
lações Públicas Ltda. - Cl. 32.
priv.. invenção: Preparação de N (ter,
N9 249.708 - Atlântico .- RegueN° 496.516 - Bacias das Almas N. 492.884 - Raphaela - Regue.
cio amino alquil) benzamidas substi- 1 rente: Moinho Atlântico S. A. •a- Requerente:
Comércio de Louças Beir- rente: Maria Alice Dei Coronz: Cuidas ) . .-- Concedo a preferencia nos Classe 41.
rão S. A. -- Classes 1 a 49 . (Ar- Classe 36.
tétanos da portaria 6 de 1965 (repuN° 270.506 -- Petiz -- Requeren- tigo 121 do Código com exclusão
blicado) .
N. 492.942 - Imperchic
Rcquete. Indústria de Produtos Alimentícios classe 50).
Recarso
rente: Imperchic Tecidos Si
( Sem
Piraquê Ltda. - Classe 41
Ltda. - CL 36.
Hipocampo Pr aduas Para Lavou r a direito ao uso exclusivo da figura consNome 'Comercial deferido
N. 494.777 - Braziland
tante
do
clichê)
.
iodeLtda . (no recurso nr•rpasto ao
N° 429.482 - Tecidos Beck-Gies rente: Braziland - Comercial e ?serra
ferimento do termo 09.972 marca Mi- N9 277.598 - Vidal •- Requeren- r
- Requerente: Tecidos BeckS . A . - Cl. 41.
pocampo) . - Nego provimento sto re- te: Optica Vidal Ltda - Classe 8. Gies Limitada. (Art. 109 n9 3 do cola
N. 494.807 - Delta - RequerenN9 345.352 - Belfa - Reouerente.
curso mantendo a decaio. (Republite: Nelson D'Alessandro CI. 16,
Código).
Balfa Indústria e Comércio Lida.
cado) .
N. 494.822 - 'Ceasa - ReouerenClasse 36.
te:
Centro Estadual de Abastecimers
Título
de
Estabslecirnento
deferido
e SdonA
35 3.
S. ier.cloGrnaadso.
to S.A. cCeasaa - Cl. 28.
as°il
t°.•12-'0? IBrN
t'1 7"2-1 (.1 4 e eD
N° 413.695 - Empreza Hotéis SanN. 494.910 - Enciclopédia z`ae. Taase 1.
ta Rita - Requerente: Empreza Ho- ventude - Requerente: Editéka Delta
Dia 17 de outubro de 1966
N° 375.455 - Desesch - Regue- téis Santa Rita Limitada - Classes S . A . - 'Cl. 32.
Pedido de reconsideração
rente: Deutsche Gesellschaft Fur Saha- 41 - 42 - 43 - 33 - (Art. 117
N. 494.920 - Avon - Peque:arta..
Clas- n9 4 do C. P .1.).
dlingesbekampfung IVI.B. H.
Inch:Icon do Brasil Capacitores 5,
Gravações
Elétricas S . A. - Cias,
se
2.
Editora
Alvorada
N9
498.402
'gila reconsideração do despacho que
7saN. 495.432 - Noretestino
Na 407.812 - Whiskzita - Reque- Requerente: Geraldino Gonçalves Coedeferiu o termo 109.739 priv M V, na
querente: Frigorifico Noroestino
rente:
Dislaria
Niagara
S.
A.
.-Classe
32.
(Art.
117
n°
1
do
'Processo
para
a
fabricação
da
Q2.0
_ Classe 41.
C. P. I . ) .
condensadores elétricos com caraaclas Clase 42.
N. 495.601 - Patrão - Requereis.
N°
416.191
Surpresa
Requede zinco de oequena espessura" de
te: Frigorífico Patrão Lida. assa
Marcas indeferidas
41.
1:laase
rente:
Nestlé
S.
A.
Siernans Akriengesellschaft)
se 41.
a-- Mantenho a despacha que deferiu ( Com exclusão de pastelaria, confeita- Na 201.649 -- Guainul - RequeN. 495.781 - Pieolá - Requerente(
ria
e
sobremesa
)
.
rente:
I.
Soares
Peixoto
Classe
42.
@ pedido de segistra (Republiraclo)
Laboratil S.A. - Indústria Farmactta
N9 417.485 -- Propack - RequeNa 213.154 - Feirense - Reque- tica - Cl . 3.
Diversos
rente: Lojas BOa Vista S. A. - Clas- rente: Café e Bar Feirense Ltda . N. 495.886 -.-- Delta - Requeren.
se 40.
Classe 41.
W
a
Idvr
Ramalho,
te: Importadora Dois Irmãos Ltda
N9 129.298 Na 458.520 - Solua - Requerente.
N° 242.857 - Neotnark - Re- Classe 36.
parcy Ramaiho e farm- Ramalho. N. 495.980 - Borda do Campo Torno sem efeito c. despacho de ar- Sociedade Cooperativa Cai icica de querente: A. S. Corrêa ei Cia. Ltda.
Requerente: Representações Borda ais
cquive-se publicado ilo D. O,. de 24 Consumo de Responsabilidade - Clas- - Classe 3.
Na 243.897 - Neomark - Reque- Campo - Cl. 38.
ale novembro de 1 1 5 5a fim de que o se 46.
Reque- rente: A. S. Corrêa & Cisa- Ltda. N° 459.649 - Procar
processo . tenha o seu passseguimento
°N . 496.138 - Colonial - sate.
Notifique-se am p artes para que apre- rente: Tervel Indústria e Comércio Classe 41.
rente: Bar e Café Colonial Ltda. de
Auto
Peças
Ltda
.
Classe
32.
Na 246.168 - Tupam Regue- Classe 42.
aeaSera os pontos:. casra,c;esisticos para
N° 459.651 - Procar - Reque- rente: J. Cícero 6 Roberto Brazo N. 496.156 - Gald - Recitasses:2:
publicação.
Fábrica de Cigarras Caruso S. A. rente: Tervel - Indústria e Comércio Classe 49.
Manufatura de Roupas Gold Cias.
de
Auto
Peças
Ltda.
Classe
28.
ReLa
Boutique
N°
258.000
Ihs reconsideração d- despacho que inse 38.
N 9 492.725 - Sete Vidas Re- querente: La Boutique - Modas Ltda.
&tarja o termo 466.480 marca ParaReansoass
N. 496.203 - .A.utokit
querente:
São
Paulo
Alpargatas
S.
A
.
- Classe 36.
todos) - Indefiro .1 pedido de rete: Shozo Kitamura - Cl. 6.
Classe
32.
Q-Test
.1eque261.292
N3
consideração por estar o mesmo sem
N. 496.207 - Guanabara - Regue.
N° 492.769 - Audivox Regue- rente: Fursland Laboratórios 5, A.
undamento. Arquive-se. (Republirente: Elza Baroni-Irdústria de Produ:ente:
HLTMES Fernandes S. A. - ClaSse '3.
Rais'a) .
tos Químicos E .B. - Cl. 28.
Classe 8.
Na 263.283 - Grande Gala - RePilar - Requerena:
N. 496.243
N9
492.850
Rocha
Requerente:
querente:
Diefenthaeler
&
Chaves
Ltda.
bx
F; 'MENTE DO DIRETOR
Indústria e Comércio J. Procopak
São
Prano
Alpargatas
S.
A.
Classe
35.
DIVISÃO DE PATEN rE
Irmão Ltda . - Ci. 41.
Classe 10. •
N° 268.236 - G D - Requerente:
N. 496.611 - Coronel - Requer=rY.7. 17 de .outubro de ME
Na 493.021
P M - 'Requerente: Gardner Denver Company - Chis- te Frigorífico Patrão Ltda . ClasP M - Indtistia Abrasivos Ltda
se 6.
se 41.
Diversos
Claase 28.
Na 273.507 - Apetitosa - ReN. 496.659 - Lua - Requa2eaae:
ReN°
494.814
Pipergrana
querente:
Bitter
Apoia
S.
A.
Indúsf 'raster Company (no pedido de SapasBar e Lanches Lila. Ltda . - Cias. Z3,
Classe 4.2.
Ess na patente priv. invenção número ceserente: Laboratório Setros S. A. - tria de Bebidas
N. 496.755 - Duretan - Regue=
N9 288.188 - Sarong - RegueY4.091) . - Faça-se a ap )stila atem. Classe 3.
rente: Condoroil Tintas S . A . Cisas
N° 494.944 - Frevo - Pequerentes rente: Sarong Inc. - Classe 36.
&lendo as correções propostas na carta
se 1.
Cias- N° 298.859 - Supraraz
patmte no texto do or:ginal do metara São Paulo Alpargatas S. A.
RequeRegueN. 496.756 - Durethane
3t
‘Com
exclusão
de
calçados
rial a cópia assim como nas 3as. vima
rente: A Companhia Ultragaz. S. A. rente: Condoroil Tintas S.A
CmA.
- Classe 8.
Pia última fôlha) , tudo sela Ova ao 1° em geral) .
se
1.
poat ) característico. Segue ae a aros- N9 495.191 - Bilchofra - Reque- N° 301.688 - Mimosa - ReuneN. 497.001 _ Almirante - R :rasas
811 a: Ponto característico I -. linha 3 r:ante: Claudio Ferreira t5 Cia. Ltda . rente; S. A. Frigorífico Anglo - rente: Waldenrer Bittencourt - ClasClasse
3.
Classe 41.
didata palavra direção leia-se acionase 41.

N9 273.948 - N Com.: "Editora
l')/lonumento S. A. - Requerente.:
2ditora. Monumento S. A. - Prcocessa
2.nde1,-rido.
N9 273.573 - Marca: linex" Requerente: linaort. e Export. Imer
Ltda . - Processo indeferido.
F. da Prop "Pres
N° 308.931
Porter" - Requerente. Casa Anglo
Brasileira S. A. Modas Con'ecções
é Bazar. ' - Processo indeferido.
N" 271.373 - iViaraa" Superlux" Requerente: Lassio ailuniz S. A. importação e Comércio. - Processo
Siadeferido

,
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N. 498.360 - Tirol - Requerente: Hooker Chemic Al Corp (junto a têrmo 431.548) - Arquivem-se. os pe- •N.5 08,347 Diogenes Werld
Herdar 5 Saha. -. O interessado apres
didos de transferência.
Luiz Antonio da Fonseca - Classe 36. marca n 9 210.800).
sentou. novos exemplares substituindo
.
Laboratório lr armacêutico Elofar Li,.
Expressão de Propaganda Indeferida
'giletes por lâminas de barbear. Prosa
Forças mirada (junto . a marca n9 218..756).
N. 321.346 - Blokret
' Expediente. da Seção
siga com as novas vias de fls. 8.-104
Conjugadas na Pavimentação Perfeita. Viscount . Indústria e Comércio Limide Exame Formal cie Marcas retificando onde *couber.
- Cl. 16 - Requerente: Udo Alten- tada (junto a *marca n 9 249.560)
N. 508.900 Anferco - Comercial
Clarniro Almeida IS Cia., Ltda. (junhurg.
Rio, 17 de outubro ' de 1966
de Auto Partes. Ltda. - (com exclua
N. 394.046 - Columbus Cimpre - to a marca n9 476.598) .
Exigências
sã& de alavancas de câmbio).
Requerente: Columbus - Importação
Chesebiough Pond's Inc. (junto a
N. 508.961 - Panificadora Ziza Lia
Têrmos com exigências a cumprir:.
Indústria e Comércio Ltda. - Classes: marca n9 278.686).
mitada - (Prossiga substituindo a dm
50.
Beach Nut Lite Savers Inc (junto
26 - 27 - 32
N.. 508.086 - Maproquuímica Ind. 50 pela cl. 38).
ao termo 415.471).
Nome Comerciai Indeferido
e Com. Ltda.
N. 399.623 - Pão Keut Ltda. -.a
têrmo . N. 508.205 - Policarbono Inds.
Hussein. Genlha (junto ao
(Prossiga com exclusão de xaropei
N. 312.860 - Malharia Gillort S.A. 457.253).
Químicas
Ltda.
para refrescos, sorvetes e- sacos de frua
..... Requerente: Malharia Gilfort S.A.
Laboratórios Organon do Brasil LiN. 508..,as - Fábrica de Bolsas tas da cl. 41),.
N. 327.776 - Modas ligo S.A. - mitada (junto ao termo 472.160).
Ananis Ltda.
N. 508.173 - Loja Liagerte Lida..
Requerente: Modas ligo S.A.
Serviços de Publicações Técnicas SerN. '50& .6b4 - Antônio Alves Go- - (Prossiga susbtituIndo a cl. 50 pela
vires
Ltda.
(junto
ao
tèrmo
489.251).
Titulo de Estabelecimento Indeferido
mes .
cl. 38).
D:scaibras Diatribuidora Brasileira de
N. 508.897 - Rodoviária Cinco ' EsN. 508.174 - Auto Posto Armando
N. 496.990 - Noticias e Reporta- Calçados Ltda. (junto ao têrmo
etelas
Ltda.
Ltda. - (Prossiga substituindo a cl.,
gens Brasileiras - Requerente: Cai los 499.9C2 ) .
N. 508.917 - Acabamentos Têxteis 50 pela cl. 38) . •
Classes: 32
Alberto Costa iPntr...
H H Scott Inc (junto a marca , nú- Calorfix Ltda.
N. 508.181 - Servicar Serviços e
- 33.
•
mero 184.899).
N. 82.380 - Robert Boseh G.m.b.H. Peças de Automóveis Ltda. (Prossiga
N. 498.362 - Torrefação e Moa- Coroa S.A. Ind. Alimentares (junN. 150.146 - Financeira de Per- substituindo a cl. 50 pela cl. 38). ..
gem Governador - Requerente: João to a marca n9.288.552).
fumaria S.A.
Mantel de Medeiros - Cl .41..
Mob,icap S.A. Mobilização de CaN. 250.245 - S. L. Alves S.A.
Retificação de Clichê
pitais Crédito Financiamento e Inves- Ind. e Com.
Exigências
timentos (junto ao titulo n9 295.540).
N. 251.947 - Empresa de PubliciN. 508.470 - Janaina Rainha Se.
Instituto Maranha Guimarães Limita- dade Norton Ltda.
Térmos com exigências a cumprir:
reia do Mar - Paulo António de Ana
da (junto a marca n° 192.783).
N. 263.696 - Cano Tarassi.
drade Stetanini - Cl. 46 - Clichê
N. 257.462 .- Vereinigie Papierwer- Blobex Utilidades S.A. (junto ao ti,
N. 265.221 - Frigorifico Mouran publ. em 30-10-61.
ke Schickedanz 6 Co. tulo n 9 241.775).
S.A.
N. 367.424 - Martini & Rossi S.A.
Industrias Lucksinger Madona Ltda. • N. 277.207 -- Ind. de Meias Ex- N. 508.909 -. Dtiraninho - Dura.
cone S.A. Ind. e Com. - Cl. 36 -a
Indústria e Comércio de Bebidas.
(Junto a marca n9 247.493).
Clichê publ. em 31-10-61.
N. 505.497 - Instrumentos Musicais Minasgas S.A. Distribuidora de Gas pumatex
N. 282.094 - The J. B. Williams
N. 502.921' Anilplana Renato
Bacchereti Ltda.
Combustivel (junto a marca número Company, Inc.
Morilla Garcia - Cl. 6 - Clichê pus
288.141).
Diversos
N. 282.583 - Universum - Film blicado em 31-10-61.
Indústria de Conservas Vem Cruz A.G.
N. 502.735 - Frigeco - Sociét6
anteriorida- S.A. (junto a marca n 9 290.382) .
Têrmos aguardando
N. 290.549 - Gonçalves, . Santos Anony.me Frigeco - Cl. 8 - Clichê
des:
Lar Industrial de Cerâmica Ltda.
Cia. Ltda.
publ. em 19-9-61.
N. 208.011 -- Padaria Independên- (junto a marca n9 300.171).
N. 302.9- D:Abronzo S.A. JIA. N. 505.386 - A .B.C. Rádio e Te.
Dr.
A.
Wander
S.A.
(junto
a
marcia Ltda.
e Com. de Bebidas.
levisão S.A. - A.B.C. Rádio e 1 e.
N. 406.535 - Fundição de Ferro ca n 9 315.663).
N-. 342.530 - Ind. de Produtos levisão S.A. - Clichê publ. em 4-10
Indústria e Comércio de Calçados Alimentic:os Dilis. S.A.
Maieávei °maga S.A.
de 1961:
N. 417.20.3 - Indústria Carraça Novelex Ltda. (junto a marca número
N. 387.35 O- Pedro Scabello.
N. 508.133 - Munhoz - Farmácia
324.495)
.
S.A.
N . . 397.304 - Ind. de BebidasBra- Munhoz Ltda. - Cl. 3 - Clichê pu.
Apiscrum
S.A..
Produtos
Dietéticos
N. 417.369 - The White Motor
gada - Busquetti Ltda..
blicado em 26-10-.61.
e de Toucador (junto a marca Urino
Company.
N; 398.270 - FMC Corp.
N. 507.313 - Drogaria e Farmá275.989).
N. 442.560 - Rio-Lar Comércio de n9
N. 399 064. - Shell Brasil S. A.
cia Popular - Drogaria e Farmácia
Francineti Pinto de Oliveira (junto (Petróleo).
Utensitos Domésticos Ltda.
N. 453.747 - Retrigerção Ocean ao termo 468.505).
N.. 457.485. - Ernesto Neugebauer Popular Ltda. - Cl. 3 e .48 CU.
Discalbras Distr:buidora Brasileira de S.A. - Indústrias Reunidas.
chê publ. em 18-10-61.
Ltda.
Calçados Ltda... (junto, ao termo . núN. 508.044; - Farmacia Cárdeiro--a
N.
499.490
.Eletrônica
Alfa
Dr.
Múcio
Athayde,
N. 492.291 mero 489.121)..
Antonino de São Paulo Filho - Clas.r
Rex
Ltda.
N. 492. %60 - M. Pereira Coronha
Pin S.A. Indústria e Comércio (jun- N. 501.687 - Sulagro S.A. . - .1 - 2 - - 10 - 39 e 48 - Cila
8 Cia. Ltda.
cmè publ. em 25-10-61.
to ao tênno 491.030) .
N. 494.630 - Indústria e Comer-i' Discalbras Distribuidora Brasileira de Com. e Ind.
N..
502.302
Geo.
W.
King
N. 508.151. - São Leopoldo
cio de Massas Alimenticias Ltda.
Calçados Ltda. (junto ao têtsno núme- mitada .
Fiação . São Leopoldo Ltda. - Cl. 24
N. 496.818 - A Sociedade de Re ro 491.458).
N. 502.941i - Cia. de Tintas e - Clichê, publ. em 26-10-61.
presentações e Publicidade Comac LiSantin Morai 6 Cia. Ltda. (junto Vernizes R. Montesano.
- N. 508.152 - São Leopoldo - Fias
mitada.
ao têrmo 491.475),.
N. 503.790 . - Produtos Químicos tão. São Leopoldo, Ltda. - Cl. 22
N. 497.003 - Frigorifico Lajeado Ersvin Meyer S Cia. Ltda. (junto
Jan. Ltda.
Clichê publ. em 26-10-61.
S.A.
ao tèrmo 499..350),.
N. 507.486 - Acarei - Advocacia
São Leopoldo N. 508.153
ppealnin
Adm. Contabilidade e Representações ção São' Leopoldo Ltda. - Cl. 2.1
Diversos
Ltda.
Expediente da Seção
- Clichê publ. em 26-10-61.
N. 508.034 -- Banco de Crédito Co4o Transferência e• Licenças
A. Retifica Modelo Indústria, e Co- marcial S.A.
EXPEDIENTE* DAS DIVISÕES
mércio S.A. (no pedido de transfeDia 17 de outubro de 1966'
N. 508.160 -- Farmácia S'ão Luiz
SEÇÕES REPUBLICADOS'
rência no termo 651.551) - Arquive- de Maringá Ltda.
Exigências
se o pedido de transferência.
N. 508.244 - Icarai S.A. Acha.
Dia 17 de outubro de 1966
Samuel Chagas Costa (no pedido de e Com.
processos e térmos com exigências
transferência
.
na
marca
n
9
203.258)
N. 508.301 - Sebastião. da Cona cumprir:
Notificação
Arquive-se o pedido de transterência. calção Paes.
Colgate Palmolive Co. (na transfe- Indústria de Confecções Vila RomaLima
vez
decorido
o prazo de recata.
N. 508.183 - Tecidos Visan Limirência da marca n9 167.107).
na S.A. (no pedido de alteração de tada.
deração previsto pelo art. 14 da lel
Kibon S.A. Indústrias Alimenticias nome na marca /1.9 203.953) - Nada
N. 508.177 -. Com . e Ind. de Con- 4.048 de 29.12.61 e mais dez dias para
(no pedido de averbação na marca nu- há que deferir.
eventuais juntadas de reconsideração e
fecções Harold's Ltda.
mero 183.790).
Danks Laboratorios Qui:nicas e FarN. 513.824 - Ruy A. de Athay'cle. do mesmo não tendo ,,alido nenhum ina
Soc. Industrial de Camas e Cadei- macêuticos Ltda. (no ped:do de trans- • N. 508.207 - Ind. e Com. de Be- teressado serão logo expedidos os cem
ras Ltda. Sincal • (no pedido de trans- ferência na marca Difuso! n ? 230.251) bidas Produto> Cachoeira Ltda.
tificadas abaixo:
ferência na marca n 9 177:164).
Nada há que deferir quanto ao peN. 508.208 - Ind. e Com. de. CaChimica Baruel Ltda. (tio pedido de dido pais já Se encontra anotada , a bidas Produtos Cachoeira Ltda.
Marcas Deferidas
transferência na marca n ? 181.669).
transferência para Dansk Laboratorios
N. 508.209 - Ind. e Com. de BeMax Lowenstein S.A. -Fábrica Ali- Químicos e Farmacêuticos Ltda.
N. 483.386 - &ater - Du Pont
baias Produtos Cachoeira Ltda.
, ança de Artefatos de Metais (no be
Gillette do Brasil Ltda. (hiato a marN. 508. 211 - Invicta - Marcas do Brasil S.A. Ind. Qunn léas - anãs
dido de alteração na marca número ca n ? 325.633) - Anote-se- mediante e Patentes S.A
A. - Prossiga substituin- se 31. (Com exclusão de expressão co.
185.808).
apostila a alteração de nome.
!agem).
do a cl. 50 pela 38.
Chinca
u
Barti el Ltda. (no pedido de Comercio e Indústria Cacema I,tda.
N. 481.895 - Máhnke - Mahnke
Diversos
transterência na marca n?-.186.978r; '(ilo - pedido de transferência no termo
Ind. Mecânica Ltda. - Cl. 6.
Philco Radio e Televisão S.A. (jun- 418.108) - 4rquiveise, o pedido de
N. 499.927 - Ponimela S.A. Ind.
N. 508.255 - Marui Variedades Lito a marca to 202.412).
frrnsferênc:a.
Prossiga substituindo a
e Comércio de Ferros - Pontmela
mitada:
Beb:das Vannucci S.A. Ind. e Co-1 jeferSon 132zerra Cabral c Antonio F, 50 pulá cl. 38, -retificando onde 'cota S.A. Indústria e Comérci ode Ferros
s.
Cabral (no nedgdo de transterílni-in
:Urdo (junto a marca n 9. 204.972)

s'
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Indugema Ind. Ge. N. 483.550 - IrMãos Sem-:: S.A. Deilver Chemical Manufacturing Co.
D4/ 597.718
Fab. de Tecidos Vulfas.
- Processo deferido.
rui Malharia Ltda .
Termo '447.625 marca Telastern N. 501.220 - Inclinem Ind. Ge- N. 483.620 -- Liga Brasilena do:
Amigos da Infáncia.
Requerente: Telastem Ltda. - Rerui de Malharia Ltda.
N. 433.629 -- Cia. Americana de correntes: Soc. Técnica de Materiais
N. 497.047 - E Frari ai Cia. LiInd. e Com.
Sotema S.A. e Thela Comercial 5A.
mitada.
N. 483.737 -- José Pdiebroit.
- Processo deferido.
N. 506.251 - Chndren's Confecções
N. 483.835 -- Paulo Cesar Stockler
Têrmo 447.702 inana N M - ReLtda.
Portugal.
querente: Indústria cie Sabonetes N
N. 506.269 - Eugenio Monteiro.
N. 434.056 - Casa Nossa Senhora Ltda. - Recorrente: Laboratório
506.224 - Eugenio Monteiro.
de Lcurcles com Repre;:entações Lida. Americano de Farmacoterapia S.A. N. 506.276 - Eugen:o Monteiro.
N. 434.585 - Paaaria Confet i aria e Processo deferido.
Térmo 453.936 marca Petratex N. 506.277 - Eugenio Monteiro. Lanches a Rainha da Divisa Ltda.
N. 484.704 - Barbearia Municipal Requerente: Confeccões de Roupas
Ns. 506.278 - 505.282 - 506.284
Ltda.
Petratex Ltda. - Recorrente: De
- 506.285 - Eugenio Monteiro.
N. 506.300 - 1-tab. de Calçados Ir- N. 484.822 - Norzar S.A. Irap'. e Millus Comércio e Indústria de nonExp.
pas S.A. - Processo deferido.
mãos Lofredo Ltda.
N. 486.494 - Antonio Frejat.
Têrmo 453.923 marca Conquistador.
N. 506.414 - The Coca Cola Co.
N. 486.46 - Ind. e Comércio de - Requeernte: Cortume Processo S.A.
N. 506.425 - Joias Opera Limi- Flâmul as Art. Cor. Ltda.
- Recorrente: São Paulo Alpargatas
tada.
Restauraçâo de Marca
N. 486.517 - Eneas de Oliveira.
S.A. - Processo deferido.
- Lidio Casagrande
N.
506.558
Perfumes
Siomara
N.
486.609
Tèrmo 439.809 titulo Predial BraslN. 396.450 - Linha Reta - Luiz Cia.
Ltda.
- Requerente: Predial Brasilia
Alberto Martins - Cl. 32 - Concedo
N. 486.620 - Cerâmica Sanitária Ltda. - Recorrente: Predial L'rasilia
1\4. 507.484 - Golobe Equipainen- Porcelite S.A.
- restauração.
Ltda. - Processo deferido.
tos Especiais L tda .
•
N. 431.732 - Casa River Ltda. Tétano 417.774 marca Henca. Marcas Indeferidas
N. 506.822 - 11/letalúrgica Morum- Arquivem-se os processos.
Requerente: Comércio e Indústria de
bi Ltda.
Ferro lienca Ltda. - Recorrente:
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
N. 385.242 - IVIttalcol
Diverios
Felippe
Inka .S.A. Metais e Ligas. - ProPorem mandados prorrogar os 'se- cessa deferido.
l'errucci Cagno - Cl. 28.
Têrrno 435.816 marca Vucacrin. N. 441.653 - Mate Na! - Mat-P S.A. Frigorifico Anglo (na recon- guintes processos aLaixo mencionados:
Na! Mate Soluvel S.A. Ind. e Co- sideração do despacho ue deferiu o ter- . N. 7E6.829 - Luzbril - Bril S.A. Requerente: Victorio Azzalin & Filho.
Ind. e Comércio - classe 46.
- Recorrente: Vulcan Material Plászaércio - Cl. 41.
mo 439.529) - Aguarde-se.
N. 755.410 - Blanco - Otto Ba- tico S.A. - Processo deferido.
N. 488.914 - Yumy - José Da- Fernando Chinaglia Distribuidora So- umgart
423.663 marca }lova] Snioke.
âan - Cl. 48.
ciedade Anônima (na reconsideração classe 16. Ind. e Comércio S.A. - Têrmo
- Requerente: Cia. de Cigarros SiN. 498.329 - Wolframit - Ind. do despacho que deferiu co . termo nú- N. 765.568 - É um produto da Fá- nimbu.
- Recorrente: Suerdieck S.A.
de Ferramentas de Metal Duro Wol- mero 433.281) - Aguarde-se.
brica Aurora - D'Ilne Cia. de Teci- Charutos e Cigarrilhos. - Processo
frainit Ltda . - CI. 11.
N. 507.4C7 - Mistoil Com. e Re- dos Aurora - classe 23.
deferido.
N. 300.896 - Coleção Circulo Ver- presentações Ltda. - Prossiga-se subs- N. 765.588 - Severo e Villares Térrno 402.309 marca Cated ral. Escritório Técnico Ramos de Azevedo Requerente: Ind. e Comércio de Bemelho os Melhores Romances Policiais tituindo a classe 50 pela 38.
N. 514.168 - Fenelon Paul Perdi- Engenharia Arquitetura Construeões bidas Catedral Ltda. - Recorrente:
IVIodenros - Distribuidora de PublicaCooperativa Vinicola Caxiense Ltda.
- Prossiga-se como marca na cias- Severo e Villares S.A. - classe 25.
ções Ltda. DPL - Cl. 32.
N. 765.899 - Expanki - Ind. Silva - Processo deferido.
13.12.61
N. 501.186 -. Prisco Branco - se 32 clichê publicado em
Tétano 39^.991 marca TV Serve. passando a contar o prazo de oposi-• Pedroza Ltda. - classe 16.
CL 41.
N. 765.948 - S.A. Moinho Santlsta Requerente: T V Serve Ltda. - Reção desta data em diante.
Industrias Gerais - Santista - classe corrente: Serve Vendas a Prazo S.A.
g . 512.941 -. Meira Materiais de no 22.
Sinal de Propaganda Indeferida
- Processo deferido.
Engenharia e Instrumentos Reproduções
N. 766.506 - Vilescon - D r . Karl
Varino 385.889 titulo Sapataria Tue Ampliações S.A. - Prossiga-se su- Thomae GMBD- classe 3.
pan. - Requerente: Saptaria Tupan
Processos:
bstituindo a classe 50 pela 38. •
N. 755.567 - Aurora - D'Olne Cia Ltda. - Recorrente: Confeceões TuN. 458.648 - Lojas São Geraldo
N. 507.299 - Armour Pharmaceu- de Tecidos Aurora - classe 23
pan Ltda. - Processo deferido.
- • Geraldo Pereira dos Anjos - Clas. tical Co. - Prossiga-se com exclusão O Sr. Diretor da Divisão de Marcas
Térino 444.326 marca Rautratil.
se 36.
deu provimento aos pedidos de recon- Requerente: Olin Matheson Chernical
de preparados farmacêuticos.
solera eões interpostos nos processos Corp. --0 Recorrente: Ma ssa Faiidd
Nome Comercial indeferido
Tèrmos aguardando Anterioridades
abaixo mencionados a fim de refor- Laboratórios Raul Leite S.A. - Proas decisões anteriores:
cesso deferdio.
N. 292.341 - Peterco Comercio e
N. 466.193 - Bloch Editores S.A. mar
Têrmo 452.349 marca Drivetur Têrmo 453.363 marca Sul ame ricaIndustria de Eletricidade Ltda. - PeN. 440.218 - Auto Peças Mosca-. Reouerente: Auto Drive S.A. Impor- nas. - Re.ouerente: Ind. e Comércio
l'ierco Com. e Ind. de Eletricidade Li- relli Ltda.
tação e Comércio - Recorrente: Self Máquinas Sul Americanas Ltda. mitada.
N. 493.569 - Guilherme Ellis.
Drive Automóveis S.A. - Processo Processo indeferido.
N. 429.956 - . Cia. Elertoquí Ica
N. 494.510 - Tecnogeral S.A. Co- deferido sem direito ao uso exclusive
Térrrio 450.355 marca 1V7ultimete.1
Pan Americana - . Cia. Eletroqui Ica mércio e Indústria.
de Drive.
- Requerente: Multi Etal S. k. CoPata Americana.
Têrmo 435.967 marca Alcamenrol mércio Ind. e Representacões. N. 494.513 - Tecnogeral S.A. CoN. 446.923 - Rei das Valvulas mércio e Indústria.
- Requerente: Laboratório Farma- Processo indeferido.
Têrnio 448.632 marca Predileto do
Eletrônicas' Ltda. - Rei das Valvulas
N. 494.514 - Tecnogeral S.A. Co- ceutico Natus Ltda. -- Processo dePará. - Reonerente: Antonio Freire
ferido.
Eletrônica Ltda.
mércio e Ind.
Silva. - Processo indeferido.
N. 494.516 - Tecaaogeral S.A. Co- Têrrno 450.950 marca Trevo - Re- daTêrmo
451.744 insiania F.:apressei
Vítulo de Estabelecimento Indeferido onerei° e Indústri a .
querente: Posto do Trevo Ltda. - Aereo - Reauerente: Expresso Aereo
Recorrente:
Posto
do
Trevo
Ltda.
N.
495.613
Imp.
Nader
LimiMunN. 389.368- IVIundialtur
Viagens e Turismo Ltda. - Processo
Processo indeferido.
Cls. 35 tada
aialtur S.A. Agenciamentos
Térrno 379.737 marca Stern. - Re- Indeferido.
N.
496.182
Mafer
Semel
S.A.
Tê-mo 452.298 marca Supernalhai
50 e 25.
querente: Soc. Técnica de Ingenharia Ventilado. -, Requerentes Linificie
Christodouro S.A. Ind. e Comércio.
N. 493.508
e
Mecânica
Stern
Ltda.
RecorN. 497.729 - Laboratórios Sinto- rente: Steatit Magnesia Aktiengesells- Leslie S.A. -- Processo iralefero.
eve Vinhos e Bebidas Caldas - elbSTêrma 430.909 marca A Pau lista. farm Ltda.
.2 42.
chaft. - Processo indeferido.
Alberto Lunciaren Teci-,
N. 499.048 - Armazem Paraná
Exigências
Taram 44.3.329 marca Maquepeça. Requerente:
O.A. - Processo Indeferido.
noitada.
- Requerente: Maquepeça Peças nara dos
Ma rro() 444.147 rttare2-. MPrwanda.
Diesel Ltda. - Recorrente: M.ack
Têrmos com exigências a cumprir:
N. 499.086 - Empresa Campinei- Trucks
- Requerente: Fa la de Parafnaos
Inc.
Proresso
indeferido.
ra de Cinemas Ltda.
Térrnia 451.429 marca Para Ela. - Measvanda S.A. Processo indefeN. 466.087 - Shell Brazil Limited.
N. 499.1 1 8
Astor S.A. Cinemas Requerente: Laboratório Phvmatoaan rido.
44 1.059 marca Isolex. N. 461.714 - Técnica Nacinoal Li- Teatros e Diversões.
S.A. - Recorrente: Parfums Lucien enTèrmo
ererte ra.brica de Tubos Eletrodutos
_aitada
N. 499.464 - Dancor S.A. Indús- Lelong Societe Anonyme. - Processo Isolex
Ltda. - Processo iroleferido.
N. 507.738 - Indugema Ind. Ge- tria Mecânica.
indeferido.
Tênam 410.349 merca, sorrima.
mi de Malharia Ltda.
N. 500.009 - São Paulo AlpargaO Sr. Diretor da Divisão de Mar- Requerente: Sodi a Soc. DistriSsarlora
N. 442.226 - -Limpadora Brasilia tas S.A.
cas negou provimento aos pedidis de de Madeiras S.A. - Proces so Jaldetda
N. 500.137 - Laticínios Sannto reconsiderações interpostas nos pro- feaido.
N. 765.246 - Poli Técnica Comér- Antonio Ltda.
Têm° 376.519 marca Seandra cessos abaixo mencionados a fim de
io e Indústria de Aparelhos EletrodoN. 500.195 - Duratex S.A. Ind. e manter as decisões anteriores:
Ree nerente: Ara n dia Cosrnetics Corp.
Comércio.
oyésticos Ltda,
Têrrno 454.290 marca Microrutor. - Processo In e, efericlo.
N. 500.827 - 3. 3. Cartolano S.A. - Reauerente: Aparelhos EletromecâN. 192.161 - Química Leoa! LimiTênno 466.920 marca Coroasaense.
Aluminio Empress.
nicas Kap. Ltda. - Recorrente: Ru- - Reauerente: .7raé Martins de Souza.
tada.
N. 502.643 - Admar Arantes.
- Processo Indeferido.
ton N V. - Processo deferido.
N. 506.948 - Ositha de Oliveira
Arquivamento de Processos:
Térmo 436.460 marca Berrykote. Térmo 451.085 marca Imperador Petrin.
Ositha de Oliveira Ficam os processos abaixo meneio- Requerente: Fab. de Bebidas Im p era- Reauerente: Marietta do Bra si l Tnd.
N. 506.949
dor Ltda. - Recorrente: Indústria e e Cansarei° Ltda. - Processo indenadoa arquivados:
Petrin.
de Bebidas Avestruz Ltda. ferido.
Ositha de Oliveira N. 474.556 - Lab. Medical Ltda. -Comércio
N. 506.950
Têrnie 435.854 marra .iiiotvinti-a.
Processo deferido.
Petrin.
N. 482.975 - 3. C. Montenearo.
Têrmo 453.468 marca Antiflamine - Reouerente: Artese S. A. Fabrica
Ns. 506.951 - 506.952 - 506.953
N. 483.175 - Cia. Brasileira de - Requerente: Schill i na }Tinire. S. A r1 " sese fatos Texteis. - Processo InMotores.
Ositha de Oliveira Petrárs
Ind. e Comércio - Recorrente: The deferido.

• 403.611 - Turba Fihn Rod.
2ey Hunt IVIachine Co - Cl. 8 (ram
exclusão de instalações) .
N. 428.588 - Revelth - Eva Salainger - Cl. D
N. 443.479
Gisa - A Torres
á4Ontes 5 Cia. - Cl. 36.
N. 444.474 - Prominas - Pronoias Brasil S.A. Assistência Sondasem
`Ándústria e Comércio - C. 6.
FábriN. 456.284 - Finalegre
de Bebidas Sudan Ltda. - Cias-;,e 42.
N. 463.898 - Transcap - Antonio
Vitturi - Cl. 8.
N. 498.322 - Tonik
Dermeuil
i?reres S.A. - CL 23.
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DEPOSIT4D4S
Pilotas:1010 feita de acordo com o art 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão 'apresentar suas oposições ao rtpartamentd
NaciOned da Propriedade Industrial aguêles que se lulgarem prejudicados com a concessão do registro requerida

Têrmo n.° 746.654, de 20-4-66
Tênno n.° 746.648, de 20-4-66
:orrediços para veiculos direção. desli. isolantes, caibros, caixilhos, cnitinao
Social Esportiva Limitada — SOCEL Z. Silveira Distribuição e Representa- ladeiras. estribos, escadas rolantes. ele, chapas para coberturas, caixas (Watt&
ção
/adores para passageiros e parra carga I caixas de descarga para etixos. edificas
Minas Gerais
Minas Gerais
mgates para carros, eixos de direção cães premoldadas. estuque. emulsão AO
treine. tronteira.s para veiemos, guidão base asfáltico. estacas. eaquadrias, estria..
locomotivas. lanchas, motociclos, molas. :uras metálicas para construções. game.
motocicletas. motocargas„ moto furgões. as de metal, ladrilhos. 'lambris. iuvaa
manivelas: navios. ônibus. para-choques de função. !ages, lageotas. material ias*
• INDUSTRIA BRASILEIRA
•ra-latnas. para-orisas. p4-• tiatS. paut•ões lasne contra trio e calor, manilhas. énas,
Classe 32
ocas para bicicletas,, raios para Meche. sas para revestimentos de partdes. mas
'ara distinguir Um jornal esportivo,
.as. reouque radiadores pa .te veiamos Jeiras para construções mosaicos. aro,
revistas e livros impressos
nuas para veiemos. selins. Tieiclos. ti autos de base astáltico. produtos para
antes para veiculas. vagõea. velocipe- tornar impernrabilizantes as argatnass
Termos na. 746.649 e 746.650, de
Classe 47
tes. varetas de contreile dc atugatioi e sas de cimento e cai. hidráulica. patim.
20-4-66
Para uissnguir combustiveis. lurritican -Declarado, vaieis crulailau& varaes de gulho, produtos betuminosos. irnperniem
Social Esportiva Ltda. — SOCEL
res substancias e produtos destinados a
carros. toletes aire. -arros
ealizantes liquidas ou sob outras tonam
Minas Gerais
auminai.ao e ao aquecimento: alcuo
Para revistimento e outros como na pan
Termos-ais. 746.658 e 746.659, de
:fluem. carvão a elas hidrocarboretc,
.dmentação, peças ornamentais de ci.
20-4-66
metano. butano t propano gas en
alento ou gesso para tetos e paredes,
Indústria de Motores Elétricos
sarratado. gás hqueteito gasolina , gra
papel para- torrar casas, massas and.
"Dal-Motor" S. A.
ácidos para uso nas construções. par.
xas mor.hcantes. óleos comoustivets
não Paulo
quetes. portas, portões. pisos. sole ra$
óleos luorificanees. óleos destinados a
Indústria Brasileira
para portas. tijolos, tubos de concreto,
nummação e to aquecimento óleos para
telhas, tacos. tubos' de vintilação rara.
amortecedores, petroleo e querosene
=i tieS de cimento. vigas. vigamentos' e
Classe 32 Termo n.° 746.655, de 20-4-66
sara -dist.nguir Alhuns. almanaques Thermo-Box Indústria e Comércio Ltda.
Têm on.° 746.661, de 25-4-66
anuários: boletins. catalogas. iornms
Parquet Rio Minas Ltda.
São Paulo
livros. Peças tearra:s e cineinatográn
Guanabara
radio
e
•
televisão
de
res. mouramas
publicações revistas. fo!hinhas impres
sas e prog ramas circenses
TABUADO VILA RICA
. Classe 38
Impressos em geral e artefato de papel
•
Ind.
e papelão. Bandejas, de papelão, blo
Ciasse
cos de papel, cartões comerciais e de
'ara dista:ging os aeguintes artigos &éClasse 16
visitas, cadernos, copos d epapel, duplinea!: RadioS. .aearelhos de televisão Para distinguir: Materiais para tun'Stru.
ack - ups, geladeiras. survetetras apare- çães e decorações: Argamassas. argila.
catas, envelopes, tichas. s folhinhas e em
Classe 8
, i1S de reingeraeâo. -enceradeiras as• areia: azulejos. batentes. balaustres blobalagcns de papel e papelão. guardanaExpressão
•-ra,iores de pá fações. taraos e toga co ' de cimento, blocos para pavimentapos de papel. • letrlas de. câmbio, botas
Terin on.° 746.656, de 20-4-66
eiras elétricos, chuveiros. aquecedores ção, calhas. cimento, cal. cré. chapas
promissórias, papel alo/asso, papéis
'lanças, ferros elétricos do engomar e 'solantes 'eaihros, calxilhos. colunas.
carta, papéis de oficio, Papel de escie-. Thermo-Box Indústrra e Comércio Ltda.
São Paulo
issar, batedeiras, cothseteleiras estire cLapas para coberturas. caixas .clágua,
'ver, papéis de embrulhos pastas .de pa,erlores li g uid'ficadores elétricos ma caixas de descarga para etixos. edificapelão, pratmhos de papelão
.
_
, itnas para cocai e moer legumes
.sies prrmoldadas. , estuque. emulsão le
Termo n.° 746.654. de 20-4-66
ame. resistências elétricas fervedores base astakico. estacas: esquadrias, estruRahme Representações Associadas
:ao tas. ventiladores oaenias e ouies turas metálicas para construções. Mines
Leda::
'tétricos. refletores, relógios de ar ee 'as de metal. ladrilhos. lambris. ,uvai
ricierado formas . elétricas. máquina: de função. lanes. lancinas. ,riaisriai imas
'Minas Gerais
n sionraticas e cinematográficas. Can) !ante contra frio e calor. - manilhas. mas.
Ia:ilhas elétricas. garrafas térmicas. re ;as para revestimentos de °andes. ma, actores autosnaticos, lâmpadas . apare deiras para construções, mosaicos. pro.
Classe 8
ssde luz thiorescehie. aparelhos
lutos de base asláltito, produtos oara
Aparelhos elétricos para banhos a vapor •ornu•nicação interna esterilizadores con tornar impermeabilizantes as argartas.
de sauna e ducha
'-nsadisres • bobinas. .chaves elétricas .;as 4 cimento e cai. hirlrásslica Pear&
• omutadores. interruptores, tomadas de atilho. produtos beteminosos. impermea.
• Têrmo - n.° 746.657, de 20-4-66
nmrente hisivel aparelhos tomara Ficai hilizantes liquidas Ou sob outras formai
Eletromecânica Dyna S. A.
• cinemarográgicos. filmes revelados para revestimento e outros como na paa
São Paulo
sin6culos. óculas. aparelhos de aproxi eimentação. peças ornamentais de ci.
mação, abat-louis e. lustres máquinas mento ou gesso para tetos e Paredes,
para lavar , roupas para uso
papel para forrar casas. massas and.
iomestico
áridos para uso nas construções para
Classe 6
q ueres. portas, portões. pisos. soleirail
Motores e seus acessórios
para portas. tijolos, tubos de concreto,
Classes: 33, 38 e 'O
'Termo n.° . 746.660, Cie- 20-4-66 - telhas. tacos, tubos de ventilação tanq ues de cimen'o vigas. vigamentos e
Insígnia comercial
Indústria Brasileiri
Parquet Rio Minas Ltda .
_
vitelas
.
'Guanabara
Termo n.° 746.653, de 20-466
•
21
Classe
Têmio
n.°
746.662,
de 70-4-66
Z. Silveira Distribuição e RepresentaPara distinguir Veículos e suas ',artes
Parquet Rio Minas Lida,
ção
ntegrantes: Aros para bicicletas, auto
Guanabara
Minas Gerais
móVeis. auto-caminhões aviões amor
credores. alavancas de, câmbio :barcos
iredues. braços para velculos- hicielease carrinhos de mão e carretas - ari.
.
. Classe 16
tihnnetes, carroá ambulantes. camin'aões Para distinguir: Materiais para constru.ass'os tra t sii s, rarriis berços Ca.',15 Ces e decorações: Argamassas. argila
Classe 16
-anabiss cnrr.ls irdinadrses carros cai
meia.azil l eios, batentes. balaustres hlo Para distinguir: Mat o rials para constr...
C1,1:sss: 33, 18 e 47 •
N:as . carroçerias chasSis .chapas
de. eshistito "ocos mira gavItr,rv.t. cises e decorações: Argamassas, argila,.
Sinal de propaganda
anafes para veiculas, cubos de veieulos, ção. calhas. cimento, cal, cré. chapas areia, azulejos, batentes, balaustres. blo.

O MINEIRÃO

zs

Indústria Brasileira

MINEIRAO

DAL-MOTOR

f

ànddstria Brasileira

Brasiletra

.taM®rmáxliãox

Z. &infra Distribuição
e Representação

SUPERPLAKA
Ind. Bras ile irE

•

P LA KA
Ind Bra s ile ire

4488 Sex2m-f*R

OIARIO OFICIAL (Seção III)

21

Ot.:'.t,baa de 1f„,e)

w=7.2.n=15:=3719,...=.7.1.1

ara

C

S

EOSHTADAS

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Cõdigo de Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
rà correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo -Poderão apresentar suas oposições ao Departamento

Naclonal da Propriedade, Xdustria1 aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registre requerido

cos de cimento, blocou para pavimenta
ção, calhas, cimento. cal, cré, chapa.
g3olantes. caibros, caixilhos. cotuna,
Rhapas para coberturas. caixas dagua.
azaras de descarga para etixos. edificaaães preanoldadas, estuque, emulsão de
base astaltico. estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construções, lune/a. de metal, ladrilhos. lamairis. luvas
de junção. Iages. lageota.s. material moâraite contra trio e calor, manilhas. masBas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base astaltico, produtos para
tornar tmpermeabilizantes as argamassas de cimento e cai, hidráulica. pedra-,
gulho. produtos betuminosos. impermea , I
bilizantes liquidos ou sob outras turmas
para revestimento e outros como na pavmientação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
papel pare forrar casas, massas ann.
ácidos para uso nas construções, par
guetes. portas. porteias. pisos, sole,ras
para portas. tijolos, tubos de concreto.
telhas. tacos. tubos de vtntilaçâo tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo n.° 746.668, de 20-4-66
boate — Indústria Nordestina de
Féculas Ltda
Paraíba

Ol[MDOSTRIA NORDESTWA.

.DE FÉCULAS LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 746.663, de 20-4-66
Parquet Rio Minas Ltda.
Guanabara

P RQUETEX
Ixd Brasileirg
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para cou.„..ações e decorações: Argamassas. argila.
areia. azuleios, batentes. balaustres. Noaos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento, cal. crê. chapas
Isolantes, caibros. caixilhos. colunas.
chapas para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga para atineis. edificaçães preenoldadas, estuque, emulsão ch
base asfáltico, estaco. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama.
ias de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção. lanes, Iclgeotas. material ias>
Sante contra frio e calor, manilhas, masasa pare revestimentos de pandas, Mat2eiraS para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes es argamassas cLs cimento e cl. hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos eu sob outras L'orenaa
para revestimento e outros como na paVienentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar cagas fflawne ant-

ácidos para uso nas construções, parquete portas. pendes. pisos. soleiras
para purtas. tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo n.° 746.664, de 20-4-66
Parquet Rio Minas Ltda.
Guanabara

ZAICAO
tud. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais pala
e decorações:. Argamassas. argila.
trela. azulejos. batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para rravimenta
calhas, cimento. cal. cré, chapas
soiantes. caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas. caixas dágua.
za:xas de descarga pare etixos, edifica;ôes preanoldadas. estuque, emulsão de
,,ase asfaltico. estacas, esquadrias, estru.
curas metálicas para construções. lamaas de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de Junção. lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, man:lhas. massas para revestimentos de partdes. madeiras para construções, mosaicos. pro.
lutos de base asláltico, produtos para
tomar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cel, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermea.
bilizantes liquidos ou sob outras torenas
nava. revtstimento e outros como na pavisnentaçao. .peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parquetes. portas. portões. pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto.
telhas. tacoa, tubos de vtntilaçao, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Tênno n.° 746.665, de 20-4-66
Parquet Rio Minas Ltd.
Guanabara

TABUADO NOVO RIO
Ind. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiaia para comumçõea e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimenteç2o, calhas, elinento, cal, crê. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga parco editos. edificac6es premoldadas. estuque. emulsão de
base asláltico. estacas. esquadrias. estruturas metálicas "ara construções. lamela. de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de função. !ages. lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestbnentos de panden, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asláltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. padre-.
galga% beedutes betuminosos, &capeai:oca-

bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros * como na pa.
varnentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas, massas anta
acidos para uso nas construções. par
mictes, portas, portões. pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de- concreto
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Ténno n.° 746.666, de 20-4-66T Parquet Rio Minas Ltda.
Guanabara

TABUADO OURO P ETO
Ind. Brasileira
Classe 16

Paro distinguir: Materiais para construões e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos. batentes. balaustres. blo
:os de cimento. blocos para pavimenta.
,;k1o, calhas. cimento, cal, cré. chapa
solantes, caibm. caixilhos. colunas
:hapas . para coberturas, caixas dágua
:aixas de descarga para anatos. edifica.
;Cies preanoldadas. estuque, emulsão de
base Estátua). estacas, esquadrias. estiu.
ruras metálicas para canstruçÕes. lame
as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
te junção. lanes. lageotas. material isoante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaicos, toro.
autos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as ama...mas:as de cimento -e cal, hidráulica, padreProdutos betuminosos, impermealilizantes liquidos ou sob outras formas
aara revestimento e outros como na pavienentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parmictes. portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de vtntilaçâo. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
varela
Termo n.° 746.667, de 20-4-65
• Parquet Rio Minas Ltda.
Guanabara

LAMBRIPLEX
Indo Brasileire
Classe 16
Pasta distinguir: Materiais
çaes e decorações: Argamassas, argila
areia, azule1o.s, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimenta
cão. calhas, cimento, cal, crô, chapas
solantes. caibros, • calailboa. colunas.
chapas para coberturas, calco dágua
caixas de descarga pana eixo% ediiicaceies preanoldadas. estuque. emulsão de
base asfaltico, estaca% esquadrias. estro.
-uras Metálicas para construções. Imite.
es de metal. ladrilhos. larnbri.a. luvas
de Surição. !ages. ingeotaa. material isolante contra frio e calor, manilhas, mas= pari revestimentos
partdes,

duras para construções, mosaiteJ , pre,
duros de base astáltico. produtos para
remar impermeabiltzantes as argamaea
;as de cimento e col. hidráulica, 'pedra=
julho. produtos betuaninosos. imperinee,.
ailizantes líquidos ou sob outras tomas
nora revtstimento e outros como as p,o,
vimentação, peças ornamentaia de
mento ou çesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anela
ácidos para uso nas construções. para
Quem portas, portões. pisos, Soleira
para portas. tilolos, tubos de concreta
telhas. tacos, tubos de vtntilaçâo. tatt.
mies de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Ter no n.° 746.669, de 20-4-66
Rádio Araptwa
Paraíba

M A BNIFORMÊaKÉ'
A LfltA Al
SAIR D© A rt,
Classe 33
Expressão de propaganda
Térmo n.° 746.670, de 204.66
Doces Xamego Bom Ltda.
Rio de Janeiro

XAKEG
*STM 131=1
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 746.671, de 20.-4-3-6
Deltrac — Indústria ComérCIO Nen
Tratores Ltda,
Guanabara,

Ciasses: 6 e 7
Insígnia comercial

Têrmo a.° 746.672, de 20t-446
Lavanderia Real Ltda.
Guanabara

REAL
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 746.673, de 20-4-66
Terpsichore Studio de Ballet Ltda.
Guanabara

TE MC H
STUDI

()Re

BALLET

Classe 33
Titulo de estabelecimento
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'armo n.° 746.674, de 20-4-66
Farmácia Kenedy Ltda.
Rio de Janeiro

FARMÁCIA

UNION'

Classes: 33 e 48
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 746.675, de 22-4-1966
Confecções Iram Ltda,
Goiás

conjuntos para dormitório& conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
eon ;, :ntos para terraços. lardim e praia
coniuntos de armários e gabinetes Usa
copa e cosinha. camas. cabidet, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões. diversa discoteca:
de madeira. espreguiçadeiras. escrivam
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
mesmhas mesinhae para rádio e telem
são. mesinhas para televisão, moulhoe.a
para quadras, porta-retratos, poitronas
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.0 746.680, de 22-4-1966
^-onfecções Jacy Limitada
São Paulo

parcialmenre trabalsado, ferro em bruto
em barra, terso manganês, terso velho.
gusa em bruto ou parcialmcate trabalhado, gusa temperado, gusa mareaval.
lâminas de metal, lata em tõlra. latão
em tõlha, latão em chapas, latão em
vergaihões, ligas metálicas,
magnésio, manganês. metais não (rabis
lhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais estamparas,
metais para solta, pique, e zinco
Termo n.9 746.684, de 22-4-1966
IRCAL — Indústria Recuperadora de
•
Válvulas Ltda,
•
São Paulo

"JACX"
Ind. Brasile ira
Classe 36
Roupas feitas em geral — cuecas, calças
e camisas
Termo n.9 746.676, de 22-4-1966
Matadouro Goianás Ltda.
Goiás

GOIANAS

Classe 36
Roupas Infantis
Termo n.9 746.681, de 22-4-1966
Indagai Indústria de Guarda Sol e
Almofadas Ltda,
São Paulo

INDEGAL
£nd. Brasileira
Classe 30
Guarda sol para praias e piscinas
Térnto aP 746.679, de 22-4-1966
Otávio dos Santos Sodrê
São Pauto

VIà
TA POLICIAI.
Ind . Brasileira,
SEGURANÇA-RE

Classe 41
Banha, salsichas e mortadela
Têrtno sns. 746.677 e 746.678, de
22-4-1966
Indufarma Ltda.
Goiás

Classe 25
Classe 3
Figurinhas, cromos e estampas
oUPSI,IlieldS químicas a serem usadas
•na medicina e na farmácia
Termo n.° 746.685, de 22-4-1966
•
Classe 48
Sabrafer
Comercial de Ferro e Aço
Perfumarias -e artigos de toucador
Limitada
Termo n.9 746.682, de 22-4-1966
Casa de Móveis Santo Antônio r*4a.
São Paulo
SA13:11755

Znd. Brasileira

Classe 40
si'dvels em germ, de metal, vidro. de
'na madeira estofados ou não. IncluOve móveis para escritórios: Armários
larmartos para banheiro e para roupas
asadas, almofadas. acolchoados para
móveis, bancos. balcões. banqueta&
bandejas domiciliares. berços. biombos.
cadeiras, carrinhos para chl e caí&

•

Classe 33
Se, tW3 de recuperação de vaivulas

•

industriais

• Termo n.° 746.686, de 22-4-1966
Edições Encontro 'Ltda.
São Paulo

ENÇONno

'.urlziletre

Classe 32
álbuns, almanaques
Para aistinguir:
anuários, boletins. carálogis. tornais
livros. peças teatrais e c:nematagrati
cas, programas de rádio t televisão
publicações. revistas, folhinhas animes
sas e programas circense*
Termo n.0 746.687, de 22-4-1966
Padaria e Confeitaria Eduardo Sprenger
Linsiatda
Saci Paulo

Classe 32
Jornais, revistas e livros impressos
Termo n.9 746.683. de 22-4-1966
Editara Paloma Propaganda e
Publicidade Ltda.
São Paulo
CALHAMBEQUE"

SANTO ANTONIO
Ind . Brasile ire,

InEtVfrl'as ira

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
Parcialmente trabalhado, aço pálio. açc
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
'manganês, bronze em pó, bronze cai
barra. em flo, chumbo em bruto nu
parcialmente preparado cimento me
tático. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhaste. eentrneao ~anho, bruto ou

32011811/IA IMASILEITa
Classe 41
1-..atos alimentícios em geral
Termo n.° 746.689, de 22-4-1966
Sandramar — Auto Peças Ltda.
São Paulo
SAN Dana,
In c1 B raci /eki r

corrediços para veiculas, direção. &dto
aVeiras, estribos, escadas rolantes, ele..
'adores para passageiros e para carga,
freios, fronteiras para veiculas, guidão,
iocomotivas, lanchas. motociclos moias,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas. navios. Ônibus, para-choques,
ara -f amas, para-brisas. pedais. pantõe;
Laias para bicicletas., raios ac. ra bk loco
tas. reboque, radiadores para veiculas,
rodas para veiculas. selins. triciclos, tia
tantas para veiculos. vagões. velocrpea
(tes. varetas de contrõle do afogador a
acelerador. tróleis, troleibus varaes dõ
carros. toletes !rira carros
Têm° n.° 746.688. de 22-4-1966
Padaria e Confeitaria Eduardo Sprenge1
Laniatda
São Paulo
PADARIA,

p..0

PEITARIA
AR.'
DO SPR.14.1.1TGSR 121)A.

Classe 41
Padaria e confeitaria
Termo n.° 746.690, de 22-4-1966
Comercial Amazonia Ltda,
São Paulo
•

outrf..1.
Brapileüel

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
beneficiada
•
Termo n.° 746.691, de 22-4-1966
Comercial Brasileira Bird-Kite Ltda.'
São Paulo

• BIRD-X1TB
Ind. Bi-asileirai
Classe 49
r_ka distinguir: Jogos, brinquedos, pass
satempos e artigos desportivos: Ana
tomóvers e veiculos de brinquedos ara.
mas de brinquedo, baralhos. bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos, discos de arremessa
desporavo figuras de aves e anittlat8.
n ocros de armar, logos de mesa, luva
miara esporte. miniaturas de utensillas
lomésticos, máscaras paar esporte. na:ladeiras redes para pesca. tamboretes
e varas para pesca
Termo 41.9 746.692, de 22-4-1966 I
Indústria Textil Rosana 'Ltda.
São Patilo.

.R st) S . A, ÀS,
Brasileira \

tnd.

Classe 21
Classe 23
Para distinguir: Veiculas e suas aartes
ntegrantes: Aros para bicicletas, auto- Para distinguir tecidos em geral. tecla
móveis. auto-carninhões. aviões.' amor dos para conFecçôes em geral. Para
tecedores. alavancas de câmbio barros tapeçarias e para artigos de cama 0
breques. braços para velculoa
mesa: Algodão, atraca. cantina, cetim.
'as. carrinhos de mão e carretas. cano rama, casimiras fazendas e tecidos de
shonetes. carros ambulantes. caminaões ia em p eças. luta. farsas,: linho: nvIon:
eavros, tratores, carros-berços carros paco-paco: percalina: rami: ravon: serra
*anotes, carros-inigadoes. carros. ear natural: tecidos plásticos. tecidos
aças. currocerias. chassis, chapas dr- p ermeáveis, tecidos de pano couro e
rolares Para veiculo& cubos de velados.
veludos
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Termo n.° 746.693, de 22-4-1966
Marcos Soares de Souza
São Paulo

frigerado formas elétricas. maquina
totograticas e cinemarograticas. caiu
pa.nhas eletricas, garraias rei-titicas re
aaiores automat n cos, tampadas apare
nos de luz tluorescente. aparelhos ai
' OS SOLITÁRIOS"
uniunicaçao interna est:rilizadores con
•Iensadores bobinas. chaves elétricas
...ornutadores. interruptores. tomadas di
Classe 32
corrente. tusivel. aparethos totogratico:
Programas radiotiin:cos, televisionados e
e cinemarográgicos filmes revelados
revistas
binóculos. óculos. aparei hos de apri».
I•••
mação. abat-lours e lustres maquina
Termo n.o 746.694, de 22-4-1966
para lavar roupas para uso
Fábri,. de Calçados Bell Ltda.
domestico,
São Paulo
I

Ind. Brasileira

T

Ind.B14asileira
Classe 36
Calçados
Termo n.9 746.695. de 22-4-1966

Termo n.° 746.697, de 22-4-1966
Bernardino Antonio Marhalem
São Paulo

ENGENHEIRO
GOULART"
Ind. Brasileira

Tectren Aparelhos Eletrônicos Ltda.
São Paulo

"TEQTRAN"
Ind. brasileira

Classe 41
Linguiças
Termo n. 9 746.698 ,de 22-4-1966
Vemon — Indústria c Comércio de
Metais Ltda.
São Paulo

de mesa, luvas para esporte. miniaturas de utensilios :tumesci-os. inascara.s
paro esporte. nadadeiras. redes liara
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Termo n. 746.700, de 22-4-1966
Incliistr:a de Brinquedos Comache Ltda.
São Paulo

"VIRGINIA CITY"

Ind. Brasileira

Classe 49
•
Automóveis. bonecas e bonecos. bara
lhos de cartas bolas para todos o:
esportes. batoes de orinquedus. brin
quedos. em forma de instrumentos atasi
discos ..spingardas de brinquedos
ferramentas pa • -• crianças. logos de
lama. log 'is de amimo mobilias de
brinquedos quebra-cabeça em torm,
de armar, revolver de brnquedos. que
forni de rmr.leroshlucual2
br•cbei.
bra-cabeça eia 101111a de arai revoi
ver de orinquedo. tabuleiros pare logos
(mimares de cranças. trens e vias térreas para Cr:nunca°

carne. resistências elétricas. tervedoree,
?stutas. ventiladorerí paenlas e ouieS
-ietricos. retletores. relor.os ' de ai refrigerado turmas eiétr:cas. maquinas
,otograticas e uni matograticas
abas élétricas qarratas tertuicas regadores afiteenar cos !amuadas apareAos de luz iluore.scente aparelhos de
innuivcat,ão i g terna esterilizariores coa. Mores. huamas. chavet. elétricas.
ornutarlores. interruptrres. tornaiia› de
orrenre tusivei apare.?,os torogra ticos
• einem itograticos times revelados,
"lflOi OlOS. &idos. aparelhos de aproximação abat-iours e lustres ma..imnaa
. para avm roupas para uso
domestico
•
Termo n.o 746.701, de 22-4-1956
Distei Industr.:a e Comércio de
Cosméticos Ltda.
São Paulo

BAILE

Ind. Brasileira

-Classe 48
Esmaltes
Termo n. 9 746.702, de 22-4-1966
Classe 3
Indústria e Comércio Hidro-Ciclo
!'ara distinguir os seguiutes artigos ele
Termo n.° 746.704, de 22-4-1966
Cisne Linense Ltda,
(ricos: Rádios, aparelhos de televisão.
Distribuidora de Aves e Ovos Moema
São Paulo
iack-ups. geladeiras,' sorveteiras. apare.
Limitada
hos de refrigeração. enceradeiras. as.
São
Paulo
'oradores de Pá foO rms. tornos e tooa
r'ros s l étricos. ch s.veiros. aquecedores
,alanças. ferros elétricos de; engomar
Classe 5
,assar, batedeiras. coquereleiras. exore
‘co iem bruto. at,c preparado. act
nedores liquid:ficadores elétricos, má 'oce, aço
para tipos. aço fundido. ac(
minas para pirar e moer legumes narcialtnente trabalhado. aço. 'pálio ac•
:arrie. resistências elécrieas. fervedores
'cbalhado. couraças. estanhe bone oi
•sturas, ventiladores. paenlas e bules
, finado. bronze. bronze em brutC
IND. BRASILEIRA
-neltricos. refletores, relógios de ar re.
1
arcialmente trabalh/do. 'bronze dr
, rigeredo formas elétricas, máquinas
xr, pó. :fronze
ianganês
bronze
* 'orográficas e cinematográficas. cain')a•nhas elétricas, garrafas térmicas, re. arra .ern fio, enurbc em brutc ou
ladores automáticos. lâmpadas. apare. sarcialmente oreparado cimente rue'
Classe 19
hrutc ou narcialmen,
'hos de luz fluorescente. aparelhos de
Animais vivos Inclusive aves. ovos em
arcialmente trabalhado. ferre em brutc
(-munir/não interna, esterilizadores coa
(feral. fre f usive do bic'a' da gerir,
lensadores. bobinas, chaves elétricas m barra ferrei nionganês Ferro MN,
Classe 20
Termo n.9 746.705, de 22-4-1966
comutadores. interruptores, tomadas de usa em brutc -Ir parcialmente traba Ancoras, bóias, botes, salva vidas, barSociedade de Pintura e Decoração
..orrente. fusivel, aparelhos fotográfico? hada gusa temperada gusa maleávei cos, lanchas, cintos de natação velas
minas de metal lata em telha imã(
Moderna Ltda.
e cinematográgicos. filmes revelados.
para barcos, ganchos para botes e dis')inóculos. óculos, aparelhos de aproxi- rn fólha. Iatác em chapas, latár eu
positivos para arriá-los, barco ou
São Paulo
mação. abat-lours e lustres máquinas 'ergalbeies liga metálica limal)a•
flutuador acionado a pedais
(agnésio. manganês. metais Mc traba
para lavar raupas para uso
Termo n.° 746.703. de 22-4-1966
'lados ou parcialmente trabalhados me.
doméstico
Jefferson Rádio e Televisão Ltda.
ais em massa. metais estampados
Termo n. • 746.696, de 22-4-1966
Sâo Paulo
letais para solda. níquel. ouro. tine,
Arclovi Comercial Eletrônica Ltda.
-neri , n7. ,' • +Met lige .sr rólhiss

VEMON "
Ind. Brasileira

-W1
MOEM

IND. BRASILEIRA

São Paulo

"ARCLOVI"
Ind. Brasileira

Termo n. • 746.699, de 22-4-1966
Indústria de Brinquedos Comache Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Classe 8
, 'ara distinguir os seguintes artigos ele.'
micos: Rádios. aparelhos de televisão.
mck-up... geladeiras. sorveteiras. apare.
'hos de refrigeração. enceradeiras. as
niradores de px!n, fogões. tornos e toga
rehce elétriCos. Chuveiros, aquecedores
nelaneas, ferros elétricos de engomar
nassar. batedeiras. coqueteleiras. expre
wdorel liquidificadores eleCieos. má
qtrinr.r para "picar e moer legumes
Carne. resistências elétricas. fervedores
estufas, ventiladores, paenlas e bule:

JEFFERSON

"PONDEROSA

Ind. Brasileira
Classe 49
Para distinguir logos, brinquedos. passafemPas e artigos desportivos: Auto.
renoveis e veículos de brinquedos
armas de brinnuedo baralhos, bolas
nara todos os esportes. bonecas., a rvclres de natal chocalhos„ discos de arremesso desportivo, figuras de aves , e

Classe 8
Para distingUir os: seguintes artigos elé
tricost Rádios. aparelhos de televisão.,
nick-ups. geladeiras. Sorveteiras. apare'
¡hos de refrigeração. enceradeiras..as•
niradores de nó_ fogiSes. 'fornos.fe . foca.
foros elétricos. chuVeiros: aquecedores'
:álanças. , ferros elétricos dr ;en g omar., •
'usar batedeiras. (NrIII
Z orço eixa,, • e,XTITT•
mPdores .
Pendores - . elétricos má

elétricos, refletores, relógio.' de ar ta aves e animais, jogos de armar. jogos guinas para picas

e moa .kiuspee

Classe /
Tintas e vernizes

-a aaraa:w

•
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Termo n.° 746.706, de 22-4-1966
Garagem Vasco da Gama •Ltda.
São Paulo

VASCO DA GAMA"
Ind. Brasileira
Classe 33
Consertos e alvagens de veículos
Termo n.° 746.707, de 22-4-1966
Construtora e Imobiliária Neo-Osasco
Limitada
MI&

São Paulo

"NEO = OSASOO"
Ind. Brasileira
Classe 33
Construções e imóveis
Termo n.o 746.708, de 22-4-1966
Loboraço a-- Indústria de Ferro e Aço
Limitada
São Paulo

"LABORAÇO,

Ind. Brasileira

res de natal, chocalhos, discos de arre- boas de passar roupas, táboas de carne,
messo desportivo, figuras de aves
tonéis torneiras, tambores, tanipas,
aves e animais, fogos de' armar. logos
suportes de madeira
de mesa luvas para esporte. miniatuTermo n.o 746.715, de 22-4-1966
raa clk utensilios domésticos, máscaras
Auto Pato Edu Chaves Ltda.
riara esporte. nadadeiras, redes para
São Paulo
pesca, tamboretes e varas para
pesca
"EDU CHAVES"
Termo n.9 746.711, de 22-4-1966
Ind. Brasileira
Incla .t eta de Brinquedos Coinanche Ltda.
São Paulo
Classe 47
Para dist:nguir combustivels, lubrificais
4LARAMIE*
tas substâncias e produtos destinados
iluminação e ao aquecimento: álcool
Ind. Brasileira
motor. carvão a gás bidrocarboreto
Classe 49
tias metano. butanó t propano. gás enI.
Para distinguir:
tinguir: Jogos, brinquedos, pas- garrafado, gás liquefeito gasolina. gra
satempos e artigos desportivos: Au- iras lubraicantes. óleos combustivets
tonáveis e veiculos de brinquedos, ara- óleos lubrificantes. óleos destinados á
mas cie brinquedo, baralhos, bolas para iluminação e ao aquecimento óleos para
todos os esportes, bonecas, árvores de
amortecedores. petróleo e querosene
natal chocalhos: discos de arremesso
Termo n. 9 746.' 716, de 22-4-196.c
desportivo tiguras de aves e animais.
Lanifício Loffredo S.A.
logos de armar. logos de mesa, luvas
para esporte. .mauaturas de utensilios
São Paulo
domésticos. máscaras paar esporte, nadadeiras, redes para pesca. tamboretes
e varas para pesca
LANIPIOIO LU=
Termo n.9 746.712, de 22-4-1966
ZZEZIXLV,A,—....-•
O P S — Organização de Previdência
Nome Comercial
e Seguros Ltda.
Termo n.° 746.717, de 22-4-1966
São Paulo
Indústria Eletro Metalúrgica Dinafloy
Limitada
" O P S'"
Ind. Brastleira
São Paula

chouriços, dendê, doces, doces de fruras. espinafre essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toá»
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. faltai
figos. trios. 'auras secas naturais e cria.
talizadas. -glicose, goma de mascar. dorduras, grânulos, grão de bici sgelatina,
goiabada. geleias, herva doce Servil
mate, hortaliças lagostas. Mimas, teias
condensado, le:te em pó. !agi:ales ens
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas.
sas alimenricias, mariscos, manteitia,
margarina, marmelada macarriii, massa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para m:ngaus, molhos, moluscoa,
mostarda, mortacHa, nós moscada, nozes. óleos comestíveis, ostras. ovas,
pães, paios pratinés pimenta, p ós Para
oUdins, pickles, peixes. presuntos. Datés, pett-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal. saga sardinhas,
sanduichea sorvetes. rsci de tomate e de
trutas, torradas tap.oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
moldo e torrado'
Termo n.9 746.719, de 22-4-1966
Flavio Marchi
São Paulo

Classe 5
A
* ço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço tundido aça
parcialmente trabalhado a-a pálio. aço
refinado, bronze, bronze em bruto ata
parcialmente trabalhado. oronze de
manganês bronze em pó. bronze em
'Classe 33
barra. em tio, chumbo em bruto ou
Seguros
parcialmente preparado cimento me,
fálico, cobalto, bruto ou parcialmentr
Termo n.° 746.713, de 22-4-1966
trabalhado. couraças. estanho .bruto
Indústria de Chocolate Ambrosina Ltda.
parcialmente trabalsarlo. tarro em oruto
São Paulo
em barra. ferro mangara. tarro velho
a
gusa em oruto ou parcialmente traba
á§ C
//nado, ousa temperado gusa maieavet'
rasileírá
Classe 21
lâminas de metal, lata em toira aata‘,
Veiculos e suas partes integrantes,
em talha latão em chapas. latão eu,
exceto máquinas e motores
.indiastria Brasileira
Classe 41
• vergalhões, ligas metálicas. timalhas
Chocolates
e
baiaa
Termo n.° 746.721, de 22-4-1966
magnesio manganês. metais não mana,
Usina da Barra S.A., Açúcar e Alcool
Classe 8
lhados ou parcialmente trabalhados me,
Termo n.° 746.714. de 22-4-1966
Artigos da classe
tais em massa metais estamnalos.
Aster Indústria e Comércio de Artefatos
São Paulo
—
de
Madeira
Ltda.
Termo n.9 746.720, de 22-4-1966
Termo n. 9 746.709, de 22-4-1966
Usina da Barra S.A., Açúcar e Alcool
Flosp:tal N. S. da Candelária S.A.
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Usina da Barra S.A., Açúcar e Alcool

:knd;B ra sil eiret

N.S,DA CANU£14
RIA"

Ind. Brasileira

„Massa 33
Serviços de assistência médica
Termo n.9 746.710, de 22-4-1966
Manufatura Brasileira "M.B." de
Brinquedos Ltda.

* M.B. "
Ind. Brasileira
Cla see 49,
Para distinguir logos. brinquedos. pai
satempos e artigos desportivos: Auto
toiriióvels e veiculos de brinquedos,
armas de brinquedo baralhos. bolas
para tados ce esportes, bonecas, arar>

INÇUCAR,

* ASTER

, Ind. Brasileira
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolai alguidares. armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandeias, barris, baldes.
batedores de carne, caixas, caixões, caixotes. cavaletes, cunhas. cruzetas, cubas.
caçambas. colheres, cestos para pães.
capuz para cozinha, cabos para ferramentas cantoneiras, engradados, estrados, estetrinhas. estofos, espretnedeiras.
embalagens de madeira, escada. too
mas. guarnições para porta-blocos
guarnições para cortiaas, guarnições de
madeiras para utensilios domésticos.
Malas de madeira. palitos. pratos.
nas. .pinos. puxadores prendedores de
onitsas. pasinhas. garfinhos e • colheres
Para • sorvetes. palitas Para dentes: . tá-

SO-ÇU C A R
Qasse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos para animais, amido
amendoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei
tonas banha. bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão. canela
em pau e . em pó, cacau. carnes. chá
caramelis . • chocolates, confeitos, crave
cereais. cominho, creme de le:te. creme,
' , mar/ficara' croquetes, compotas. can.
(Voa coalhada. castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos,' colortuites,

Classe 41
N icachofras. alho espargos,
çúcar, alimentos para animais. amido,
, ,èneoas. ameixas, amendoim, araruta,
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite ases.
(mas, banha. bacarlau batatas. ,ala,
o seoitos. bombons: bolachas, baunilha,
afê em Dó e era grão. camarão. canela.
nas e em pó. cacau, carnes. chá.
ia-enteiem, chocolates, confeitos. cravo,
.cr,—.1s. cominho, creme de leira zreoleg
• assentido& croquetes compotas. cair
'ias. coalhada, castaraba. cebo la son44°
nentoa para alimentos. co/orantes.
-S ooriçois dendê doces, doces da irar
is. esp inafre, essências alimentares, eu.
oias. etorovas. extrato de too
nate, farinha.* alimenticias, favas. fé
adiss. flocos. farelo , 'amiantos, fellatlk
i :cow frios, frutas eêcas patarata e cria-

e
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lalizadas: glicose, goma de mascar. gor
auras, grânulos. gra° de bico. gelatina
condensado, leite em pó. legumes ia
margarina marmelada macarrao. mas
sai anmenticias, mariscos, manteiga
pies. paios pralinès pimenta. pás par;
pudins. mak es. peixe& presuntos. pa
tês pent-puis. pastilhas pizzas oudins
aueíio. rações balanceadas para am.
mais, requeijões. sai. saga. sardinhas
sanduicaea salsichas, salame*. sopas en
latadas. sorvetes suco de tomates e de
trutas; torrada& tapioca, tâmaras talha
daa tremoços. tortas tortas aara
goiabada. geléias. trema doce. berve
mate. bortaeças, lagosres. linguas. leite
sei, óleos ccerieetiveLs, ostras . ovas
mostarda. mortadela, nós moscada. no.
* tomate mel e melado, mate, masa:. para .aungaus. molho& moluscos
conserva, matilhas. linguiça, louro. mas
isento de animais e aves, torrões,
toucinhc e vinagre
Termo n. o 746.722, de 22-4-1966
AIE — Agencia de Informações
Econômicas Ltda.
Guanabara

AIE AaNCIA DE
INFORmAçUs ECONOMICAS
Ind. Bras.

Classe 38
Aros para guardanapos de eeled
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência. blocos para cálculos
blocos para anotações. bobinas, brochuras :i0 impressas. cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras.
caixas de papelão, cadernetas. cadernos, caixas de cartão, ca:xas para-papelaria. cartões de visitas cartões co.
marcial& cartões índices, confeti. cartolina, cadernos de papel melimetrade
e em branco para desenho, cadernos
esclares. cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de p.a.
pelão. envelopes. envólucros para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão. etiquetas, %lhas índices
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, 'livros fiscais, livros de
contabilidade. mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos. Men'
nhos, papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, aspei crepon. Papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. popel impermeável
para copiar. papel para desenhos. pape/ para embrulho inenermeabitzado
papel paro encadernar, papel para escrever. Datiel para imprimir, papel

rafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose. papel de unho papel
absorvente. papel para embruhar tabaco, papelão. recipientes de Papel rdsetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes d ? papei
Temo n. o 746.724, de 22-4-1966
"Lumara" — Comércio e Representações Ltda.
São Paulo

"LUMABA
Ind. Brasi.Leira
Classe 23
Para distingui,: !acidas em geral. te
Meta para confecçoes em geral. Paia
-apeçanias e para ..-tigos de cama
¡lesai Algodão. alpaca. cânhamo. ceti
aroá. casemiras. tazendas e tec.dos
A em p eças. luta. tersev. linho avias
eaco-pacte, percaline. fana. ravon, sede
ratural, tecidos plásticos. tecidos
aertneabilizanres e tecidos de pano coute
e vestidae
Têrmo n.° 746.725, de 22-4-1966
Havaí Automóveis Ltda.
São Paulo

A
Ind MMAI
. Brasileira

nantvelas. navias. Ónibus. para-choaues
sara-lamas. para-brisas. ?}adula. paniões,
ociaa para bicic:etas.. a-alue para bicicletas. reboque. radiadores lata veie-11;os
rooaa para veicuios saans, rriciclos. ri-antes para veicules. vagões. velocasefes. vararas de contrôle io Jogador e
actleradar. tróleis. troieibus varaes de
carros. roletas -tara :arras
Termo n.° 746.726, de 22-4-1966
Dermival Stockler de Lima
Sãô Paulo

VEGEORIAM
Ind. Brasileira

earamells. chocolates, confeitos,' cravo
serem& cominho. creme de 'c.ta. cremem
iiimentl:ius, croquetes, compotas. cassa
gica coalhada, castanha, cebola, media
mentos para alimentos. coam-antes,
chouriços. dendê, doces, doces de teu?as. espinafre essánc.as alimentares, em.
padas..ervilhas. casavas, extrato de toé..
mate, farinhas alimenticias, favas. tde
cuias, flocos, tareio, fermentos. feda°
Egoa trios. 'Tutas iécas naturais a cria.'
nalizadas. glicose, goma de mascar. oor.
luras. grânulos, grão de bici gelatina..
goiabada. geleias. herva doce danai
mate. hortaliças lagostas, línguas, leite
eiondensado, le.te em pó. legumes cai
c.onserva. lentilhas, linguiça, loura, mas.,
as alimentícias, mariscos, manteiga,l
margarina, marmelada macarrái, masa,
ia de tomate. mel e melado, mate. mas. '
sas para m:ngaus. molhos, moluscos.
mostarda. mortadela, nós moscada, aoira. óleos comestivem. ostras. ~te'
pães, paios pralinés Pimenta. Pós Para
pudins. pickles, peixes, presuntos. pisa'
és, petit-pois pastilhas, pizzas pudinsi.
;negas, rações balanceadas para animais, requedôes. sal, saga sardinhas,
ganduiehes sorvetes, saci de tomate e da
trutas, torradas tap.oca. tâmaras, talharim, memoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 746.728, de 22-4-1966
Cerealista Fermaza Ltda.
São Paulo

Classe 48
Para distinguir; Perfumes essências extratos. ' água de colônia, água de touca
dor. água de beleza, água de quina
Para barba, loções e tônicos para os
cabelos e Para a pele. brilhantina, boa.
dolina, "batons" cosméticos fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescenre, cremes qor
durosos e pomadas para linmeza da
pele a - maquilage - teptiatórios, desce
dorantee, vinagre aromático. rt., de arroz
e talco perfumado ou não. Iam para
Pestana e sotirancelras, prepados para
embelezar alhos e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido pertumadc
ott aia 801ãliillUal 'uretra:les 'aço no
pasta ou liquida sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perto
me; escovas para dentes, cabelos. unhas
e cílios. saquinhos perfumado. prepara.
PERMAZA
dos em pó, pasta. líquidos e tilalos
Ind. Brasileira
praa o tratamento das unhas, dissoj.
ventes e vernizes, removedores da cuti
Classe 41
cuia. glicerina er‘umada para os cabelos Produtos alimentícios em geral, ceiaale
e preparados para descoioir unhas
de tôdas as espécies
cibos e pintas ou sinais atIficials, óleos
Urino
n.°
746.730, de 22-4-1966
. para a pele:
Indústria e Comércio de Sandálias
Termo a.° 746.727, de 22-4-1966
Chun-Chiri Ltda.
Flexa Representações Ltda.
São Paulo
São Paulo

ca, godivas. verniz :solante gessso'
amalgamas líquidos e pós para limpeza
e polimento, lixas porcelana, ruge. dis.
cos e rodas para desgaste, guta-ercaa
dentes artificiais, dentaduras, algodão
idrófilo. catgut seda e cre na ara saturas. agulhas ara injeções. Instrumentos
cirúrgicos para operações, cadeiras cara
clinica médica. canulas, conta-gotas. vidros conta-gotas. pincéis para garg-anta
tacas: p:nças anatômicas; tesouras. cosratamos, sarrs serras para raquirtemia.
martelos, bistcris; g astadores; boticões
curetas; ruginas; elevadores. espâteaas
protetores. perfuradores limas; para
- FLUA
Ossos lancetas, !Mamemos. esterencópic
Lacte
estiletes, especulas dilatadores; estevô.
metros depressores; anuscóp:os: retos.
Classe 50
cópios; bugias; adenóromos; abre-bocas. Impresos para uso em: cheques, dupliabaixa-linguas. aparadores; porta-amal- catas, envelopes, faturas, notas promisgamas; escavadores; extratores; colhe- sórias, papel de correspondência e recires cortantes. calcadores e alicates
bos, impressos em cartazes, placas taClasse
buletas e veículos, bilhetes e impressos
Para distinguir: Veiculos e aias partes
Têrmo n.° 746.729. de 22-4-1966
ategrantes: Aros para bicicletas, auto.
Super Mercado Aliança Ltda._
ativeis. auto-caminhóes, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio. barcos.
São Paulo
ereques. braços para veicuios
tas, carrinhos de mao e carretas. camiIANCA
nhonete& carros ambulantes. earninaeles.
ira
:anos. tratores. carros-berços. carros'
anques. carros-Irrigadoes. carros. carClasse 41
nais. earrocerfas. chassis. chapas eleralares para veiculas, cubos de veículos, Alcachofras' aleRia. alho eepargos
sorrediços para veiculo& direção. desli- açúcar. alimentos para animais. amido
ladeira& estribos, escadas rolantes. ate- -amendoaa, ameixas. amendoim. araruta
ndereis para passageiros e para carga. arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azes
engates para carros. eixos de direçâo. tonas banha, bacalhau. batatas, balas
freios. fronteiras para velc a los. auld6o. biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
pó e em grão. camarão. canela
locomotivas. lanchas. motociclos tri,..IRA café
motocicleta& tnotocargas. mote furgões. ' mu P au e em pó, cacau, carnes, chá

orasfleira

In

ile

MUN-CHIN
Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados de tôdas as espécies, para
homens, senhoras e crianças, notadamente sandálias
—
Termo n.° 746.732, de 22-4-1966
Institut ode Beleza Arpége Ltda.
São Paulo
-

AlipEGE
Ind. Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. eztratos, água de colônia, água de touca*
cador. água de beleza, água de quina.
água de rosas. água de alfazema. água
per% barba, loções e tônicos para ca
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos. óleos para 01
cabelo. crave rejuvenescente. cremes gora
darosos e pomadas para limpeza de
pele e "maguilage" depilatórios. desci

Sexta-feira 21

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Outubro de 1966 ' 4493

MINIMMInn••••n

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acairelo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçáo começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
-

( dorantea. vinagre aromático, pó de :arroz
e talco pertumado ou não. lápis •para
pestana e sobranceiras. preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
ti rosto e para os lábios, sabão e crente
para barbear, sabão liquido pertumadc
ou não: sabonetes. dentitricios em pó
pf.sta ou liquido, sais • perfumadas para
banhos, pentes. vaporizadores de Perta
sue. escôvas para dentes, cabelos. unhas
. e ditos. saqu.nhos perfumado, prepara
dos em pó. pasta. liquidos e toolcn
• para o tratamento das unhas. dtssoi
Ventes e vernizes. *removedores da cuticuia. glicerina perfumada para os cabelos e preparados .para descolorir Linhas.
olhos e pintas ou s:nais artificiais. óleos
Moa a nele
.•
Termo n.o 746.731, de 22-44966
"Wilfare" Comércio de Tecidos e
Armarinhos Ltda.
São Paulo

WILFARE
Ind. Brasileira
Classe 12
Para distinguir: artigos de metal comum.
alfinetes. agulhas. agulhas para crochê e tricô. canutilhos. colchetes, dedais,
fitas niétocas; tivelas, fechos corre ftços. garras, gritas de metal par enfeites de vestidos, ilhoses. lanteloulas.
missangas, presilhas, passadores
Termo n.° 746.733, de 22-4-1966
Micro-Oxidas Aplicações Eletrônicas
Limitada
São Paulo

rECRO --ONDAS
13rasi1eira
Classe 8
Telecomunicações e aparelhos eletrônicos de auto nivel, receptores transmissores e rádios
Termo n.° 746.736, de 22-4-19b6
M. G. de Mello 6 Cia. Limitada
Guanabara

REPLIQUE PARIS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Todos os artigos constante do exemplar
anexo
746.738,
de 22-4-1956
Termo n.9
Shell International Petroleum Comparas
Litnited
Guanabara

CIO VÁ
Classe 2
Substâncias e prepa rações "quittitcas
usadas na agricultura. à saber:' adubos
adubos artiPciais para o solo, -álcalis
par:, fins apricolas. bactericidas. Cera.
para enxertos, cianamide de cálcio
.• •

adubo para' o solo. defumaclores t 'egiais. fraldas, galochas, gravatas, gordesinfetantes usados na agricultura e I ros, fogos dt lingerte. laguetas. &agueis
cia horticultura. escórias básicas para av. s. ligas, lenços. mantéis, metas.
adubos, essências para exterminar ans naills. mantas. mandribo. mastilhas. ma
mais e plantas daninhas, extratos de etós. palas. penhoar. pulover. pelerinas
q uassia para tina hortícolas. tertilizan- Ieugas, nouches. polainas. piiacnas, pu
es para o solo, tormicida. guano. Ulee•
perneiras; quanonos, regalos
ifugos, massas para enxertos pastilhas -obe .e chambre, roupão. sobretudos
para destruir insetos, preparações para -nspensórios, saidas de banho: sandálias
preservar o soln, preparações para des- meteres, shorts. sungas. stolaa ou siacks
truir M.e:os. hervas e plantas dans
toucas, turbantts. ternos. uniformes
alias. sets para fins agricolas, sais para
e vestidos •
fins horticolas, substâncias guanicas
Classe 24
vara dcoruir Insetos. nervas e plantas Alarnares, atacadores para espartilho.
danathas venenos contra a vermina. e calçados, ataduras de algodão para
venenos para insetos e visgos
diversos fins exceto para fins mediei
contra lagartas
trais. bandeiras, bordados braçadeiras
Porias. cadeados caas ara móveis e
Termo n.° 746.737. de 22-4-1966
Shell International Petroleum Company pianos, carapuças para cavalos cor
debruns. lã, fitas torros trança
Limited
testa°, feltro para ()Não. tolos galar
Guanabara
leres lamparinas mochilas mosquirei
ros, nesgas. ombreiras e enchimentos
'para roupas de homens e senhoras
panos para enfeites de móveis na:
¡rende parte dos mesmos palmilhas
issamaries, pavios redeas, rendas 'te
des. :sacra sinhaninhas para vestido.
telas, tampos para almofadas. não Na,
rendo parte de móveis, artigos • éster
feitos de algodão, cânhamo linho, luta
seda raion 15 pele e fibras não
Incluldos em outras clames
Classe. 37
riam distinguir roupa> brancas pare
ano. e mesa. Acolchoados para:oichas. cobertores, esfregões. fronha.,
tuadanapos. logos bordados. 'ençõis.
:tantas para camas, panos para comais
,tanos de prato. toaláas de rosto, e
anho. toalhas* para banquetes. Jan.
uçõez. para cama. mesa e banho, , toaaasse 47
linhas (cobre pão) •
Combustível em rgael, óleos lubrifican-Classe 83
tes e graxas
Para distinguir tecidos eia geral teciTermos as. 746.739 a 746.744, de
dos Para confecções em geral para
22-4-1966
tapeçarias e para artigos de cama e
Karibê S.A. Indústria e Comércio mesa: Algodão, alpaca. catita:no cetim
earná. casimiras fazendas e tecidos de
São Paulo
la , em peças. luta. iersev; linho; aviou
paco-paco; percalina; ramt; ravon. Gene
natural; tecidos plásticos. tecidas um
permeáveis. tecidos de pano couro e
124:°
0
veludos
41N>
Classe 22
Fios em geral, para bordado e tricota.
\!. 1.04a
geai: tios em geral para tecelagem e
uso comunià fios de lã ou pilo em
meada ou novélo. torcida ou não; tia
de lã ou Pilo- em meada ou novêle
,h,4543
para bordado. costura. croché ou toda
linhas de costura para bordar e para
•• ..tricritariem
Tertne•
n.° 746.744. de 22-4-66
Classe 36
Pedreira e Pavlinentadora "Pirittiba"
°ara distinguir: Artigos de vestuários
Ltda.
••
• eomaa feitas een geral: Agasalhos
São Paulo
Iv prerals. alpargatas. anáguas. blusas
horas, tintinas, bluaBea, boinas, baba
souros. bonés. capacetes, cartolas. cara
nucas. casacão, • cOletes, capas, chales
PEDRPI RA E PAVIJ
caiados. Chapéus. cintos
ME
NTADORA " PI gr nt
. açàes. Cárainboa. calças
6-n41bin
*tieal'oarbs' e de crianças. calcties - cai
TUBA" LT DA
damisas.'i Camisolas. camisetas
alerlas. ésiá-6idas colaonhos. • cueiros
eaSacW thinelOs. dominós: eChar'
Nome comercial
peá: fantiiiiaa; tarda.s pata militasat ' Co-

COCIO

Tarmo n.9 746.745, de 22-4-66
Pedreira e Pavimentadora "Piritube
Ltda.
•
São Paulo

PX RI

TUB

A'

Classe 4
Para distinguir; argila, asfalto, bauxita,
betume, caolim, granito, mármore, piche
e xisto betuminosos
Termos na. 746.746 e 746.747, de
22-4-66
Corattaço — Comércio Paulista de Aço
Ltda.
São Paulo
, OOTÃP AÇ O,
Classe 5
Aço em %suba aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
narcialmente trabalhado aço pálio, aço
refinada bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês bronze em pó. bronze
narra em tio. chrmisrn em aflito ou
parcialmente - preparado cimento tnerahco. cobalto, bruto ou parcialmente
Parcialmente trabalsadu. ferro em bruto
trapalhada couraças estanho bruto ou
em barra, ferro manganês terro velhai.
ilusa em bruto ou parCtattueUte cabaalado gusa temperado. gusa ~travel.
Annus de metal. laOe em ta" lado
ria tedha. latão em chattaleergalhõea ligas metaiscaa limalha',
magnésio ntanganéS . metais não metia.
lhados ou parcialmente trabalhados ma
tais em blabS8 metais astaapatoa,,
metais para solta amuei e zinco
Classe 11
Para distinguir: tubos e perfilados de
metais
nono n.° 746.748, de 22-4-66
Compaço — Comercio Paulista de Aço
Ltda.
São Paulo
CUMPAÇO — Can ROTO

AÇO
PAULISTA DE
IZDA
Nome comercial
T8rrno n.° 746.749, de 22-4-66
Panificadora "Fieis de São João
Climaco" Ltda.
São Paulo
CP

c0).
•
•

•

S°.N.N4i5
€*)S*54$)

• 6).9
Classe 41'
• Para distinguir: pão
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- Têm% or.! 746.750, de 22-4-66
(Praz:nação)
Indústrias Quhnicas Reunidas Beko
S. A.
São Paula

IIRORROGLCIO

sueteres. shorts. sungas. stolaa Ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 746.752, de 22-4-66
(Prorrogação)
Refinadora Paulista S. A.
São Paulo

Têrmo n.° 746.754, de 22-4-66
Koppers Company, Inc.
• Estados Unidos da América

TerMo n.° 746.758, de 27-4-66
Eagle Pendi Cornpaa \ Estados Unidos da Ameno'
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Classe 13
Para distinguir: águas minerais, águas
gozosas, artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná, gasosa, essência:
aara refrigerantes. soda. suco de frutas
sifões. xaropes
Têrmo n.° 746.753, de 22-4-66
Classe 2
Carrapaticidas. desintettaates, emaroca- Meianyl S. A. Indústria e Comércio
ções para animais, farinha de ossos,
São Paulo
medicamentos para animas, aves preparado s eprodutos inseticidas. parasi.
eicidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e desagetantes. sais
veterinários e desinfetantes sais veterinários, vacinas para aves e aaMiais.
$1)VSTRIA RIL1RA
sa:s minerais para f:ns veterinários. pomadas uso veterinário, vermiicdas use
Classe 36
veterinário. desin 4etantes e veterinários
Para distinguir: Artigos de vestuárioi
'Tétano n.° 746.751, de 22-4-66
e roupas feitas em geral: Agasalhos
David Cytrynowitcz
avaivals. alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas. blusões, boinas, babaSão Paulo
douros. bonés. capacetes. 'cartolas, cara
puças casacão, coletes. capas, chatas
n4,
cachecols. calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações. corpinhos. calçai
de ernhoras e de crianças, calções cal.
ças. camisas. ramisoias camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiro'
saias. casacos. chinelos, dominós. achar
pes. fantasias, fardas para militares co
legiais. fraldai. galochas, gravatas, goa
roa. jogos de angaria, jaquetas. laquês
iusssa, ligas, lenços, montas, meias.
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, ps
letós. palas. penhoar, . pulover. palermas
peugás. nouches, polainas. pilamas •pu.
Classe 36
nhos, perneiras. quimonos, regalos
Para distinguir: Artigos de vestuários robe de chambre, rolpao. sobretudos
e roupas feitas em geral: Agasalhos suspensórios, saldas debanho, sandálias
aventais, alpargatas. anáguas. blusas. meteres, shorts. sungas: *tolas ou siada
botas, botinas. blusões. boinas baba.
toucas, turbantes. temos, uniformes
douro& bonés, capacetes. cartolas, cara,
e vestidos
pinas casacão, coletes, capas. chales:
Termo n.° 746.756, de 22-4-66
cachecols. calçados. chapéus, cintos.
Becton Dic.kinson And Company
tintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças caiçaca. cal
Estados Unidos da América
ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
roias, casacos, chinelos, dominó:. acharpes fantasias, fardas para militares. cokpials. fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 10
ros. ogos de angarie. jaquetas !aguas
vas, ligas, lenços. enantós. meias: Massas plásticas para fins odontológi.
maiôs mantas mandrião, mantilhaá, pa- cos e guta percha, pontas de guta-per.
któs, palas. penhoar. pulover, aderirias: cha para obturações de canais. cara larobe de chambre. roupão. sobretudos minada, cara para incrustações e artisuspensórios, saldas de banho: sandálias, culação ileal base, cêra colante, sazaL-a-

TRIPLE-CHANGE

Classe 2
Substâncias e preparações químicas
Classe 17
usadas na agricultcra, na horticultura, Lápis de grafite, protetores para ponta
' na veterinária e para f:ns sanitários, a de lápis, lapiseiras, alongadores de lápis
para fins sanitários, a saber: — adubos
e lápis achatados para bolso
quimicos. ácidos sanitários, águas deTérmo n.° 746.759, de 22-4-66
sinfetantes, álcalis, bactericidas, baratiBristol-Myers Company
eidos, carrapat:cidas, des:n'etantes esteEstados Unidos da América
rilizantes. enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatos
Têrmo n.9 746.755, de 22-4-66
Becton Dickinson And Corinany
Estados Unidos da Ariv:a7ca
Classe 3
Preparações farmacêuticas antibióticas
Urino n.° 746.762, de 22-4-66
Brasivest Depósito Ltda.
Minas Gerais

GAMATUSS

BRASIVEST
Classe 10
Motores e tornas e partes dos mesmos, instrumentos e aparelhas dentários
aura excavar. :ortar, raspar, perfurar
binar, polir, explorar, brunir. secar, medir, burilar, misturar, obtura e extrair
larvas, forceps, pinças e tesouras dentárias, obturações e aparelhos dentárias
'ar: obturar materiais -e aparelhos
nua fazer e atontar cor6as, chapa e
mesmos, dentes artificiais, absorventes
dentários e 'recipientes para os mesmos
' parelhos para separar, regular e extrair dentes, materiais e aparelhos para
; mnressáo, articulaçãn. modelagem e revestimento de dentes, aparelhos e ins,.umentos para anestesia, esterilizadores.
•squentadores e aquecedores dentários
-spelhos e ilutnincd ores bucais dentários, seringas e umedécedores de disco
Jantados. aparelhos dentários para linatai, lábios. bochecas e queixo, blocos
dentarias de suporte, liquido dentário
am.a separação: cade4ras. bancos, suportes. esteios, escarradeiras. mesas ir
braço. caixas e prateleiras, gavetas e
dectores de saliva para dentista:, preparados e composições dentárias, per'ancas para dentes artificiais. enchimen1,14 011 massas para os dentes. ouro e
suas ligas. amalgamas
Térmo n.° 746.757, de 22-4-66
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da América

GANAPLAN
Classe 3
Piteparações farmacêuticas antibiticas

DEPOSITO LTDA.
Nome comercial
Térmos ns. 746.760 e 746.761, de
22-4-66
Brasivest Depósito Ltda.
Minas Gerais

SRASIVEST
JINDOSTRIA BRASILEIRA.
Classe 36
Para distinguir: kartigos de vestuário.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. aIpercatas anáguas. blusas.
-ases*. botinas, blusões. boinas baba.
amuos bonés. capacetes , cartolas. carao
auças. casacão. 'coletes, capas, chateia
cachecols. calçados, chapéus cintos
antas. combinações- corpinhos. matai
le senhoras e de crianças. calções. cal.
:as camisas. camisolas. canasetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
oes fantasias fardas para militares. co.
(caiais. fraalas, galochas, gravatas gor.
roa. jogos de angarie. laqueias. biquei,
.uvas, ligas, lenços, manalis. meias,
naiiSs. mantas. mandrilo, mantilhas. pateta& palas. penhoar. pulover. na:crinas,
cieugas ponches, polainas. pijamas 013.
ilhas. perneiras. quimonos, regalai
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. Sandialas,
meteres. shorts. sungas. stolas ou aladas,
talar, toucas. turbantes, ternos, una.
forme . e vestidos
Classe 36
Titulo de estabelecimento
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Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
a correr o Prazo da 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse' prazo poderáo apresentar sua., omaições ao, De partamento j
\ Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados coro e concessão 410 registro requerido
Termos n.s. 746.763 e 746.764, de
22-4-66
Confecções lofar 1".tclz
Minas Gerais

JOFAR
1NDOSTRIA BRASILEIRA'
Classe 36

Para distinguir: Artigos dar vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
suspensórios saldas debanho..sandálias
aventais. olpargatas. anáguas. blusak
botas botinas. blusões. boinas. baba
douros, bonés. capacetes. cartolas, cara
ouças casa a âo. coletes: canas. abales
cachéabls.. Calçados. chapéus.' Cintos
cintas . combinações. coraiintiós. calça,
de senhoras 7 de 'crianças: calções'. tal
cas. camisas. carnisoias caitasetas
cueças. ceroulas. cola:mi-1os.. cueiros
saias. casacos, chinelos floramos, achar
pes. fantasias. tardas para militares co
legials. fraldas. galochas oravatas. gor
ros ionos
lingerie. taquaras ,lanites
mantós. meras
luvas, ligas. lenços
maiôs. m,,Atas. mandrião mantilhas .pa
letós paias. penhoar pulovet aderirias
peugas. anurlitS. polainas pdamas pu

nhos perneiras. quimonos regalos
Peu g as. nouches. potaina..,- ..amas. Pup ilos. p erneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão, sobretudos
sueteres shorts. aungas stolas ou slaçkr
toucas. turbantes. ternas. uniforme*
e vestidos
Classe 36

para lavanderia: detergentes: flanelas cartas, p rensas. prendedores de papéis.
preparadas para limpar metais e móveis oercevelos oara papéis perfuradores
I tóstoros: goma pare: lavasleria e lava- règ uas. raspadeiras de borrões, atendi:
p ara mimeógrafos tintas e tinteiros
deira: graxas para calçados: liquido!,
pra tira rmanchas e .branquear roupa,
Termo n.° 746.771, de 22-4-66
óleo par limpe; de crros: pomadas para
Bécot Cabeleireiros Ltda,
calçados; pasta para polir; preparado:.
Guanabara
ara lavar: sabão em pó: sabão comum
e saponaceos
remo n. 9 746.765, de 22-4-66
Confecções Iof ar Ltda.
Minas Gerais

CONFECÇÕES

JOFAR LTDA. - -

Termo n.° 746.769, de 22-4-66
(Prorrogação)
Chas. Pfizer £1 Co., Inc.
Estados Unidos da América

PRORROGAÇM

SYNANDRULIN,

Titulo de estabelecimento

Glannbara

ENCICLOPÉDIA

JUDAICA
• Classe 32..
Para dist nquir: Almanaques. agendas
anuários. álbuns impressos, bolatins ca

talogos, edições impressas. revistas. ôr.
paos de publicidades. programas radio..
fônicos. rádio-televisionadas,. peças tea-,
trais C cinematográficas programas
circenses .
'vermos ns. 746.767 e 746.768, de,
22-4-66
• (Prorrogação)
Cie. G.m.b.H.

Henkel

Alemanha

PRORROGAÇÃO

Classe 1
Produtos quimicos pPra a indústria
C1,1•4se
And

•tili

.1 •

dl". .' r,"

.1.1/.

"

limpai e polir.

Classe 17
Artigos p ara escritório. almofadas para

carimbos, almofadas p ara tintas, abri

dores' de cartas. arquivos, borrachas
terços p ara mataborrâo. borrachas para
palas.' brochas oara *senhos. cofres
netas,. canetas tinteiro, :caneta-. para
4 esen h o. cortadores de p apel. carbonos
earanbos.• carimbadores. cela oara oanei
,ciaadares. compassos. cestos 'para cor.
desenhadores. duplicado-es, dataaores. esfolo: para .desenhos
• stqfcis. oara .canetas. estolas com .minas
.^souadrns estofos para lá p is, espetos
astiletes- p arai Datais. furadores. fitas
aara ulanuInaa de escrever. grafiPa
',ara laniseiras g oma arábica grampea
ánl em deral. latilaeiras, ma.
. 1 Ore
p ara a pontar !Anis. ?tinas oara
• aafOs minas nara ornas mácminas .da
val má flunas de calcular
dti c,,rnnt má q uinas da multi&icpY

Oi'rii -i efa-gar,ss 'aorta tintruas, nt'rta r
aos. porta-lápis,. porta-canetas: porta

cera para assulhosaaera

tricas: Rádios, aparelhos de televisão,
lhos de refrigeração. enceradeiras.
piradares de pó. fogões, fornos e toga.
reinas elétricos, chuveiros, aquecedor"
balanças, ferros elétricos de engomar •
passar. batedeiras. aoqueteleiras.
medOres li g uldificadores elétricos, mão
quinas para picar e moer legumes •
carne, resistências elétricas. fervedor"
estufas, ventiladores, paenlas . e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado. formas elétricas, máquinas
.fotográficas e cinematográficas, canta
pamhas elétricas, garrafas. térmicas. rea
guiares automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna. esterilizadores coa.
densadores. bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas ea
corrente, fusível. aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,

-tonna, "batons" cosméticos. fixadores
le pent
eados.' petróleos, óleos para o.N
'abei°. creve reluvenescente. cremes goriurosos e pomadas para limpeza da
•pele e "maquilage - depilatórios. desci- binóculos, óculos, aparelhos de aproxi•
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz mação. abat-lours e lustres máquinas •
• talco pertumado ou não, lápis para
para lavar roupas para uso
aestana e Sobranceiras, preparados para
doméstico
rnheiezar cílios e olhos. carmim para
(.2asse 11
rosto e para os lábios. sabão e creme Ferragens. • -rramentaS de teda espécie
,ar, barbear, sabão liquido perfumado cutelaria em geral e outris art:gos dt

au não, sabonetes. dentifriCios em Pó
p asta ou liquido, sais perfumados pare
• Classe 3
"anhos. pentes. vaporizadores de partiaPreparação medicinal e hormonal
.— m esciSvas para dentes: cabelos. unhas
-Térmo n. 5 746.770. de 22-4-66
• cílios. sagu nhos nertumado. preparaGrundig Werke G.m.b.H.
'lin • em p ó, pasta; liquidas e tiolos
rara o tratamento das • unhas. disso.;
Alemanha
ventes e vernizes. removedores da cuti•

Têrmo n.° 746.766, de 22-4-66
Henrique Bernardo Veltman.

•

Classe 48
,
'ara distinguir: 'Perfumes, essências. ex.
-ratos, água de colônia, água de touca-ador água' de beleia, agira de guina
tgua de rosa& água de alfazema. água
rara barba, loções e tônicos para os
'abalos e para a pele, brilhantina. ban-

metais para solda. • ttlquel. ouro, dee.
corrugado e zinco liso em tatua
C.lasse 8
Para distinguir os eeguintes artigos deo

metal a saber: Alicates, alavancas. ar
mações de metal. abridores de latas
arame l i so ou farpado. assadeiras. açw
careiros, brocas, bigornas. oaixelaÁ

bandeijas. bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, co
Iberas para pedreiros . correntes. cahirlea
chaves: cremones. chaves , de paraltrOs
cuia. glicerina p erfumada p ara os cabeos e.°cireparados Para des colori& 4nhas. conexões para encanamento. colunas
llios e p intas ou s:nais artificiais, óleos caixas .dei metal para portões, canos dá
meara chaves de fenda chaves isglisa
'tara a nele
•
cabeções. canecas. aipos. cachepots
Tézmos ns. 746.772 e 746.778, de :entras de mesa, coqueteleiras calem
22-4-66
para acondicionamento de ai:mantos
Primelétrica Ltda.
caldeirões, caçarolas, chaleiras. caktei.
ras, conchas coadores; distintivos, ats.
São Paulo
aradiças: enx adas. enxadões. esferas
engares..esgu:chos, enfeites para arreios
at r ihos. esferas para arreios. 'esmona.
feiras; formões. 'vices. ferro nara :orno
:aram ferrolhis. facas, facões. ter ha.
%luras ferro comum a carvão. féruteires,
mnis^ fórma r pare doces, freios para
estradas de ferro, fricadeiras; ganchos,
grelhas garSas, ganchos para quadro,
••
'nazis para darrua g ens: insignias: lir
-Classe
Aco em bruto, aço preparada
mas, lâminas, liroreiros, latas de
foce, aço para tipos. aço fundido. aCa iarras• machad:nhas. molas . para porta,
-tarcialmente p reparado. cimento me molas para . . venezianas, martelos dar-:
-eras. marrizes: navalhas: p uas: p ás. Pre-eftnaéo bronze. bronze em hrlito
aarcialmena trabalhado. broaze de gos, parafusos. picões, porta-pêlo: oo• .
seiras, porta-pão, porta-fóias, paliteiros,
uanganês, bronze . em pó. bronze
aarra.
No. c.Narnbc em hruto oa nanelas. roldanas, ralos para p:as. rabi'arei-doente trabalhado, aço p álio açc res. regadores: serviços de chã e café..
cobalto: bruto ou oarcialmenrr serras, serrotes, sachos. sacarrolha: teraisalhado coiraças. estanho bruto ai' amras, talheres' atlhadeiras.toroueze.
,arcialmente trabalhado ferro em bruto tenazes, travadeiras. telas dt ara
. me, tor•n- %arra, ferro mannanés ferro velho neiras, trincos, tubos para encanamento,
',asa em bruto ou narcialmente traha trilhos para ?alas de • correr. taças.
liado. gusa temperado gusa maleável t ravessas, turibulos: vasos, vasilhames
e verruma
i minas de matai lata era falha lata(
ta fS-lha 'atar -Ta abanas • afna
•
Classe 37
^ ,*(in ikerto‘

Para distinguir:

Tiefálica
"T1,•n •'•.:•ne;c

• ,Nolii,nn.

n • n ,1•1Ic

r}A,le!r•Ot' -far

álbuns, almanaques,
anuários. hdletins carálogis lornalSe
^ livros pecas teatrais e c:namatográfim

:ais em rnassa. ~tais estampados, cas, programas de rádio

t

talava/Sob

çc„!,, e.

asiOrtia-aalire
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Publicava° feita de actirdo com O art: 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação •começará
aaasea o Prazo de 60 dias para o clefa.rimento do pedido. Dui-anta esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
alacional da larapriada,da andastrial aquêles que se julgaram prejudicados com o concessão da registro requerido
tárciçiies. 72viitas, folhinhati ftnpre em outra:, classes. para borracha para
tias e proaramas circenses
corrumes. para marceneiros, para sapaSaiasza 21
•arros, para vidros pasta adesiva para
's-.Para aistraguir: Vetcutos e suas parte:
materál p lástico e ingeral
assaasantes: Aros para bicicletaa auto
Classe 10
ttfveij auto-camiahares, aviões, amor Agulhas para Micção, algodão, apareteares, alavancas de câmbio, braços lhoa para massaacas, aparelhos de presàrscpse.a, braços para veiculo& bicicla. sa° arterial, apatrahos de raios ultraCr es, carrinhos de mão e carretas, cann violeta, aparelhos de raio X, aparelhas
a:hm:ates. carros ambulantes. catainaôes de infra vermelho, ataduras, bisturis,
aaaeos Sratores, carros-berços carros curativos cirúrgicos, dentes artificiais,
arnque,s, carros-irrigadores, carros. car dentaduras, espartilhas, agazes, gesso,
atiças, carrocerias. chassis, chapas cie mesa de operação, porcelana, sondas,
Clali:PeS para veiculas cabos de veiculo: seringas, termômetros tesouras e toalhas
raa:rediaos, para veiculas. direção &ali
higiênicas
gadairas, estribos, escadas raianas eia
'raiamos ns. 746.779 a 746.781, de
atadares para assageiros c ara carga
22-4-66
eapatra para carros eixos de direção
Wilson Toledo
arcos. fronteiras para veiculas . fluidas:
'Jaca:amavas: lanchas, motociclos. molar
Guanabara
otacicletas, motocargas moto turgões,
rodes para bicicletas, raios para bicicle.1
aas. ?aboques. radiadores para Velet1103
ataria/elas. navios ônibus. para-choques
acara-lamaa. para-brisas, pedais pantõe.
aradaa para veiculas, selins. tricicles
wanzes para veiculas. vagões, velocipe
ales, varetas de contraia do aaagador e
acelerador bsaleis, troleibus. varaca de
carros a coletes varo carros,
s Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plastico e de nylon: Recip:entes fabris
caldos de material .plástico, revestimeraa
tamis a vegetas: Argolas açucareiros.
armações para &cios, bules, bandeias.
bases para telefones, baldes. bacias bolClasse
ffia& salsas, carteiras, chapas, cabos Perrageris, ferramentas de tôda espêcle
siara ferramentas e utensilios. cruzetas. cutelaria em geral e outrls art:gos de
Caixas para acondicionamento de ala metal a caber: Alicates, alavancas. atamemos caixa de mateaal plaatico para uações de natal, abridores de latos
baterias, coadores, copos, canecas, coa- arame liso ou farpado. assadeiras. açu
e.has. capas para álbuns e para livros :amima; brocas, bigornas. baiaelas
cálices, cestos, castiçais para velas. mandarias, bacias, baldes. blmhonieres:
Caixas para guarda de fbjetàs, man- caldeirdea, caçarolas, chaleiras. caleira.
eiros coadores para chá. descanso para tas, conchas coadores: distintivos, dopratos, tunis, fôrmas para (tocata fitas sradiçasi casadas.' enxadões. esferas.
para sorvetes, colherinnas, pasinhas engates. anu:chias, enfeites para arreies
garfinhos de plástico para sorvetes for. aulas: cadinhos. cadeados. castiçais. co'
alinhas da plástico para sorvetes, discos. iberas para pedreiros correntes, cabides
flagens de mater:al plástico para sorve- chaves: cremones. chaves de parattasos.
aes. estojos para obietos, espumas de cosienataa para encanamento, colunas
Ration. esteiras, enfeites para autotiaó- cabias de metal para portões, canos de
Wel& massas anil-ruidos. escoiadorea de mane. chaves cle fenda chaves isgleaa
pratos. copos e copinhos de plasticoos cabaçaec, canecas. cipos, cachepots.
para bolsas, :lacaa guarnições guarni- sermos de mesa, coqueteleifaa caixas
Vaões para aorta-blocos. guanniçõea paro ataaadicionamento de ai:mento&
para 11:quidificadores e para batedeiras ceariam cateraa para arreios. espumaale fruas e legumes, gcarniçaes de Ma' eiras; (Aosmeies. atacas, ferro paro cortar
C:1d plástico para utensílios a eibjetos. :apara fera:Oda, facas, facões,. tachagssarniçôes para bolsa& garfos, galerias luras ferro comuta a carvao. ré:meeiras.
para cortina& ferro laminados, pias- -anis. fôrmas para doces, freios para
Caçoa. lancheíraa, mantegueiraa, malas caboclas de feno, filai:aleiras: ganchos.
baliaóis, prendedores de roupas, Puxado- -tralhas. garços. ganchos para quadros
sies de móveis, pifes, pratos palitei' ionzia para darruagens: insignias;
aos. pás de casinha. pedras -1-asaas arri- ssaa, lâminas, braseiro& latas de lima
aras protetores para documentca in- isiaraza machadinhas, molas para asarsa
aladores da água para aso domaatico. molas para venezianas, martelos', darporte-copos, portaaniquaaa por notas. -ates. matrizes;
matrizes: navalhaa: puas: pás. Prat.rta-documentoa placaa, rebites Rada soa parafusos. Picões. porta-galo: ato.
tabas. recipientes, suportes, mamata para seiras. porta-pão. porta-jóias. paliteiro-a
guaadassapora caleiro. tubos, tigela& lamela& roldanas. Paios para caas. rebicubos para ampolas, tubos pua assin- te& aagadores: serviços de anã e cata
alas, taavessas, tipos de material plac» terras, serrotas. saches. sacarrotha: .eais°. sacolas, cacos. saquashos. vasilha- 'ouras. talheres atlhadeiraa. torqueze.
Mica para acondiciinamento, vasos, iti- tenazes, travadeiras. telas dt arame. maaaaa, calca a trio e C0.25 880 isicluidas neiras, ~coa tubos para encanamento

trilhas para pistas de correr, taças.
Termo n.° 746.784, de 22-4 66
travessas, turibulos, vasos, vasilhames
Distilaria Baby Ltda.
e verruma
Minas Gerais
Classe 40
Móveis em gerai. de metal, vidro; de
aço, madeira, estofados ou não. incluLeRCRRQSAÇKC
sive móveis para escritórios: Armários
srn.ários para banheiro e para roupa:
isadas, almoradas. acolchoados pari
Mama baccos, balcõee. banquataa
aandejas domiciliares. Desço& biombos
,EN-17z7N2
zadeires, carnnhos para chá e cate
conluatos para dormitórios. conjuntos
sara sala de tanta' e sala de visitas
:calunias para terraços, jardim e praia
sonameca de arianos e gabinetes cora
:opa e cosinha. camas cabides. cadeira:
giratórias. cadeiras de balanço. camada rádios, colchões, colchões de molas
lispensas. divisões. Jatam. discoteca:
de madeira. espreguicarleiras. asaria-ara
Mias, estantes. guarda-roupas. mesas.
resinhas rresinhae para radio e te:evi
BRAN.L.'2,7)7A
.ão. nasinbas para televisão. moldura,
'ara mia cos. porta-retratos. taaaana.
Classe 43
Poltronas-camas. prateleiras. porta-cha Guaraná, soda limonada,
laranjada,
naus, Goiás, sofáa-camas, travesseiros e
água tônico e xarope de frutas
vitrine°
Têrmo n.° 7 1,6.785, de 22-4-66
Clama 49
Maria Clarinda Maldonado
Para distinguir jogos, brinquedos, pasGuanabara
satempos e artigos desportivos: Autotorrióveis e veiculas de brinquedos.
armas de brinquedo, baralhos, bolas O Pecado de Calmem Deni
para todos os esportes, bonecas, arvo_
res de natal, chocalhos, discos de arreClasse 32
messo desportivo, figuras de aves e
Livros, impressos, jornal, revistas
aves e animais, jogos de armar, jogos
de mesa luvas para esporte, miniatuTérmo n.° 746.786, de 22-4-66
rar de utensílios domasticos. máscaras
ABR — Associação Brasileira de
para esporte. nadadeiras, redes para
Refrigeração
pesca, tamboretes e Varas Para
São Paulo
pesca
'armo n.° 746.782, de 22-4-66
Serplai — Serviços de Planejamentos
Agrícola e Industrial
Pernambuco

,PERPLAI -Serviços de Planejamento
Agrícola e Induatrial

AC

Classe 32 •
Patal distinguir: Almanaques. agenawa
Planejamentos agrícolas e industriais anuários. álbuns Impressos, bolada& catálogos. edições impressas. mvistaa 69
Têrmo a.° 746.783, de 22-4-66
Perfumaria Suissa Comércio e Indústria ciam de publicidades, programa catli&
Fônico, rádio-televisionadas. peças tesa
Ltda.
raia e elnesnatograficaa. programas
Rio de Janeiro
circeasea
Tênia° n.° 746.787, de 22 -4 - 66
Associação Brasileira
ABR
PRQRROGtA-Ct
Refrigeração
São Paulo

Classa .32
Para distinguir: Álbuns, alnitutaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão.
publicações, revistas, folhinhas impresClasse 48
sas e programas circensea
Pó de arroz, pasta dentifricia e salbinete
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar som oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.9 746 .788, de 22-4-66
ABR — tsociação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

Térm on.° 746790, de 22-4-66
ABR — Associação Brasileira de
Refrigeração .
São Paulo

Termo n.9 746.793, de 22-4-66
ABR -- Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

Termo n.9 746.792, de 22 -4 - 66
ABR - — Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

TUDO EM
CALEFAÇÃO

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros, peças teatrais, e cinematográficas, programas de rádio e tekvisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Têrmo n.9 746.789, ,-de 22-4-66
ABR — Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros, peças teatrais e cinematográficas. programas de rad'o e televisão,
publicações, revistas, foinhas impressas e programas ercenses
Termo n.9 746.795, de 22-4-66
ABR — Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematog 'Aficas, programas de rádio e televisão
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n.9 746.791, de 22-4-bo
ABR -- Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

1

O MUNDO EM AI
CONDICIONADO
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, anu.:Langues,
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n. 746.794, de 22-4-66
A.BR — Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

O MUNDO Ni
CALEFAÇÃO
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques
anuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinematográfi,
cas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impres•
sas e programas circenses
Termo n.° 746.797, de 22-4-66
Associação Brasileira de
ABR
Refrigeração
São Paulo

Classe 32
Pana di.5tinguir: Almanaques, agendas

Classe 32,
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinematopcáficas, programas de rádio e televisão.
publicações, revistas, folhinhas impresTermo n.° 746.796, de 22-4-66
ABR -- Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

anuários, álbuns impressos. boletins ca.
,álogos, edições bmpressas. revistas. óraãos de publicidades. programas radiofônicos. rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
746.801,
de 22-4-66
Termo n.9
ABR — Associação Brasileira de
Classe 32 Refrigeração
Para disUnguir: Almanaques. agenues.
São Paulo
anuários, álbuns impressos, boletins ca.
táloges. edições Impressas, revistas. ór
150s de publicidades. programas radio
A BR-ASSOCIAÇÃO BRAIILEIRA
fônicos, rádio-televisionadas, pelas esDE REFR I GER AÇA°
trais e cinematográficas, programas
Nome civil
circenses

AQUECIMENTO]

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques. agendas,
inuários. álbuns impressos boletins ca‘
" s ons edições impressas. revistas. 6r.
iãos de publicidades. programas radio.
‘einicos, rádio-televisionadas. peças tead
trais e cinematográficas programas
circenses
Têrmo n.° 746.798, de 22-4-66—.
-ABR — Associação Brasileira da
Refrigeração
São Paulo

TUDÓ EM
VENTILAÇÃO

SZ

Pare dist n q uir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos. biéletins. ca .
•álugc,s, edições impressas. revistas. 6ro
(Aos de >uY:cidades. programas radio*
fõpicos. ;Adio-televisionadas, Peças teco
tráis e cinernatoorá ficas, programe
circenses

• 4-._
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rMARCAS DEP09-1T4D4S
Publicação gaita de aoôrdo com o art. 130 do Código cis Propriedade Indu.s-tiial - Da data dá 'publicação começara

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do tacada Durante esse prazo pocteAti apresentar Suas oposições ao Departamento
, - Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se pila arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n! 746.799, de 22-4-66
IIBR — Associação Brasileira de
Refrigeração
)t
São Paulo

j AMAVA 1

fônicos. rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematograticas programas
circenses
Termo n.° 746.804, de 22-4.1966
ABR — Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

EXPOSIÇÃO DE VENTILAÇÃO

Termo n.° 746.809, de 22.4-1966
Darron Laboratórios S.A.
Guanabara

SAN:F.0RM
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termos ns. 746.813 e 746.814. de
22.4-1966
Darron Laboratórios S.A.
Guanabara

F ALM.

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas
•
Classe 2 ,
usadas
na agricultcra, ri,a hort:cultura
Classe 32
Substâncias
e
preparações químicas
Classe 33
na vetermária e para f:ns aanitários, a
Para; distinguir: Almanaques, agendas
usadas na agricultcra.. na horticultura.
Titulo
para
fins
sanitários,
a
saber:
—
adubos
ai.agios. álbuns impressos. boletins ca
na vetar nária .e para V.ns sanitários, a
quimicos, ácidos . sanitários. águas deTermo n.° 746.805, de 22-4-1966
tálogos, edições impressas. revistas. ór
para fins sanitários, a saber: — adubos
paos: de publicidades. programas radio Microlite do Nordeste S.A. Indústria sinfetantes, álcalis, bactericidas. barata quirnicos. ácidos .sanitários, águas decidas. carrapat:cidaf. des.n‘etantes este. sinfetantes, álcalis, bacter. :cid-aí, baratlfônicos. rádio-televisionadas. peças tea
e Comércio
rilizantes. enxera3s. fertilizantes.
trais. e' cinematográficas, programas
Pernambuco
cidas, carrapat:cidas. clean'atantes estecircenses
formicidas e tosfatos
' rilizantes. enxertos, fertilizantes,
• formicidas e t-atos
'I ermo n.° 746.800, de 22-4-66
Termo n.° 746.810; de 22 4.1966
Classe 4(ABR — Associação Brasileira de
Darron Laboratórios S.A.
Pará distinguir' Arrio. anil, azul otz..
Refrigeração
Guanabara
Prassia, alvaiade de zinco abrasivos.
São Paulo
Classe 46
Para distinguir:‘ Amido, an:l, azul da anodão p reparado p ara limpar metais.
arússia, alvaiade de zinco abrasrvid i r terg.mter . s p rerr acetes, extrato de
Indústria 13rasileira
..imudão
prepara. c'o para limpar nierais anil, fécula para tecidos, fósforos de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
derergentes.
espt emacetes. extratc de céra e de ma* ra, goma para lavanClasse 8
AR C OND I C I ONADO.
deria. limpadores de luvas. liouidos .rie
anil,
fécula
dara
tecidos, tóstoros
Baterias de pilhas elétrLas secas e
VENT I LAÇÃO, CALEFAÇÃO
,era e de miale.ra. quina pare *iavan aranquear tecidos liquidos mata -qordur
pilhas elétricas s'ecas
leria. Limpadores de luvas, liquilos (h - da p ara r3Up t5 e mata óleos para rota.
E REFR I CERAÇÃO
ãrr
Temo n.° 746.806, de 22-4-1966
-languem tecida,. liquidos mata-gorda nas. oleina Flo5 para limpeza de carMicrolite do Nordeste S.A. Indústria -as nora roupas e mata óleos 'para rou ros, pós de. branquear roupa, saacarn
, Classe 33
e Comércio
Das. ' oleira Mem p ara immeta de car -te sádio, sola cáustica. sabai em Pó.
Titulo
Pernambuco
ta s. Pós de aran q uem roupa sal:carc sabão comum. sabão de esfregar e na.
nonáceris.• Miolos de polir e verniz
de sódio. sola . caustica. sabâo em nó
Terri() n.° 746.833, de 22.4-1966:—
p ara calçados
,
.abão
comum.
sabão
de
esfregar
e
sa
ABR — Associação Brasileira de
Ponáceos,
tijolos
de
p
olir
e
verniz.
Termos
ns.
746.815
e
746.816,
de
Refrigeração
.
p ara ca içados
22-4-1966
•
São Paulo
Darron Laboratórios S.A.
Termos os. 745.811 e 746,3( 2, de
22-4-1966
Guanabara
Indústria Brasileira
Darron Laboratôr os S.A.
EXPOSIÇÃO DE REFFUGERAÇÃO
Guanabara
E AR CONDICIONADO
Classe 8
Baterias de pilhas eletricas secas e
pilhas elétricas secas
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 33
Termos
ns. 7 46.807 e 746.808. de
'INDÚSTRIA BRASILEIRA
Promoção de exposições, feiras e mos22-4-1966
tras sôbre refrigeração e ar
Classe 2
Darron Laboratórios S.A.
condicionado
C,arrapattcidas. clesintenantes emnroca
•
• Guanabara
Classe 2
ções . para animais, larini pi de ossos,
Termo n.° 746.801 de 22-4-66
Subsrancias e ore p aracaes aulmicas medicamentos para anima:,. aves preABR — Associação Brasileira de
usadas na agricultcra, na horticultura parado s eprodutos inseticidas DarasiRefrigeração
na
veterinária e para f:ns sanitários, a ncidas, remédios para rins veterinários.
São Paulo
para fins sanitários. a saber: — adubos sabões veterinários e des,nterantes, sais
~micos ácidos sanitários, aguas de
veterinários e des: `etantes sais veteri.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
sintetantes, álcalis, bactancidas, barati. nanas, vacinas para aves e animais.
carrapat:cidas. dean'etantes este- sa:s minerais para Eras veterinários, poClasse 2
rilizantes, enxertos. tertifizantes,
madas uso veterinário, vermiicdas uso
Desinfetantes e inseticidas para fins
formicidas e tosfatos
veterinário, desin‘etantes e veterináaos
sanitários a produtos veterinários.
Classe 46
•
Classe 46
,
Classe 46
Para distinguir . Amido, anil, azul da Para distinguir Amido. anil, azul da
Para distinguir Amido, anil, azul da Prússia. alvaiade de zinco abrasivos PrÚssia, alvaiade de zinco abrasivos.
a-a-assim alvaiade de zinco abrasivos aaoaão p reparado para l impar metais ,Ilgodâo preparado para limpai metais,
slitodão preparado para ait.par metais le te rgentes ca ia ama:ates, ezit ato dr detergentes ei p remacetes, extrata de
detergentes. -spretriacides e '<mau. m- mil, fécula p ara tecidos, fósforos de -mil, fécula p ara tecidos. lóstoros
ania fécula aara tecidos. fósforos de éra e de madeira goma pare iavan era e 'de madera. goma parta lavancera e de macieira. goma para tavan leria, limpadores de 'luvas. 'mudos ai 'leria. limpadores de luvas. amidos ar
deria. limpadores de luvas, liquidos li' '‘rancluear tecidos lí q uidos mata-gordo aranque'ar tecidos. Mandos mata-gordo.
branquear tecidos lí q uidos matamordu -as p ara roupas e' mata óleos oara "nu sair p
ara rotinas e mata óleos para rota
*as p a ra acura: a mata óleos ora rou aas. al p ina óleos nara limp eza de cor nas. olema óleos 'para limpeza de car(aasse 32
6!cos p ara limpeza de ar . (1% nA, ie 'aranquear roupa. salicar, ars pós de branquear roupa. aal,cato
Pare dai miou Almanaques. agendas ros. pós de branquear roupa:. nal' rab- tp Arf io srala aálistica sabão em no
çévii0, cola cáustica. sah.,a, em nó,
anuários, álbuns impressos, boletins ca ie sadio sola cáustica sabAc
rom , im 'oahãc
‘erar
sa nhã° comum sabár de esfregar e
Worms. edições impressas. revistas. ór gabar comum • sahãe de ,.sfregai
ponaceos,
le t no f tt e verniz
ponaceos: tolos de polir e verniz
tiaos de publicidades, programas radiocionáceos, tijolos de puiu e verniz
oara calçados
para calçados

¡
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Publicação feita de acareio com o art. 130 de 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 oposa,es ao Departamente
Nacional da Peopriedade Industrial aqueles que se juig arei prejudicados com a oca:cessão da registro requerido
pypeenem

Termos ns . 746.517 e 746.818, de
22-4-1966
Darron Laboratórios S . A
Guanabara.

D01n,1ETE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termos na. 746.821 e 746.822, de
22;4-1966
Darron Laboratórios S.A,
Guanabara

PANE3AC
INDÚSTRIA BRASILEIRA

iara destruir insetos, hervas e plantas nhos, papeis de estanho e de alumia:o,

daninhas venenos contra a vermina, papéis sem impressão, papéis em branco

venenos para insetos e vincas
contra lagartas
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinca, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
dctergentes; espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata e.leds.para roupas, oleina óleos para bmpeza de carros, pós de branquear rcupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz para calçados
Termo n.9 746.825, de 22-4-1966
Chiarord & Conforto Ltda.
São Paulo

Classe 2
Substâncias e preparações muar:mas
nadas na 'agricultura, à saber: adubos.
Classe e
adubos artificiais para o solo. álcalis
Substâncias e preparações qui:nicas Iara fins agrícolas. bactericidas, ceras
usadas na agricultara. na horticultura,,
ra enxertos, cianamide de cálcio
na veterinária e para f:ns sanitários, a :orno adubo para O sola defumadares.
para fins sanitárias, a saber: — addbos desinfetantes usados na agricultura e
quimicos. ácidos sanitários, águas de. Ia horticultura, escórias básicas para
;Diletantes, álcalis. bactericidas, barati- adubos, essências para exterminar anieidas, carrapaecidas. desin'etantes este- mais" e plantas daninhas. • extratos de
Jungia para tine horticolas. • tertilizanrilizantes, enxertos, fertilizantes,
a para o sol:. formicida. guano. Mnformicidas e fosfatas
:Ougas. massas pata enxertas pastilhas
Classe 4t
Para* distinguir: Amido, anil, azul da rara destruir insetos, preparações para
Prassia, alvaiade de zinco. abrasivos aretervar o solo. preparações para des,
algodao preparado para /impar metais rui: insetos, hervas e plantas dane
detergentes, espremacetes, extrato dr ahad. sais para fins agrícolas, sais para
anil, fécula para tecidos, fósforo* de Uns horticólas, substâncias quienicas
INDÚSTRI A BRASILEI"
rira e de madira g goma para lavam. nera destruir insetos, he evas e plantas
daninhas
venenos
contra
a
vermina.
daria. limpadores de luvas, liquidas de,
venenos para insetos e visgos
Classe 1
branquear tecidos. liquidos mata-no:da.
.
contra lagartas
Titulo de Estabelecimento
ris para roupas e mata óleos para rou.
Classe 16
paa, oleina, óleos para limpeza de ear
Termos ns . 746.826 e 746.827, de -Km. pós de branquear roupa. salicatc Para distinguir: Amido, anil, azul da
22-4-1966
Frússia,
alvaiade
de
zinco,
abrasivos,
de sódio. soda cáustica sabâo em pó.
Interclininio do Brasil Ltda.
algodão
preparado
para
limpar
metais.
aahlio comum, sabão de esfregar e miSao Paulo
•
. ponáceos tildas de polir e verniz detergentes. , esprernacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Têemos na. 746.819 e 746.820, de cera e de madeira. goma Para lavam.
22-4-1966
daria, limpadores de luvas, liquidas de
Darron Laboratórios- S.A.
branquear tecidos. liquidas mata-gordia
e reta para roupas e meta óleos para rouGuanabara
pas. nleina óleos para limpeza de carros, pós de brieiquear roupa. salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum. embãe de estragar e saponáceos, tilolos de polir e Verniz
tiara calcados
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Termos ns. 746.823 e 746.824, de
Classe 33
22-4-1966
Assistência médica, cirúrgica e hospitaDarron Laboratórios S.A,
lar em geral, clínica médica em geral
Classe 2
Guanabara
Classe 38
Substancias e preparações quimicas
Aros
para
guardanapos
de papel
horticultura,
usadas na agricultcra. na
aglutinados.
álbuns
(em
branco),
álbuns
na veterinária e para f:ns sanitários,
para retratos e autógrafos, balões (expara fins sanitários, a saber: — adubos
ceto para brinquedos) blocos paia
quimicos. ácidos sanitários, águas deINDÚSTRIA BRASILEIRA
correspondência, blocos para cálculos
sinfetantes. tilcaliS, bactericidas, barata.
blocos
para anotações, bobinas, brochueidos, carrapaecidas. desin tatantes esteClasse 2
ras não impressas, cadernos de escrerilizantes. enxertos. fertilizantes,
Substâncias e preparações químicas ver. capas para documentos, carteiras,
formicidas e fosfatas
madas na agricultura, et saber: adubos, caixos de papelão, cadernetas, caderClasse 46
adubos artificiais para o solo. álcalie nos, caixas de cartão. ca:xas para paPara distinguir: Amido, anil, azul da -rara fins agricolas, bactericidas. ceras pelaria, cartões de visitas, cartões coa.
Mula, alvaiade de zinco. abrasivos, ()ara enxertos. cianamide de cálcio
&gano preparado para limpar metais, 7ozno adubo para o sala, defumadores. marciais, cartões Indicas, confeti, cardetergentes, espreinacetes, extrato de desinfetantes usados na agricultura e tolina, cadernos de papel melimetrado
anil, fécula . para tecidos. fósforos de -ia horticultura, escórias básicas para e em branco para desenho, cadernos
eira e de madeira, goma pare lavan- alubos, essências para exterminar ani- esclares. cartões em branco, cartuchos
deria, limpadores de* luvas, liquidas de mais e plantas daninhas. extratos de de cartolina, copas planográficas, cabranauear tecidos, lio:toldos Inata - gordu- ruassia para fins horticolas.• fertilizan- dernos de lembrança. carreté:s de para. para roupas e mata óleos para rou- e' para o solo. formicida. guano. ince- pelão. envelopes, envólucros para chapas, olelna óleos para limpeza de car- ¡fugas, massas para enxertos pastilhas rutos de papel, encadernação de papel
ena, pós de branquear roupa, saliento rara destruir insetos, preparações para ou papelão, etiquetas, fdlhas índices
de sódio, soda cáustica. sabão em pó. 'reservar o sola. Preparações para das- Rilhas de celulose, guardanapos. livros
sabão comum, sabão de esfregar e ma- Jair Insetos. !servas e plantas dant- não impressos, livros fiscais, livros de
~fluo', tilados de polir e valia ahas. sais parra fkie agalcolas, sais para contabilidade, mata-borrão. ornamentos
horaccena, &abstendes ganiam de papel transparente, proses,
para calçadas

PINTATUDO

DUO-CIDE

STERI-KLIN

para faerar paredes, papel &Teço com
ou sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para eécrever. papel para imprimir, papel eme
rafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel pare embiuhar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 746.828, de 22-4-1966 Gráfica Edite:1.a Publicações
Especializadas S.A.
Guanabara

AC.ARQUITETURA
CONSTR.-IÇÁ-O,
Classe 32
Para distinguir: Aluas, almanaques
anuários, boletins, carálogia tornais
livros, peças teatrais e Mnematograti,
(tas, programas de radie, t 7r/evisão
publicações, revistas. folhinhas unpres,
33s e programas circenses
Termo n.o 746.829, de 22A-1966
Heinz Schavarz
São Paulo

SINCLAIR
I,NDÚSTRIA BRASILEIRA Classe 8
Relógios
Termo n.° 746.832, de 22-4-1966
Missouri — Automóveis Dila,
Guanabara

MISSOURI
-'4utoniiiveiã2
Classe 21
Automóveis e partes dos mesmos
Têrmo n.° 746.833, de 22-4-1966
Editorial Bruguera Ltda.
Guanabara

Classe 32
Revistas, livros e publicações em gerai
Editorial Bruguera Ltda.
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Termo n.° 746.831, de 22-4-1966

Têrinet n.° 746.840, de 22-4-1966
ala amônia: banhos para- galvanitacão
nerrzinas. 'benzo'. betumes. bicarbonati Agua Mineral Natural Gastelânia S.A.
Guanabara
Guanabara
de sódio.' de potássio: cal virgem. car'vaca carbonatos. catalizadores. celulose. chapas totograbcas. composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos
cromatos. corantes. creosotos: descoran
. ui
tes. desancrustantes. dissolventes: . em
aões totográticas. enxotre. ater. esmal
res. eestearatos: tema, tilmes
zados para totogratias. fixadores. flui
Classe 43
ids para freios. formo', tostatas indus
Artigos da classe
triais tóstoros industriais. tluoretos
tuadentes na-a solda; galvamzadotes
Termo n. 5 746.841, de 22-4-1966
CLOCK
gelat,nas para fotografias e pinturas Restaurante e Bar Passeiolânclia Ltda.
TOWER
icerina: hidratos. hidrosultitos: IIMPer
Guanaabra
neabilizantes. toduretos lacas: massas
Classe 4
Iara pintura, magnésio. mercaria nitra
Junco, palhinha e rotim
tos. neutral andores. introcelulime: pro
saidás, oxidante. óleo para pintura alei
Termo n. 5 746.830, de 22-4-1966
le l i nhaça produtos quimicos para itu
Irmãos Saltem Ltda.
aressão. potassa industriai Papem be
Rio Grande do Sul
asmáticos e preliocopista patinam seu
iveis. papéis para fotografas e anaii
:as de laboratório. pigmentos. potassa
'sós metálicos para a composição de tia
Tr e` ilRraÇÕPf para totogratias. armai
INDUSTRIA E3RASILEIRA .as.
Classes: 41, 42 e 43
-cr para niquelar. pratear e cromai
Titulo de Estabelecimento
rirodutos para diluir tintas. pru.ssiatos
Classe 26
-cativos, removedores, sahâo nutro.
Aparelho de madeira expositor e
Termo n.5 746.842, de 22-4-1966
sais. salicilatos secantes. sens.bilizantes
distribuidor de bebidas
Casa Ferreira Braga de Álcool e
cilliatos. soda cáustica. soluções guina
Aguardente Ltda,
Termo n.° 746.834. de 22-4-3966
cai de uso industriai. .solventes. imita
Guanabara
Guanabara
tos. tintas em pó. liquidas. sólidas ou.
madeira
tarro.
paredes
nastosw para
amstruções. decorações. couros. tecidos
celulose, barcos e veiculais. talaINDUSTRIA BRASILEIRA
Industrial. thiner, verntalif zarcão
Classe 32
Classe 4
Revistas, livros e publicações em geral Substâncias e produtos de origem mit
Classe 42
Artigos da classe
mal vegetal ou mineral, em bruto ou
Termo n.o 746.835, de 22-4-1966
oarciairnente preparados: Abrasivos eu
Editorial Bruguera Ltda.
Termo n.5 746.843. de 22-4-1966
insto, argila retrataria, •astáltices en: Tec-Lar, Comércio. Representações e
Guanabara
,-,ruto. algodão em Lruto, borracha ea
Propaganda Ltda.
mito, bauxita. benjoim breu cantora
Guanabara
reto. chifres. ceras de plantas cera:
',gerais de carnaúba e ancurt. crina
TEC-LAR, COMÉRCIO,
te cavalo, crina em geral cortiça em
REPRESENTAÇÕES E
)ruto. cascas vegetais, espato, ervaPROPAGANDA LTDA.
medicinais. extratos oleosos, estopas
Classe 32
Revistas, livros e publicações em geral enxofre talhas librai vegetais. flore:
watt, grafites goma em bruto. grama
Nome Comercial
—Termos na. 746.836 e 746.839, de
•nr bruto. tieselgaur. liquidos de piau
22-4-1966
Têrmos
os.
746.844 a 746.848, de
Synteko S.A. Comércio. Importação e ias Iates em bruto ou parcialmente
22-4-1966
minérios metálicos. -.tnadei
are:sarados,
Exportação
Tec-Lar,
Comércio,
Representações e
ras em bruto ou parcialmente traria
Rio Grande do Sul
Propaganda Ltda,
aliadas. em toras. serradas • aplainadas
Guanabara
.nica mármores em bruto. &ide de
mangar"
. óleos de Calcai vegetais
alem eig bruto ou parcialmente prega
-ados, alombai:nua em bruto, p6 de
moldagem para fundições pedras bri
radas piche em bruto. pedra calcária
INDÚSTRIA BRASILEIRA
'Mantas medicinais, pedras em bruto
Classe 8
auebracho raizes vegetais, resinas, re
sinas naturais residuos testeis. sitiei( Para distinguir os seguintes artigos eléseivas, talco em bruto. cisto. :isto &Icon: Rádios, aparelhos de televisão
lick-ups. geladeiras. sorveteiras, apare
Classe 1
.
betutainose e adicto
P.4”a distinguir: Absorventes. aCatisna Classes: 1, 4, •16, 17. 28, 32, 40 e 50 hos de refrigeração enceradeiras. as
,aradores de nó fogões, tornos e toga
Écidos. acataias. agentes quimico s par;
Insígnia
astros elétricos: chuveiros. aquecedores
o tratamento e coloração de fibras, te
Classe 16
-faianças. frrros elétricos de engomai e
chios. couros e celulose: á qtiar.àz. ai
?atalaia. ;an ginas: &amen. a lvaiade: ai Chapas e placas de madeira para cone- .assar batedeiras. comteteleiras expre
ações; ripas tacos, lambris, vigas. moi- merinres lioiuid tu-adore< elétricos, má
aa isa— industriais. abusara° sin
rões. balaustres, esquadrias; colunas; es- minas para mear e moer legumes •
amottimen. anti-incrustantes
tes anti carrosivoa arta datanantea aro tacas. grades, janelas, portas, parguetas -aras. resisfAnrin. elétricas. tervedorès
venezianas soleiras para portas e
atufas. vara: la rgares manias e bules
tetos águia acidularia nara acumulado
caibros
elétricos, refletores, relógios de ar rerea àem n arioattada mira fins aidustriRauce S.A. Comércio e ImportaçãO

SALTONETE

CORINTO

FERREIRA BRAGA

CÉGENIRIOS

TEC-LAR

frigerado loonas elétricas. máquinas
totograticas e cinematOgráficas - cana
ia nhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas. apare
hos de luz tluarescente. aparelhos de
asmunicaçâo interna, esterilizadores conlensadores, bablnas, chaves elétricas.
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente, tusivzl aparelhos totograticos
e cinematográgicos. filmes revelados,
linócidos. óculos. apareihos de aproximação. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 13
Adereços de metais 'preciosos .semin re: ris, -.s e st-as mu-aceres adereços de
pedras.,, preciosas e suas Imitações. atlor.
nos de metais preciosos semi-preciosos
e suas imitações, alianças. anéis. artt.
gos de 4antas1a de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos randelas de metais Preciosos. berloque? de metal preciosos,
bancos de metal precioso Ot1 semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos. copos de
c'osos. diamantes lapidados. tio de ouro
fio de prata, fivelas de Metais preciosos cafeteiras de metais preciosos. jóias
iótas falsas lanteiolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
otemi-preciosos e suas imitações rinlitns
de ouro pedras preciosas para jóias. pedras semi-preciosas para jóia pérolas
e imitações de pérolas. pratos de metais preciosos, serviços de chã e de café
de metais arectoSes, serviços de licor
de metal preciosa serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas.
de trutas de metal precioso. serviços de
sorvete de metal precioso. talheres de
metais preciosos, ruributos de metal,
turmalinas lapidadas e vasos de
metal ' preciosos
Classe 25
Bibelôs, árvores de natal, cartas geográficas, cartões postais, desenhos . artistlcos, desenhos, estátuas, estatuetas. estampas figuras de ornatos, fotografias
imagens gravuras letreiros, manequins,
obras artísticas, obras de pinturas, painéis e cartazes para decorações e par/
exposição de projetos
Classe 30
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas cio geral: Agasalhos,
a ventais. alpargatas. anáguas. blusas,
'lotas. botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés sapacetes. cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas, chatas.
eachecols. calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções cal.
nas. camisas, camisolas. camisetas.
atacas. .eroutas. colarinhos. cueiros,
saias. casacos chinelos. dominós. echarpes fantasias. faidas para militares. coeqinis. • traiu galochas. gravatas, por,
os logos dt tinam-te. im peras. laquês.
a Yas, ligas, len os. tuantbs. meias.
aa;as Mantas. mandribo, mastinas marata paias nenhum- nulciver nelerinas,
peugas.. ponches. polainas. agarras
•
ptrneiras. quunonos, regalos,
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Termo n.° 746.585, de 22-4-1%6
?oba de chambre. roopêce. wheetudos amotina chifres. ceras de piantaa ceras
Ordem do Graal na Terrra
suepensóriase saidaa de banho. sandálias vegetais- de carnauba e armara crina
São Paulo
&reteres:, shorts. sungas; malas oi4 siacks •ee cavalo,. erma em geral. cortiça ea
toucas, turbantts ternos undornies -auto, cascas vegetais, espacei, erva:
e vPsticlos
medicinais, extratos- oleosos, estopas
Classe 401
-azofre. folhas, Sbras vegetais; times- —ORDEM DO GRAM. NA TERRA
Móveis em geral.. de crretat vidrar de- secas. grafites. goma em bruto, granat
aça\ madeira. estalados ou não. meta eus bruto. kieseighur. Iiquidos de pran
Nome Comercial
sive móveis, parai escritórios: ArraMeos. can latex em bruto ou- parcialmente
Termo n.° 746.586, de 22-4-1966
armarias para banheiro e para: roupa:, "preparados, empeno& metálicos meeiusadas. almatadase acolchoadas-, para ; reg em bruta ou parcialmente caba
Legião da Bêa Vontade
móve:s. banem balcões banquetas, tiradas; em toras. serradas, e aplainadas
Guanabara
bandeias dommiliares; bereos brombcia t mica, mármores em bruta, &ida de
carT''"vrn carrinhos: para chá e cata larranganes, óleos- de cascas segetais
PRWRWAÇÂO
coniantos para dormitórios coarmos. .5Ieos em bruta ou parcialmente prepa
nem sala de jantar e sala de ' visitas aados. plumbagina em bruto. ple
'cem/Mitos para terraços: imedim o pratP moldagem para fundições., pedras bre
comunica de armários, e: gabinete& para tadas. piche em bruto, pedra calcaria
Editara da Boa Vontade
copa e coslaha. camas, cabides cadeiras plantas medicinais 'pedras em broto.
1 giratórias, cadeiras de balanço., caixas quebracho, raizes vegetais. resmas, re
Casses: 52, 33; 38 e 50
de rádios. colchões. , colchões clã' moias sinas naturais, residuos texteis, silício Beneficiente,
filantrópica e apolitica
dispensas. divisões. clivam diecotecas, seivas, talco em bruto. .
xisto
ri. madeira. espreguiçadeiras. escrivani
Tersa
n.°
746.857,de 22-44966
betuminoso e silicato
nhas. estantes. guarda-roupas.' mesas,
Legião da Bôa Vontada
mesinha:1, mesinhas para radio el talem,
Termo- n.° 746.850, de 22-4-1966
Guanabara
Não.. mesinflas, para teievisâo. oacudures
Clinica Medica Barreiras Ltda.
aara quadioa. rearta as tratos. aaa; onaGuanabara
poltronas-camas. prateleiras. porta-cha.
Legião da Boa Vontade
UPUS, SOláS. sofámcanan4 travesseiros e
vitrines
Têrmo n.° 746.849, de 22-44966
PRORROGACZO
Decorações Togo Ltda.
Guanabara
Classes: 32; 33, 1 &e 50
e \NO
Beneficiente, filantrópica e apalitica
VC1).9
Termo na 746.858. de 22-4-1%6
J. F. M. Ferreira G Cia. Ltda.
Espirito Santo

TOGO

tHDÚSTR/A BRASILEMÁ

kts

j
Classe 34
Classe 38
Capachos, cortinas, corri-non latomáticas, cortinados: encerados_ linóleos mos. Impresso para uso da firma em ativi.
quite,ros, oleados, panos para assoahos dades médicas, serviços e atendimentos
médicos e dentários
e paredes. passadeiras. saneias: taoetes
tapetes de pe'es, de madeira, de atira.
Termo n.° 746.855. de 22-44966
corda e cortiça
Antonio Augusto Dinis
Termo a.0 746.851, de 22-4-1966
Guanabara
Ali red Blunt
1
Rio de Janeiro
PRORROGACÃO

Diniz Bolsas

• INDÚSTRIA BRASILEIRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36.
Vestidos, blusas, coletes e roupa S feitas
Termo na, 746.852, de 22-44966
Pedreira Dona E/iza Ltda.r •
Guanabara

'Voza

Classe 35
Balsas
Termo n.° 746.854. de 22-44966
Ordem do Ceraal na Terra
São. Paula

cS

Classe .4
Substâncias e produtos de origeia ani
vegetai Ju mineral, em' bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos ele
bruto, argila refratária, astáltito
salto. algodão em bruta borracha em
uto; riauxim ^roma, breu. cantor*

VOLKAR
Classe 21
Titulo de Estabeelcimentp
Termo aa, 746.859. de N 41-1966
Móveis São Geraldo Ltda.
Espirito Santo

SÃO GERALDO
INDUSTRIA BRAS1LEIRA
Classe 40Artigos da classe
Termo n 9 746.860. de 27-4-1986
Agrimac S.A.
Goiás

FIDALGO
INDÜSTRIA BRASILEIRA 1

Classe 40
Artigos da classe
'reúno n 746.863„ cie 224-19661
Móveis São- Geraldes Ltda.
Espirito Santo

MÓVEIS
5Ã0 GERALDO LTDA.'
Nome Comercial
Termo. n.° 746.864., de 27-4-1966 Sandra S. A. Equipamentos- dit
Fscritório
Espirita Santa

SANDRA
Classe 17
Artigos da classe
Termos ns. 746.865 e. 746.8661.. de
. 22-4-1966
Brasmag, Material Elétrica Ltda.
Guanabara

BRASMAG
Classe. 6'
Artigos: da classe •
Classe. &
Artigos da classe
Termo n.°' 746;867, de 22-41-111$6
Paper Mate Manufacturing: Company
Estados Unidos 'da América

FUTURA

Classe 17
Artigo para escritório., almofada* pai*
-arimbos, almofadas para, tintas. abe€.
fores de cartas. arquivos. borrachase
aerços para arataborrão. borrachas' paro
broehaa cara desenhos; eoirese
-anetas. canetas tinteiro, canetas vare
,iemen;,o. cortadisres de papei. carbonoe.
•mrienbos. earimbadores. cola para aspa
xdadores, compassos, cestoc para ecieu
Classe 7
respondência desenhadores. duplicadtak
Artigos da classe •
a. datadorés, estoioe Pers crssenholit
estofos para canetas; esfolas, coam adis"
Termo n.° 746.861, de 27-4-1966
estolas para Moia. espetbre
ARMEC — Artigos Médicos Cirúrgicos esquadros:
!mictes
p
ara
cartéis hiradôreS fie*
Sociedade Anónima
mira máquina* de escrever. grefltor
Espirito Santos
cara lapiseiras, crOfflif arábica. qrampmd,
listes. Tipis em geralt lapieiras, mei
qufnae cara apontar &pis, enfear- para
atatfik-s,penas.
minas para máquinas 4
-screver tisk:minas de ai/Caiar: main&
nas de amar. onámunaa de multiplicas,
nata-natos. corra-tinteiros- seri!~
Classe
boa 'waren-Moia porta-canetas., poetao
krtiaos dá classe
'cursas, prensas, prendia:bre dr Pao4/14

AGIU AC

ARMEC

Classe 32
Artigos da classe

Termo n.° 746.862, de 2744à6d..
Adahil R. Oliveira
Espirito Santo

4r.
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pereevetos oara oapêls. perfuradores
réguas. raspadeiras de borrões. arcuais
para muneogratos tinta.. e tinteiros
; Termo n.° 746.868, de 22-4-1966
(Prorrogação)
Romaser Sociedad Anonirna Comercial
e Industrial
Argentina

li4/0

MARC• RIC,STRAZI,

Classe 43
Para distinguir: Pertumes. es.sênclas, es
tratos. água de colónia, água de touca
cador. água de beleza. água de quina
;sua de rosas. água de altazema agua
para barba. loções e tónicos para a
cabelos e para a pele, brilhantina. ban
dobas. "batons" cosméticos, fixadora
de penteados. petróleos. óleos para o
cabelo. creve reluvenescente. cremes gor
durosos e pomadas para limpeza cl.
pele e "maquilage" depilatórios. cicio
dorantes. vinagre aromCico. pó de arro
• talco pertumado ou não. lápis par.
pestana e sobranceiras. preparados pare
embelezar cilios e olhos. carmim Par.
O rosto e para os lábios, sabão e crena
para barbear. sabão liquido perfumar!'
ou não, sabonetes. dentitric,os em Ot
pata ou liquido, sais perfuma los par.
banhos. pentes. veporizadorea de pertu
me. escewas para dentes. cabelos, unhar
e eilios. saquinhos perfumado. prepara
dos em PO. pasta. Ilquidos e tijolo:
para o tratamento das unhas. disso
ventes e vernizes. removedores da cuti
orla. glicerina perfumada para os cabe
Ias e preparados para descolorir unhas
cilicie e nin-n . ou nais artificiais óleos
L Termo n.° 746.869, de 22-4-1966
United States Rubber Company
Estados Unidos da América

P_OLYCP!"::ST
Classe 28 •
Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral não incluídos em outras classes; artefatos de
substâncias químicas não incluidos em
outras classes
Termo n.° 746.870, de 22-4-1966
E. 1. Ou Pont de Nemours And
Company
Estados Unidos da América

Coisas Melhores
'Para Viver Melhor
Graças à Química

Better Things For
Better

Through Chemistry
Classes: 1. 2. 6. 8 18, 22, 23
28, 31 e 35
,• Frase de prcpagnada

Termos as. 746.871 a.746.875. de
.22-4-1966
Companhia Auxiliar de Empresas de
Mineração — CAEMI
Minas Gerais

ICAEIVII

tes, regadores: serviços de chá e cale
ierras. serrotes. sachus. 'sacarrolha; te'
.ttras talheres atihadeiras. fortaleza
tenazes, travadeiras. telas dt arame. torneiras. rrincos, tubos para encanamento

corrediços para veículos, direção. desfia
gadeiras estribos, escadas rolantes. elevadores [gira passaqe.ros e para carga,

trilhos para pinas de correr. taças.
-ravessas, turibulos: vasos, vasilhames

ocomotivas, lanchas motocielos. moias;
motocicletas. motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus. para-choques,
aara-lamas, para brisas, peda:s, pontões.

e verruma
Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral não incluídos em outras classes: artefatos de
substâncias químicas não incluídos em
outras classes
Termo n.9 746.876, de 22-4-1966
Laboratório Hemofarma
Rio de Janeiro

Classe 4
Substâncias de origem animal, vegetal
o umiheral. em bruto ou parcialmente
preparadas e não incluídas em -outras
classes .
Classe a
Aço em bruto, aço preparado. açc
#oce. aço para tipos. aço fundido. aço
oarciaitnenta trabalhado. aço pálio aço
reinado. bronze, bronze em bruto ou
mrcialtnente trabalhado, hronre de
nanganês. bronze em p6, bronze em
Narra. em fio.. emalho ', ft' bruto no
Classe 3
larcialmente preparado. . cimento me.
Um tranquilizante
al'ico, cobalto. hiaitc ou pamaimenri,
Termo n.° 746.877, de 22-4-1966
.rahalhado. couraças. estanho bruto ai
(Prorrogação)
.arcialmente trabalhado (erro em bruto
Algemeene Kunstzijde Unia N. V.
.rn barra. tarro manganês ferro velho
Holanda
mio em bruto ou parcialmente traha
hado. gusa temperado. gusa maleávei
armas de metal lata em tólha tarar
mi 'calha, latão em chapas. altar co
!imana
aergalhões. liga metálica
nagnésio. manganês, metais nac tratar
Classe 22
hados ou parcialmente trabalha to me Fios de raion e outras fibras de texteis
rala em massa metais estampados
acabados
metais para solda. niouel. ouro. tina
Teermo
n.°
746.878,
de 22-4-1'966
corrugadc e raiar liso eis 'cilhas
Califórnia Pacing kCorporatian
Classe 6
Estados Unidos da América
Máquinas e suas partes integrantes nã3
incluídas nas classes 7, 10 e 17
.lasse I:
Ferraeens. ferramentas de ceda espécie
zutelaria em gerai e outris art.gos de
netai a saber: Alicates. alava:iças ar
ma ‘ ries de metal, abridores de tatas
trame liso ou tarpado. assadeiras açu.
areiros: brocas. bigornas ria, xems,
)andeilas nacias. baldes. rembonieres;

KALMOXIL

SUMMUM

bules; cadinhos. cadeados, castiçais co•
'heres para pedreiros correntes catadas:
chaves: cremones. chaves de paratusos.

conexões p eim encanamento. colunas.
:auras de taetai para portões. canos 'if
mear'. chaves de tenda chover iscaesa
cabeções canecas anás cachamos
:antros de mesa coqueteleiras caixaffl
para acondicionamento de al.mentos
caldeirões caçarolas, chaleiras. catarei
ras, conchas coadores; distintivos ao
bradiças: enxadas, enxadões esteres
engates. esgu.chos enfeites para arramo
estribos, esferas para arreios. espuma.
.1eiras: formões. azoices. Oram para aorta.
.apim ferioihis. lacas, tacões. tacha
duras ferro Comum o carvão. reruteaaa
liras lC.rcias . iara doces freios Ja-a
estradas de ferro. fripcleiras: ganchos
g relhas garixas. gana°s para quadris
tonzis vara clarruagans: insígnias; l imas, laminas. liroreiros. latas de lixo.
'moelas roldanas. ralos para p.as. reta
seiras, porta-pão. porta. jóias paliteiros
farras: machadinhas molas para arras
molas para venezianas, martelos lar
retas. matrizes: navalhas: puas: pás. pre
gos, parafusos, picões, porta-01o; po-

VERMELHO
Classe 41
Substâncias alinie tic las e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Termo n.9 746.880, de 22-4-1966
Kaiser lepp Corporation
Estados Unidos da América

AERO WILLYS

enc.ates para carros. eixos de direção.
treioe, fronteiras para veiculo& guidão,

rodas para bicicletas, raios para !Ácidatas. reboque, radiadores para veiculos.

rodas para veiculo:- seuins. triciclos, tirantes para vetculos. vagões. velocipea
des. vararas de contrõle do afogador e
acelerador roleis. troleibus. varaes de
:arros toletes para carros
Têrmo n.° 746.879. de 22-4-1966
General Cigar Co.. Inc.
Estados Unido da América

,TIPARILLO
Classe 44
Produtos de fumo ou tabaco particular
mente charutos com piteira
Têrmo n.° 746.881, de 25-4-66
Evandro de Morais Anatada
Minas Gerais

CAFÉ CONGONHAS
MARCA REGISTRADA
Classe 41
Café
Tênue) n.° 746.882, de 25-4-66
Oficina Barroso Ltda
São Paulo

BARROSO
tina. zrasileira
Classe 33
Consertos e reparações em chas.ds
veículos
Termo n.9 746.883, de 25-4-66
Salel Promoções Ltda.
Sio Paula

SALEL
Ind. Brasileiro
Classe 8
Discos gravados

Têrcno n.9 746 884, de 25,4-56
Cavina t.'/ Mantas
São Paulo

JOIA
Ind. Brasileira

Classe 41
Farinha de mandioca
classe 21
Têrmo n.° 746.885, de 25.4-66
clstMaiiir: Veículos e suas partes
Indústria de Artefatos de Ferro C. K.
oaaranteai Aros para bicicletas, auto
Ltda.
ahveis. anta-caminhões. avieras amor
— e A nreS alavancas de cambio barcos.
:anta Catarina
-Partias. braços . pari veiculeis Neide-ia carrinhos la m6i, e carretas. canii.
C.K.
laNa atas carros ambulantes. caminhões
Ind. Brasileira
-nrros • tratores. carros-berços. carros""5 arerraaarriciadores. aarros
Classe 6
'ocas. carrncerias chatts, chapas cirBrocas metálicas
culares para veículos, cubos de veiculas,
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Pu/ t maeao feitai de acordo com o "art 1:-NY do COrPgo da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
.
ia caiares o prazo de 60 dias paca o deferimento do pedido Durante 'esse praula poderão apresei 'Ia!' ,suas oposições • ao Departaimento
Nacional da ,'Propriedade industrial 'aqueles que se jule.irem PraPaiteados com a coneassao do regibtrá rediterido

Termo n.9 746.886, de 25-4-0
Malzal Auto Peças Ltda.
São Paulo

Têrtno n.° 746.892, de 25-4-66
Positiva -Fornecedora de Plásticos
•
•
Ltda.
São Paulo •

MAKAI

Ind. Brasileira
Classe 21
Partes :integrantes de veiculo*
Térrio n. 9 746.887, de 25-4-66
Hanai Fundições Gerais Indústria e
•
• Comércio Ltda.
São Paulo

HANAI
Ind. Brasileira
Classe 8'
Materiais elétricos blindados
_tremo n.° . 746.888, de 25-9:66
Artefatos de Couros, Bidu Ltda,
•
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: sapatos, chinelos, )citas
e sandálias
Térmo n.° 746.889, de 25-4Granja Pompéia Ltda.
São Paulo

• iOMPTIA

Ind.' Brasileira

Classe 41
Para distinguir e proteger aves abatidas
em seu matadouro
,

Termo n.° 746.890, de 25-4-64
Malucai — Máquinas Industriais e Caldeiraria Ltda.
São Paulo

MAINCAL-MAQUI2-=
NAS INDUSTRIAISH
E CALDEIRAS LTD
Máquinas industriais e cakleira*

hICOPASA"
Ind. Brasileira

"POSITIVA"
Ind. Brasileira
2:ts
.
,
Para distinguir- Artefatos de material
plástico e de nvlon. Recip entes tahri.
.ados de material plástico. revestirnen-os confeccionados de aimatancia; ' are
• nais e vegetas i Argolas açucarem is
-armações liara &cios. bules. bandeias
,ases para teletones baldes bacias ool
sas. caixas. carteiras, chapas cabos
3ara ferramentas e atensilios cruzetas
miras para acondicionamento de ali
iientos caixa de meter a: O lfi ste per"
')aterias. coadores, copos, canecas, cota
capas sara álbuns, e para livros
atices. :estos. castiçais para veias
miras para guarda de ibietos. carro
hos coadores Para chã descanse Para
a atos, co la» e copinhos de plásticuos
sara soraetes. ca .x lanas de plástica
,ara sorvetes colherinnas nasrnhas
aartinhos de plástico para , Sorveres tur
ranhas ch plastice para sorveres dis os
•antareagen de . material plástico. emba:agens de mater.ai plástico para Sorve
es. estojos Para obletos. est',
odon esteiras, enteites para automo.
de is massas ano-muitas" escoadores de
aratus, tunis, fôrmas pára doces fitas
'ara bolsas. ‘acas guarnições quarto
ações.
para porta-blocos guarnições
,ara rgurditicadores, e , para natedeiror
ie frutas e legumes'. ,gcornições • de •aa
criai plástico. Para' , utepsillOs . &Metias .
a/armadas para „Poisas • portos. gaterias
iam cortinas, , ferro .,laminados, p•láa,a
ticos lanche.ras, imante g ueiras.. .malas
prendedõrea , de , -co• upas, eaxaçtor,
es de móveis, .pire, pratos .pa
- /Riu,
'os'- pás .de cosiona. pedras . pomes .arri:
los protetores para documentos_ • P u:adores ' de •água para uso domésuco,
iorta-copos. porta-nieue:s. aurta-nosaa
iorta-doeumentos placas, returca sodi.
ilias recipientes. suportes, suportes Pare
ruardanapOs, saleiro ru5os. tigelas.
alhos para ampolas. tubos para s'erin:
ias, travessas, tipos de' mates ai . piás
-ico , sacolas, sacos. •sagu nhos. ansilhanes para acondiciinamento., vaso& si'
aras colas • a trio e colas sáo iruluireas
-tu outras classes, para borracha para
eorrnmes, .'para marceneiros. para sapa'
erros. para :a.Peiros pasta adesiva para
mater.al pia'spea e "ler&
.7.nas

GUARUJA
Ind. Brasileira

• fa'a
• Tann° n.° 746.$94, de 25-4-66
Termo n.° 746.897, de 25-4-66, •• glp
Icapava — Comércio de "Auto Peças Lutcpal Comercial p Importachara 1 tela. ¡sie
Ltea.
São Paulo
São .:"aulo

" LUTEPAL"

•

Llass.r
Para distinguir: Veiamos e suas partes
atearam-as: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões. aviões, amor
tecedores alavancas de cambio barcos
a-eques. braços ,para veicuios. bictcle.
-as. carrinhos ' de mão e carreta:1 cama
ihonkes. carros ambulantes, caminhots
'erro. tratores. carros-berços carros,
,anones • carros-irrigadores. carros. carroças. carrocerias, chassis.. chapas cir
:li l ases, para veiculo& cubos de veicuios
.•orrediços ;rara veiamos. direção, deli"
.,aleiras estribos, escadas sob-ap us. ele
:adores para passageiros e para carga
aegates para carros, eixos de direção
treios, tronteiras para veiculos.. guidão •
• ocomoovas. lanchas motociclos. molas
motocicletas. motocalgas rasto Mi-geras
manivelas navios • 5 ,a'bus. para-coques
para-laraaa para ..brisas. pedais pantõe,
-Mas 'ara bicicletas, raios para brande
tas, reboque. radiadores para veiculoa
rodas- Para veiculos, serrins, triciclos. ri .
rantes para . ..lautos vagões. velocipe
dea, varetas contrõle do afogador, .•
icelerart-tr treiels. troleihus. carnes
caraos toletes para carros
Têrrno ni" 746.895, de 25.4-66
Auto Posto Central Ltda.
São Paulo

"CENTRAL"

Ind. Brasileira
Classe 33
Consertos e lavagens de veículos
TêTMO

n.° 746.896, de 25-'5-66

Marcenaria Rcdrigues Ltda .

%94

:é:tiques.

Mfb

Termo n.° 746.898, de 25.4
Imóveis Clave Ltda.
São Paulo

ind.: Ggffi leira
Classe 33
lnáveis
Têrmo n.'
.8°9, de 25-1-66
Retifica de Rolann aos 1-1. L. ,tdt.
São Paulo

Ind:gfksifileira

'ir

'TEMPERQUIMICA
BraSilira

Classe .21
Para distinguir: Veiculos , e suas ,arteS
integrantes: Aros tiara bizicleta.s abrs.
ativeis. auto- caminhões, -aviões. ":•mor.
leia deres, alavancas ae câmbio ba,•cos„
'regues. braços para veiculos.
as, carrinhos de mão' e carretas
Patinetes. carros ambulantes. .cam,Oet.
-arros. tratores. • carros-berços • carros. •
carroS-irrigadoes,. carros
carrocerias, chassis. chapas cir. ,4u,
miares p ara velculos: cubos de siert:ursas.- aa,
torrediços para verculos, direção Iesli..
iadeiras. estribos, escadas ro lantes ••
/adores para passageiros e para cama..
'ligares
gates para carroa., -eixos de deei,a 0. aaj
-seios. fronteiras ti ara VelUloos • (1 " 150. '0,1
1
acomotivas, lanchas- rriotocelos, molas,
m otuCicletas, mutma t o-tom rta c?tu,, tor. ' oe s.. .Ars
riar. ,VelaS. navios ônus
ib
para-n
aoaties,
Iara-lamas. para , brisas • aedais. oariloea,
od • is para bicicletas.. :imos lera icle. •
as. reboque, radiadores • fiara veielbos. •••
caias para Veiculo& agiins. triciclos ti.
-antes para velculos. ;/agões, aeiocipea
res, vararas de contraiu!Pagador g
ice:tarado:- tróleis' troleohtm vai.
•
cari os, toletes ,,ar' 'erros.

São Paulo

Classe 1()
vlóveis em gerai. de metal, vidro, de
Termo n.° . 746.891, de 25.4-6
aço madeira. eátotados ou não, inclu.
Indústria de Brinquedos Comaahe Ltda.
ove móveis para escritórios: Armários
São Paulo
armários para banheiro e para roupas
isadas, almofada*, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banauetaa
sande/as domrciliares, berços ,bionabos
aadeirtas. .carrinhos para chá e cate
ionjuntos para dormitórios. da-nitrirem
'Iara sala de /antas e sala de visitas:
Classe • 49 •
aarduntos para terraços: lardim e praia
Para distinguir jogos. brinquedos. e/asoninnoss de armários e -gabinetes pari
gos
desportivos:
Atitosatempds e art •
• Termo n.° 746.893, de" 25,4,66
Pa e ensinha camas cabides. ead:orw
0
tomóveis .e veículos de brinquedo!: Temperquimica Importação, • Indústria e
airias, cadeiras de balanço, caixa
armas de br-inquedo. baralficis. bóias
•
Comércio Ltda. le rádios., colchões, colchões de molas
para todos oa esportes, bonecas, árarodispensas, divisões, divans.- discoteca:
São Paulo ,.
•
res de natal, chocalhos. discos .de arreie madeira espreguicarleiras. escrivemi
aves
e
messo desportivo. figuras de
-lhas estantes ,.• guarda-roupas. mesas
aves e animais. logos de a amar. logos
mesinhas Mesinhaa. para 'rádio
ledavi
de nrsa luvas para 'esporte. inniati.5mes,nhas , para, televisão, moidasas,,
ras de utensillos riornésticOS: máscaras
irma9ros, aorta-rateareis. notrrarnas
Para esporte, nadadeiras. rales para
' •
Classe 1"
o'n ta a s .'orateleiras, norta.cha-,
pesca, tamboretes , e varas para
¡Sais para temperar -e fermentação
sot as .soi (- rnast;rayesa
. eirda•
.
•
pesca "
'• aço
wttrin

•aPATRULHEIROS
MO OEZTE"
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Classe 6
Rolamentos
_
Virmo n.°746.900.' de 25-4-66
Indústria de Calçados Reiki-Avik Ltda.
São Paulo

"REIK/—AVIK"

Ind. Brasilelra
Classe '36
Calçados

a

.

.

.

• Térmo •n.° 746.902, de 25-'126-6
•• Manufatura Brasileira . ''M . B." 4e
,Brinqueclos 1;tda."" ••
São ,Paulo

".GIROPLAY"

Ind. Braélleirà
assoe '49
Nra distinguir :jogos: brinquedos; lias.,
satempos • artigos deaportávos: Auto.'
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Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

a Gomez O Prazo

~oveis e veiculas de brinquedos.
armas de brinquedo. baralhos, bolas
pari' todos os esportes, bonecas, árJGre de natal, chocalhos, discos de arramas° desportivo. figuras de aves e

aves e animais, logos de armar. logos
de mesa luvas para esporte, nuniatu.
rae de utensilios domésticos. máscaras
para esporte, nadadeiras, rêdes para
pesca, tamboretes e varas para
Desca
Termo n.° 746.901, de 25.4-66
Akliz de Almeida Cardoso fi Cia. Ltda.
São Paulo
-

9A1"
Brasileira

Ind.

Classe 41
Biscoitos, bolachas, bombons e ciquilhos
Termo n.° 746.903, de 25-4-Pb
Indústria de Brinquedos Comanche
Ltda.
São Paulo

*

VAQUEIROS DO
OESTE

ind. Brasileira

Classe 49
rara aistinguir: jogos. brinçuedos, passatempos e artigos desportivos: Automóveis e veículos de brinquedos, aramas de brinquedo. baralhos, bolas para
todos os esportes. bonecas, árvores de
natal chocalhos, discos de arremesso
desportiva figuras de aves e animais.
Jogos de armar, logos de mesa, luvas
para esporte.. miniaturas de utensílios
domeeticos. máscaras paar esporte. nadadeira& redes para pesca, tamboretes
e varas para pesca
Têrcno n.9 746.904, de 25-4-u6
Panificadora Aquelino Ltda,
São Paulo

"AQUELINO"
Tnd, Brasileira
Classe 41
Pão
Termo n. 9 746.905, de 25-4-66
Antenas '11Teo-Video" Ltda.
São Paulo

'NEO.VIDEO"
!Ind. Brasileira
Classe 8
Antenas
Termo n.° 746.906, de 254.56
Panificadora Consolação Ltda.
ião Paulo

"CONSOLAÇAO"
Ind. Brasileira

•

Classe 41
Pão

Termo n.° 746.907, de 25.4-66
Ético Empraza Técnica Industrial e
Comercial Ltda.

para 'cortinas, ferro laminados, piás
ticos lanchesas. mantegueiras, malas
urinóis. prendedores de roupas. puxado.
res de móveis, pires, pratos paliteiros. pás de cosinha, pedras pomes aro
"SEDAMOR"
qos protetores para documentos nu.
Ind. Brasileira
ncarlores de água para uso iuméstico
uorta-copos, porta-niqueS, porta-lotas
aorta-documentos placas. rebites rodi.
Classe 22
ilhas. recipientes. suportes. suportes Park
Fios de algodão, canharno, luta, lã •quardanapos. saleiro tubos. tigelas
nylon, tios plásticos, tios de seda nai tubos para ampolas. tubos para seria.
rural e rayon. para tecelagem, para gas. travessas, tipos de material plásoordar, para casturartricotagem e cru tico. sacolas, sacos. saqu.nhos. vasilha.
tios e linhas para pesca, linhadas dr ales para acondiclinamento. Vasos. tiaço para pesca
zaras. colas a trio e colas são incluirias
Termo n.9 746.908, de 25-4-66
em outras classes, para borracha para
Super Semanário tLad .
corrumes. para marceneiros, para sapa.
Super Semanário Ltda.
teiros, para vidros pasta adesiva pare'
São Paulo
matar:ai plástico e taciera1
Cerealista Marimar Ltda
São Paulo
"MAYER"
Classe 41
Ind. Brasileira'
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido.
Classe 32
atnendoas. ameixas, amendoim. araruta
Revistas
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, baias.
Termo n.° 746.909, de 25-4-66
Trasplas — Tratamento Supnrrpicial de biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela
Plásticos Ltda.
em pau e em pó. cacau. carnes, chá.
São Paulo
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de te:te. cremes
. "TRASPLAS"
P ment,ms cro q uetes, compotas. can.
r £nd. Brasileira
gim coalhada, castanha, cebola. coada
mentos para alimentos, colorantea
Termo n.° 746.910, de 25-4-66— chouriços, dendt. doces, doces de frucaas alLnentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de toe
*MARINAR"
mate, farinhas alimenticias, favas féInd. Brasileira
culas, flocos, tareio, fermentos. teilAc
f:gos. frios, 'rume sêcas naturais e mas
Classe 28
Para distinguir: Arte latos de mataria, talizadas, glicose, goma de mascar, gor.
plástico e de nylon: Recip:entes fabri duras. grânulos. grão de bici gelatina
cados de material plástico. revestimen- goiabada. geléias, herva doce he-va
tos coráoccionados de substâncias em mate, hortaliças lagostas. tinquas leite
mais e vegeta:s: Argolas açucareiros condensado. leae em pó. legumes em
a , rnações para &cios. bules. bandeias conserva, lentilhas. linguiça louro, mas.
bases Para telefones. baldes. bacias boi las alimenticias. mariscos, manteiga
sas, caixas, carteiras, cha pas cabos margarina, marmelada macarrai, maspara ferramentas e utensilios. cruzetas sa de tomate, mel e melo. mate, mas.
caixas para acondicionamento de ali. sas para m:ngaus: momos. moluscos
nentos caixa de mater:al plástico par, mostarda, mortadela, nós moscada, no,at-rias. coadores, copos, canecas. con zes, óleos comestivets, ostras, ovas
chas. capas para álbuns e para livros paes. paios pralinés pimenta. pós para
cálices, cestos, castiçais para velas pudins. 'piratas, peixes. presuntos. • pa
caixas para guarda de aibletos, carta tês, pett-pois pastilhas. pizzas pudins
chos coadores para chá. descanso par. queilos. rações balanceadas para ani
pratos, copos e copinhos de plástico°, mais. requeijões, sal. saga sardinhas
para soraetes, ca.xinhas de plástic sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
Para sorvetes, colherinnas. pasinhas trutas. torradas tapioca, tâmaras, talha
aartinhos de plástico para sorvetes for rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões
minhas dt plástico pare sorvetes, discos
toucinho e vinagre
embreagen de material plástico. caba.
iagens de mater:al plástico pata sorve.
Tarmo n.° 746.911, de 25-4-66
Papelaria Universal Ltda.
res, estolas para obietos, espumas de
mylon esteiras, enfeites para autornó.
São Paulo
vats, massas and-ruídos. escoadores de
pratos, funis. fôrmas para doces. fitas
para bolsas, incas guarnições guarni
UNIVERSAIL
siNões .,ara porta-blocos. guarnições
Ind.
Brasileira
Para I:g uidificadores e para batedeiras
)de frutas e legumes. qcarnições de ma.
terial plástico para utensílios e eibietos
Classe 33
guarnições para bolsas garfos. galerias
Representações de

Termo n° .746.912, de 25-4-66
Bar e Lanches Oidro Ltda.
São Paulo
" HIDRO
Ind . Brasileira
Classe 41
Lanches de: aliches, mortadela, prcsun.
to, churrascos, roz-bife, queijo, salame,
salsichas e churrascos
Termo n.° 746.913, de 25-4-66
Bar e Café Catuaba Ltda
São Paulo

CATUABA"
Ind. Brasileira
Classe 41
Lanches de: aliche, presunto, mortadela,
roz-bife, salame, queijo, salsichas e
churrascos
Termo n.o 746.914, d e25-4-1966
Vulcagel — Instalações Comerciais
Limitada
São Paulo

Classe 6
Balcões frigoríficos; geladeiras, marga.
nas para preparo de sorvete e
compressores
—
Termo n.° 746.915, de 25-4-19M
Tarada & Cia. Ltda.
São Paulo

IIRADS

[

IND. BRASILEIRA
Classe 1

Para distinguir: Absorventes. acetona,
ácidos, acetatos, agentes quimicos para
c tratamento e coloração de fibras. teridos. couros e celulose: água-raz,
fmmina, anilinare alurnen. alvaiade, ala
veiantes industriais. alumínio em pó,
amoniaco. anti-incrustantes. antl-oxidam'
tes. anti-corrosivos. anti-detonantee. azotatos, água acidulada Para acumuladores, água oxigenada para fins industrl-
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.
Termo n.o 746.919, de 25-4-1966
ais arn:Mia: banhos para galvanização
Ivan Horácio Costa
benzinas, ,benzoi. betumes. bicarbonatc
São Paulo
de stid:o. de potássio: cal - virgem. car
%rua. carbonatos, catalizadores. celulose, chapas fotográficas. composições ex
tintares de incêndio, cloro, corrosivos
O WUNDO FABULOcromatos. corantes, creosotos: descorar)
SO DA CRIANÇA
tes dese.crustantes. dissolventes: emui
P2512:55.Wal
sões totográficas, enxofre. ater. estriai
. Classe 53
tes. eestearatos: feno!. filmes sensibili
Titulo
zados para fotografias, tixadorea, flui
dos para freios. formol tostaras imitis.
Termo n.° 746.920, de 25-4-1966
triais. fósforos Industriais. fluoretos Man -- r
. Planejamentos de Vendas
kundentes para solda: galvanizadores
Imobiliárias
gelatinas para fotografias e pinturas.
São Paulo
glicerina: tudratos. hidrosultitns: Imper
meabilizantes. ioduretos lacaS: massas
CENTRO COMERCI.
para pintura. magnésio. mercatio. nitra.
tos. neutral . zadores, nitrocelulose: pra
AL SA0 CAETANO
oxidas.. oxidante. óleu para pintura olec
de Ilnhaça, produtos quimicos . para im•
pressão, potassa industrial. papéis he.
liográficos e preliocopista peliculas sen.
eiveis. papéis para fotografias e anal!.
Classe 33
res de laboratório. pigmentos., Potassa.
Titulo
pós metálicos para a composição de tinTermo
n.°
746.922,
de 25-4-1965
tas preparações para fotografias. produ
tos para niquelar. pratear e cromar. Planar Ltda. Planejamentos de Vendas
Imobiliárias
produtos para diluir tintas. prussiátos
São Paulo
reativos, removedores. sabão neutro
sais, salicilatos. secantes. sensibilizantes
anilaras, soda cáustica, soluções guiou.
uENTRO COMERCI;
cas de uso industrial. solventes. sulta
AL
SA0 BERNARDO
tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira,: ferro. paredes
Mernardo dei-1
»construções, decorações. courot, tecidos
Campo- SP
librae, celulose, barcos e velcUlos. mico
Industrial thiner. vernizes. zarcão
Classe 33
Titulo
Termo n.° 746.916, de 25-4-1966
Eletro Mecânica Dieselmec Ltda.
Termo n.° 746.923. de 25-4-1966
São Paulo
Copamericana S.A. Inddstri&, e,
Comercio
São Paulo

S.Caetanp da .
Sul -Est.S.Perv,1-

D1ESELMEC
IND. BRAÉILEIOA

demeememmemeew

Classe 6
Motores a explosão e de combustão interna e suas partes integrantes;
motores elétricos
Termo n.° 746.917, de 25-41966
Serman — Gel Refrigeração Ltda.
São Paulo

Indústria e comércio de móveis para
copa, casinha, escritório, móveis para
refeitórios industriais, armários, instalações, artigos e equipamentos
domésticos
Classe 8
Termo
n.°
746.924,
de 25-4-1966
Aconidcionadores de ar, aparelhos de ar
Saber S.A. Expansão Industrar.' 4
condicionado, aparelhos de ar forçado,
Comercial da Cultura
bebedouros elétricos, exaustores, frigoríficos, geladeiras ventiladores e
São Paulo
umidificadores
Termo n.° 746.918, de 25-4-1966
SABER
Roval — Rolamentos Ltda.
Ind, Brasileira
São Paulo
Claise 38
ROVAL
Papéis impressos para carta, envelopes.
cartões comerciais, recibos, cheques, duInd. Brasileira
plicatas, ficha de contabilidade, tarêes
e demais papéis comerciais com o timbre
Classe 6
da reauerente
Rolamentoi

Termo n.° 746.926, de 2-54-1966
"Sagril" — Sociedade Agro-Industrial
Ourinhos de Produtos Alimentícios
Limitada
São Paulo

Termo n.o 746.930, de &=,--z-irsin
S.A. Agro Industrial de Ituberi
Pernambuco

SAGRIL
.Industria Brasileira
- Classe 41
.g/A AGRO INDUSTRIAL DE IMBUA]
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais. atnid..,
itnêndoas, ameixas. amendoim. araruta
artoz, atum. aveia, avelãs, azeite. azei
tonas. banha. bacalhau. batatas. bala
niscoitos, bombons. bolachas baunill
'até em pó e em grão. camarão. canal._
In Pau e -em cá. cacau. carnes . et:
Classe 38
ara/netos. chocolates. confeitos, cravo
Artigos da clascse
:ereais. cominho. creme de leite. cremo
siimenticios croquetes. com potas. can
Termo n. 9 746.931, de 25-4-1966
.ica coalhada, castanha. cebola. cond;
S.A. Agro Industrial de Itu.Wril
-Genros para alimentos. colorantes
São Paulr
issuriços.. dendê. doces. doces de tru
as espinatre, essências alimentares, em
mdas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, tarinhas alimenticias. lavas. fé
mias, flocos, tareio, fenmentOs, teigr,
dou,. trios, trutas secas naturais e Cris
talizacias; adeuse. goma de mascas, . por
ITUBRIt
luras. grânulos. grão de bico. gelatina
c,abacla, geléias. herva doce. hem
INDUSTRIA BRáSISEIR/I.j
sate, hortaliças, lagostas, Imbuas fele(
zondensado. leite em oó. legumes eu
:onserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
ms alimentícias. mariscos. 'manteiga
margarina. marmelada. /macarrão, mas
ms de tomate, mel e melado. mete. mas
Para mingaus. molhos moluscos
...lasse 38
nc.starda. mortadela; taSs moscada, ao
tem-. óleos comestiveis. ostras. ovat Envelopes, cartas, sobrecartas e frnpreii
)aes. caos. prlinés. pimenta. cós para soa de correspondência de uso próprio)
audins pickles. peixes, p resuntos. na
Termo n.o 746.932. de 25-4-1966
.ês. p etit-pois. astilhas. p izzas pudin, Constru-Téra, Construções em Tora
medos, rações balanceadas para ara
Limitada
uai& req ueitões. sal. sagu. sardinhas
São Paulo
randuiches. salsichas, salames. sopas co
atndas sorvetes, sacos de tomares e de
Turas; torradas, tapioca tâmaras. talha
-In. tremoços. tortas, tortas para sin
mento de animais e aves. torrões,
toucinho e vinagre

Termo n.° 746.927, de 25-4,1966
Aplival Consultoria e Assistência
Financeira S/C.
São Paulo

APLIVAL CONSUL
PORIA . E ASSIS

TÉNCIA FINANCEI •
.RA S/C
Nome Comercial
11rmos ns. 746.928 e 746.929, de 25-4-1966
Aplival Consultoria e Asistência
Financeira S/C.
São Paulo

Classes: 16 e 36
Figura demadeira
Termo n.° 746.933, de 25-4-19-6
Presentes Mundiel'S Ltda.
São Paulo

APLIVAL
Ind. Brasileira

DE
Indástria Brasileiruj

Classe 33
Coasultori'a e assistência financeira
Classe 50
Impressos em gera)

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhadd
em tôdas as formas e °reparos, vidro)
cristal para todos os fins, vldre

MI N
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coner

•nnnn

1
Termo n.° 746.939, de 25-4-1966
Termo n.° 746.938, de 25-4-1966
Amoran n5 Spitaletti
Bar e Empôr:o . do Italiano Ltda.
São Paulo
São Paulo
(-lasse -11
Alcachofras, aletria alho. espargos
" O VERDADEIRO
içúcar. alimentos para animais. arnide
SABOR DO OAV
mnendoim. ararut
;doas aeixas,
m
BRASILEIRO
nr atum aveia av ,,lãs "tf' 12.•
‘' nas banha .iprar-laii -intatas n„,,a•
r 0 ITALIANO,
',coitos bombons riniaehas iini9is
Ind.
Brasileira
te mi né • em grão camarão 7a,,eip
•
-,/ts e em pó cacau carnes c.*
- Classe 41
nrnmelos cnocolates contenns crave
Frase
de propaganu.
errais cominho crer , de l e , te ererriP
Termo d.° 746.941; de 25-4-1-9.66
imenticnos croquetes coenrotas can
Pinturiste — Comérce de Tintas e
ce coalharia castanha cenrla
Revestimentos Ltda.
1) ent05
p ara alimentos mora (OP.
São Paulo
--, ouriços dendê doces doces de 'Tb
is •itninatre. ,simeias hm ...retires. eu.
• das. ervilhns emtovas estratc ?e to
PINTURISTE
-i•-te farinhas aliment í cias favas %'
Ind. Brasileira
tas flocos tareio fe-tnentos temi&
nos trios trutas mica. naturais e crus
Classe 1
-airadas Olicoce p oma de 'mascai no
Tintas em geral
11
A
V
I
.
F E 11
•.ras g rAmilos (mãe de bico g etatint, na hada Jelétas ne rva ince nen/. .• Termo n.° 746.942, de 25--1965—
Classe 33
Bar e Lanches Fie Fort Ltda.
Empreendimentos unoWliarios compra 'e nate horta iças ik,gosras imanas sei?
São Paulo
sn -i ensado p ite em nó lecumes
venda de imóveis, administração de
nnserva )entulhas l inguiça l ouro ma'
bens- imóveis
as ilimenticias nartsros .nantelo,
FIO FOR1
Tér jo n.' 746..935, de 25-4-1966
.iarg anna marmelada macarrN, iras
Ind. Brasileira
Aron Lerner
.a le tomate me' e melado mate mas.
São Paulo
as "ara mu/m.1n .nol hos •nniuscoClasse 4
mos t arda mortadela nós mos. mia ni Pratos ráp:dos variados, lanches de tó
prorróÉação
ties óleos .romestiveis astrais ovas das as espécies. pet.scos e petisqueiras
.Ses ruamos nralines p imenta ruSs ciar
refeições em geral
...dins pi.kes • p eixes , p resuntos oÁ
9 746,948, de 25-4-196‘)
n.
Termo
rberjt nois p astilhas frua s nulo
'elhus "tações balanceadas para 4n. Cotran — Cia. de Transportes S.A'.
Indústria Brasileira
São Paulo
• •31! requelioNeA sai g ama sar imha•
-tridtitc ./es tialsichas salames ;o pas en
. Classe: 34
:apachos, cortinas,
oleados e tapetes ',tas. t orradas tapioca tâmaras ralha
_
tremo..0.,, tortas tortas nate ali
Termo n.° 746.936. de 25-4-1956
/mente
Is animais e . aves .orrões
Totran Mecân - ca e Polimento Ltda.
ainage..
tourinhir
São Paulo
Termo ti.° 746.943, de 25-4-1966
JOFRAN
( Prorrogação)
XM. Brasileira
Companhia Importadora de Peças para
Automóveis
São Paulo
Classe 33
Classe 46
Para distinguir- Amido, anil, azul da
o 746 944, de 254-1966
T:ermo
n.
Prussia.• alvaiade de zinco abrasivos
. (Prorrogação)
elarrrne nreparade nara limpar metais
Bril S.A. Indústria e Comércio
05)
'n5$
r p rrien reE,
esnrelmacetes. ex trate di
São Paulo
toros d,
anil fécula p ara rectdos
Ora e de made • ra goma oare tavan
liRORROGACA-0
dera 'fim/adores de luvas balidos fic
br-innuear tecidos líquidos mara-gordn
fac rwra roupas e mata 6 1 - o, onra ria,
Das. 'Irina Óleos p ara limpeza le cat
rTr
ros n nS. rle Firam/nem 'rotina salicai,
7:t
cP0\3:4
,hrlio. soda cáustica sahãe em
sahNo 'comum wihão de . estrenar e sa
ri
.-1oonhceos tilolos de nolir e verniz
Nome. Comercial
ora calcados
o
Termo n.° 746.940, de 25-4-1966
Termo'n. 0 746.937, de 25.4-1966
Pizzaria Braza Ltda.
Equipamentos Industriais Enco Ltda.
São Paulo
São Paulo
•

trat. com telas de inetal ou camoosi
à especiais. ampolas, aquários, as
sialetras unoterizes . 'pandegas ent-e
tas cadinhos cantares cálices. centr,.
de; mesa capsulas. copos espelhos dà
dirradeiras, frascos tonna:- p ara do es
fcV• rnas para tornos tios de vidro, gai
faias. garra Ws qri.us globos haste
sarros. tardinetras. imoreiros mamada,
rep manteg-eires, pratos pires porta
Jóias paliteiros potes, pendentes oe
, devais saladeiras servNos para re
frescos saleiros tubos. tigelas traves
• iiap vasos , vasilhames vuirc para vi
das vidro pa-a relógios varetas
Vidros para - conta-gotas. vidro pari,
automóveis e :sara hara-brisas e
e:carás
Termo n. • 746.934, de 25-4-196h
Ferwavi Empreendimentos Imobiliários
e de Representações Ltda.
• SãO . Paulo •

-•

JARAGUÁ

4d0P

IneWasileira
(lasse G Ma q uinas, moi ires e equipamentus
industriai.

BRAZA
.Ind. ~Pileira

deria, limpadores de luvas. liguidoS de
• . ,.rumeal tecidos. liquidas, mata gorduras pira roupas" e (Luta oleos pata roupas. ..leina óleos para limpeza de car• . os, pós de branquear- roupa. sal:cato
le sódio. soda caustica, sabão em Dó.
sabão comum. sabão de estragar e saponaceos. tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 746.945, de 25 -4 - 1966
( Prorrogação)
Pulman Incorporated
Estados Unidos da América

PRORROGAÇAO

Classe 2'
Reboques para carga. carrocerias pai
caminh5;s e pa-tes estruturais dos
mesmos
Têrmo n.° 746.96, de 25-4-1956
(Prorrogação)
lochistrias York S. A. Produtos
Cirúrgicos
PaoarrocAÇÂO

IAM

RIASYr/R S. •
Lb.

Ikr4F-1

is-

Cia-sse 10 •
Toalhas higiênicas
Termo n.° 746.949. de 25-4-1966
Cotran — Cia. de Transportea S A.
São Paulo

Classe 46
•
•
Class/ 21
Para distinguir-, Amido anil anil ria 'ara :list:matar: Veículos e suas narres
i-rüssia, alva!ade de zinco abrasivos
,*eqrantes . Aros para bicicletas autoClasse 11
al g o-ião nrevarade, p ara limpar metais
',Areis loto cominhtles aviesee amorPratoç rápidos e v-,r,:tclos.• la g ches de -1-tementes e s pr emacetes, extrarc 'te
n Ia vanraN
htn harcos
tódas as espécies, o • •• '-os e petisqueira ind. lruila nara tecidos. lAstrvos 1, -erwes tira.Jos para vemnios mcicle
e pizza,
cera e de madeira, goma pana lavan ias, carrinhos de mao e carretas. canil
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nhonetea. carros ambulantes. caminhões
carros tratoree, carros-berçoa carros.
tanques carrosarrigadores. carros. caia
roças. carrocerias chassis. chapas cir
cularee pára veiculos. cubos de velculos
corrediços atira veiculos. direção. desli
guieiras estribos, escadas rolantes ele
. vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção
freios. fronteiras para veículos. 'alada°
locomotivas. lanchas motociclos, molas
motocicletas. motocargas moto furgões
saanivelas. navios ônibus. paria-choques
para-lamas. para-brisas pedais. pantões
rodas para bicicletas. raios para bicicie
tas. reboque, radiadores para frelcuios
rodas para veiculos. seuins, triciclos, ti
rantes para veículo.. vagões. velocipe
dee. varetas contrôle do afogados e
acelerador ;roais. troleibus. sarau de
carros toletes para carros

n.° 746.947, de 25-4-1966
(Prorrogação)
Indústrias York S . A. Produtos
Cirúrigcos
São Paulo

Termo

Termo n. 0 746.951, de 25-4-1966
(Prorrogação)

Chirnica Baruel Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Preparado 'farmacêutico, em con,...midos e gõtas, indicado como tônico do
miocárdio
Têrmo ri.° 746.952. de 25-4-:1966
Chánica Baruel Ltda.
S- :Paulo

A ADURA DE ME

P

Classe 3
Preparação inci;cada como

um •

antibiótico

'Termo n.° 746.954, de 25-4-1966
Indústria de Artefatos de Vidro
'Na-Bin" Ltda.
Cão Paulo

Classe 10
Atadura de gase
Termo a.° 746.950, de 25-4r1966
(Prdrrogação)
Irmãos Losso
São Paulo

Classe 32

Um Jornal
—
Termo n.° 746.953, de 25A-1966
Orlando Pereira David
São Paulo

CA LHAM BE QUE
São Paulo - Capital

Classe 33
Titulo de Estabeelcimento

bandejas, bacias, baldes, .bindioniatiess
-vasco,leir.tubgas,ve- aulas; cadinhos. cadeado*. castiçais. Coa
sas. vasos vasilhames, vidro para vi- iberas para pedreiros correntes. cabide
draças, vidro para relógios. varetas. chaves; cremones. chaves de parattisota
vidros para conta-gotas, vidro para conexões para encanamento, ,coitinsuis
, automóveis e para bara-brisas e
caixas de metal para portões, canos ia
meei. chaves de tenda chaves intátil,
:ficaras
sabeções. canecas. aipos. cachepots,
Termo n.° 74.955, de 25-4-1966
:afuroa de mesa, coqueteleiras caixas
Indústrias Petracco Nicoll S.A
Para' acondiciotamento de atmentos,
São Paulo
ras, conchas coadores: distintivos, doo
caldeirões, caçarolas, chaleiras, eateteld
oradiças; enxadas, enxadões. esteres,
RE LAX CCM ZUM"' PILEX
algaras, esgu,chos, eOetea para arreios.
saibos., esferas para arreios, espionai
leras; formões. 'vices. ferro pana corra,
Classe 11
apim, ferrolhia, facas, faceies, fadasse
Expressão de' propaganda
luras ferro coma a a carvão terute•rage
Termo n.° 746.956, de 25-4-1966
'unis fôrtnas para dores, freios ara
Indústrias PetracCo Nicoli S.A.
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
São Paulo
aselhas, garbs. ganchos para quadrosi
aonzia para darruagens: insigniaa Ii•
ams, lâminas, liroreiros. latas de lixol
larras; enachad:ohas. molas para portas
notas para venezianas, martelos laia
tetas. matrizes: navalha.a; Puas: pás. aram
aos. paralmaos, picões. porta-gelo: ofas
:eiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros,
aanelas, roldanas, ralos para pas, rabi*
'as, regadores: serviços de chá e café,
serras, serrotes, achos. sacarrolha; tea
ouras. talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, tora
:eiras, trincos. tubos para encanamentos
.para pinas de correr. taças,
travessas, turibulos: vasos. vasilhames
Classe 11

N 1),SNItáll TONI II.AZ

ESTACIONAM:net)

destais. saladeiras, serviços para r e

11

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos sadro
cristal para todos os fins, vidro inclua
tilai, com telas de metal ou composi
cões especiais: ampolas, aquários. as.
aleiras. almofarizes. bandejas, cubetas, cadinhos. cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas. copos, espelhos ascarradeirás, frascos, fôrmas para do es
Fôrmas para fôrma.. fios de vidro, garrafas. garrafões graus globos, haste
iarros. iardinetras, lico-eiros mamade,
ras, manteuuriras. pratos pires porta

jóias, paliteiros, potes, pendentes pe-

Placas de automóveis
Termo n.° 746.959, de 25-4-66
Companhia Mineira de Conservas S. A.
São Paulo

Classe

1

'safira distinguir: Absorventes,, acetona,
dos. acetatos, agentes quimicos para
tratamento e coloração de fibras. te.
idos. couros e celulose: água-raz, aia
fumam. anilinae: aluinen. alvaiade. alo
-soantes industriais. aluminio em Dôo
ioniaco. anti-incrustantes. anti-oxviatia
A ZE
-es. anti-corrosivos, anti-detonantea azos
tatos. água acidulada para acuinuladcia
-as, água oxigenada para fins industria
Classe 41
Para distinguir suco concentrado de ali amônia; banhos para galvanIzaçãO
aenzinas. benzol. betumes. bicarhonatd
laranja
le sódio, de potássio: cal virgem. carTermo n.° 746.960 e 746.962, de
ões. carbonatos. catalizadores. Mulo..
25-4-66
fe. chapas fotográficas. cotnposições. ex.
Norogás S. A. — Distribuidora Nor- ,'infores de incêndio, cloro. corrosivos,
destina de Gás'
tromatos, corantes. creosotos: descorara.
tes desincruslantes, dissolvente.: emula
Rões fotográficas. enxofre: eter. esmak
tes. eestearatos: !enol, filmes aensibilla
ados . para fotografias. fixadores NIe,N
hs para freios, formo), fosfatas induz.
faiais fósforos industriais. fluoretosa
faadentes para solda; galvanizadoreaa
gelatinas para fotografias e pinturoaa
.15
..e5
alicerina: hidratos. tidrosulfitos; impera
meabilizantes. loduretos lacas: massa*
e'‘
-,ara r.intkra. magnésio. Mercúrio. nitra't>
'os. neutralizadores. nitroce/ulose proa
oxidante. óleo para pintura óleal
le linhaça, produtos quimicos para
Pressão, potassa industrial. papéis hese
São Paulo
iiográficos e preliocopista películas sena
Classe I I
siareis. papéis para fotografias e anállo
Ferragens, ferramentas de taida espécie %as da laboratório, pigmentos. potassa
cutelaria em gerai- e outris art:gos
aiSs metálicos para a composição de tina
metal a saber: Alicates, alavancas ar- 'RS. preparações para fotografias. °rode*
mações de metal, abridores de latas tos para niquelar. pratear e crunar,
arame use ou tarpado assadeiras aku ' , nrintOS para diluir tintas. prussiatos,
sareiros: brocas, bigornas, baixela% seativoS, removedores, sabão mon,

gewvo
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borrão. brochas para cola ou desechos
:anatas canetas tinteiro, canetas para
iesenhos. cortadores de papei. carbonos
aarimbos canmbadores. cola para pape.
aramas caiadora ccstas para corroa
iondencias. desenhadores, datadores es
rolos para desenhos. estolas para lápis
,•stolos para canetas estojos com minas
•sq uadros. lápis em geral. iamsetras. ia.
:res. grahtes para ! atascaras tintas pata escrever, tinta para desenhos, unta
oara marcar, goma arábica para colai
la p ela, turadcres. máquinas e apetrecros
sara apontar lápis, minas para arataca.
ninas para penas tinteiros. porta-tnteiClasse 43
roa porta-cartmoos porta-canetas. desAgitas minerais, águas gazosas
te burrões regues. porta-cartaa, porta
bihidas espumantes stfm álcool, guaraná, atoam. atacais para desenhos. pastéis
ti.r,k'tsa, essências para refrigerantes. te- canso para Japis e caneta,. raspaderas
trecos, refrigerantes, soda, suco de fru- le umas para nesinboa prensas, prentas, sifões e xaropes
'Mores de papeis ganchos e estile,-s
(lasse 42
',ara papéis. prcevelos para papeis. aPara distinguir: Aguardentes. apeaiti -as para máquinas de escrever, molha
aros. ataz bater. brantly cuniad-Ne, cer
dores e comassos.
netas tercei_ genebra. mu aturei. tico
Termo n.° 746.961, de 25-4-66
res neetar. punch pipermint. rhum
Carlos Mazzei
ores de frutas sem álcool. vinhos, ver
São Paulo
anouth vinhos espumaares, vinhos
•
quinados e wh skv
A FANA PUBLICIDAr£
Têm on.° 746.963, de 25-4-66
Classe 33
Organização Brasilar S A.
Expressão de propaganda
Paraná
Tann° na' 746.965, de 25-4-66
Luminotécnica Villar Limitada — jndústrla e Comércio
Pernambuco
salicilatos, secantes. senaibilizantea.
.....—attos. soda cáustica, soluções quinaiCan , de uso industrial. salvantes. guita
teia Pastan em pra Mandas. sólidas ou
~Moas para madeira Ferro. paredes.
~atrações. decorações. couros. tecidos
Mires .celulose. barcos e veiculas. talco
aselastaral th ser vernizes. zarcão
Têrmos as, 746.957 e 746.958, de
25-4-1966
Mercur Publicidade S. A
São Paulo

zu pA

BRASIL:AI
;.
Indústria Brasileir/
Clame 40

bé&vela

em germ. de metal, vidra dt

aço madeira estoradan ou não. indo
arme mimeis para excnrónos: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
in~443*
ancas. balcões, banqueta.
bandeias domiciliares. nerços biombo?,
cat:.-ema carrinhos para chá e -ate
posiolundas para ibratitórios. confuntw
pare mia de jantar e sala de visitas
~natos para terraços. iardim e oram
coadumos de armário: e gabinetes pape
leXTIK, e cozinha, camas catadas. cadeiras
piastórtaa. cadeiras , de balanço, caara
da ildosa colchões. colchões de molas
clappensaa. divisões Mama discoteca:dr fiandeira. espreguicArleiras. earrivam
edeies. estagnes. guarda-runpaa mesas
mesinha& molinhas para rádio e Miem
tão. mesinha' para televisa°, rnoafflira
para quadros. narra-retratos. nem-nrapottroesas-cantas. Prateleiras. porta-cite
pras. 'olá/. sofás-cantas. travesseiros •
verme?,
Termo n' 746.964, de 25-4 66
kVanan Comércio e Representações Ltda.
Rio Grande -tio Sul
.1•••n••n

N
Indústria Brasileira'
Classe 17
rara itstinguir- &anafadas para cariai
boa e para tinta abridores de cartas
borrachas, arquivos. berços para mata-

'LUMINOTECNICA
VILLAR LIMITADA:.
1NDÚSTRIA E
WMÉRCIO
Nome comercial
Termo na 746.966, de 25-4-66
Stler
Stler
Paraná,

Têrmo na' 746.968, de 25-1-66
Geraldo Louro
Rio Grande do Sul

rido Alegre
e lefantii
Classe 36
Titulo
Termo n.9 746.969, de 25-4-66
Geraldo Louro
Rio Grande do Sul

Garota
Pôde •Alegre
Classe 36
Titulo
Tèrmo n.° 745.970, de 25-4-66
The Fluor CorPoration, Ltd.
Estados Unidos da América

FLUOR
Classe 8
Aparelhos permutadores de calar, equipamento de refrigeração, torres para
estriamento dagua, torres de esfriamen
to clágua por tiragem mecânica ou at
mosférica. e aparelhos permteadores
calor industriais a ventoinhas e serpentina
Têrmos os. 746.971 a 746.974, de
25-4-66
Metalúrgica Menti S. A.
Guanabara

Tarobá é Lá Que

eu Vem Comprar.
Classes:6, 8, 9,

14 e 28
Frase de propaganda_

Termo. n,° 746.967, de 254-66
G. Cardoso 6 Cia. Ltda.
Santa Catarina

VICS larchnoe
Classes: 41. 42, 43 e 44

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 13
Adereços de meta s preciosos semi.
p reciosos e scas imitações ade: eços le
.1pr-iras pr p rincaS e RUPP IMitaçõeS,
nos de metais nreciolos. semi precioso
e suas imitações, al:anças, anéis. arti
gos de 4antasia de metais preciosas
Palaciandans de metais preciosos ali
genn . precinsas bandeias de m . rais tire
ciosos heriogues de metal precosos
PrIncos de metal p recioso ou sem,
preciosos, bules de metais nrPelamoL.s.

carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos, copos de
CIOSOS, diamantes lapidados. tio de ouro
tio de prata. bacias de metais prado' sus cafeteiras de metais P reciosos. jóias
iMas Falsas lentepalas 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 parolas. pratos de me. tais preciosos, serviços de chá e de caté
de metais preciosos, serviços de !icor
de metal precioso. serviços de retres-os
de metal precioso, serviços de saladas.
de tratas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres .de
metais preciosos, turibulos de metal.
Mamarias lapidadas e vasos de
metais Preciosos
Classe 11 .
Artigos da classe
....mata ta
favela em gera, de metal, vidro, de
iço madeira, estotados ou não. includve móveis para escritórios: Armários.
.rmános . para banheiro e para roupas
,isadas, almotadas, acisichoaJas para
móveis, bancos. balcões baaquetas
lanaelas domiciliares. berços. biombos,
-adeiras. carrinhos para chá e caie.
.oniuntos para dormitórios. conjuntos
mra sala de tanta, e sala de visitas.
una:uras para terraços. jardim e prata.
•”'. arca de armarias e gabinetes para
opa ,e casinha camas cabides, cadeiras
arauSrias, cadeiras j2 balanço. caixas
'e r ádios, colchões, colchões de molas
aspensas. divisões. damas diacotecas
marle:ra agarraria:arteiras, escrivanihas estantes. guarda-roupas, mesas,
iesira.as rnesinhaa para rádio e teieva
mesinhas para televisão. molduras
•ara quadros. porra-retratos. Marrais,
ailtrcmas-carna... prateleiras. Porta-chis,
'eua, sofás, sofãe-eamas, travesseiros e
vitrines
Classe 48
-'ara distinguir: Perfumes. essências. ex.
'ratos, água de colenua. água de touca.
mdor. água de beleza, água de quina,
mira de rosas, amue de alfazema. água
nata barba. loções e tónicos para os
.abelos e para a pele. brilhantina,
"batons" cosméticos. fixadores
te penteados. petróleos. óleos para os
abeto. creve reluvenescente. :remes gorlurosos e pomadas para limpeza da
iate e "maquilage" depilatórios. desc.
-tarantas, vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
.estana e sobranceiras, preparados para
•mtielezar cibos e olhos. carmim para
rosto e para os lábios. sabão e creme
mra barbear sabão liquido perfumado
ni não, sabonetes. dentifricias em Pó.
iasta ou li quido. gris nerfumados para
anhos nen ens vapornadores de'
escôvas para dentes cabelos, unhas
clhos. sagianhos perfumado preparalos em nó pasta.. huuldos e aloto:
Iara o tratamenic das tinhas diasoi
antes r vern • res removeclores da curi
ifaatIcerina p eriiirnada tara . cabeis e preparmios para descolorir unhas
ilios e pintas mi s na . artificials óleos
pt:re a

•

'rtworr.,.
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Térrno n.° 746.975, de 25A-66
Ttelhas Rainha Ltda
Santa Catarina

Telhas Rainha Ltda.
Nome 'comercial
Têrmo n.° 746:976: de 25.4-66
Panificadora Criciúma Ltda.
Santa Catarina

Panificadora Gama
Classe 41
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 746.977, de 25 . 4 66
Distribuidora Lotérica 'Catarinense Ltz.la
Santa Catarina

Distribuidora Loteria
Catarinense Ltda.
Nome comercial
Têrmo. n.9 746.978, de 254-66
Armazem de Secos e Molhados
"Centenário" Ltda.
Santa Catarina

tatuetas, figuras e desenhos. gravuras. I talai° dos mesmos: Almofadas de Ofies
Têrmo n.° 746.981, de 25-4-66
S. A. Elpidio Lima Rosa Industria e imagens, obras de pintura .. — Albuns, res. arreios, bolsas, carteiras, caixas,
impressos destinados à leitura, jornais, shiaotes de couro. carneiras, capas pana
Comércio
publicações em gerai, programas radio- alfaiais e para livros. embalagens .da
Minas Gerais
fónicos, programas televisionados, peças couro, estojos, guarnições de couro paria
teatrais e cinematográficas, revistas. — automóveis, guarnições para porta-bio.
Blocos para correspondência, blocos pa cos. malas, maletas. porta-notas, portara anotações, capas para' documentOs, chaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras
cadernetas, cartões, cartões de visitas, de couro, rédeas. selins, sacos para viu.
crtões comerciais, cartões indicas, car- gcan, sacOlas, saltos, solas e soladoa
tões em branco. envelopes, etiquetas, es
tirantes para arreios e valises
Indústria Brasileira
•
capulares, folhas índices, faturas, fichas,
•
Classe
34
notas promissórias, papel para escrever,
Capachos, cortinas, cortinas nutomátia
Classe 38
recibos, rótulos, rótulos de papal
cas, encerados, linóleos. mosquitelors.
Artigos da classe
Têrmos na. 746.985 a 746.995, de
Aeadosa panos para assoalhos e pare. s
Teimo n.° 746.982, de 25-4-66
de, passadeiras. sanefas, tapetes. tapes
25A-66
Cervejaria Astra S. A.
A. B. C. Rádio e Televisão S. A. tes de peles. de madeira, de esteira,
Ceará
corda e cortiça
São Paulo
Classe 31
Adesivos para vedação. anéis para ata
BUDW.EISER
laçáo. argolas para vedação. arruela.,
iam vedação: barbantes, barracas do
indústria brasileira
:ata/sanha, betume para vedação, bus
shas para vedação, bujão frõlha para
Classe 42
rarraxah cabos. canaletes. cordas, cor.
'Para distinguir Aguardentes. aperib.
déis cordoalhas, cardões, correias de
vos. an a balias branda, o:man que cer.
t...lasse
anmel. boa Para distinge:ri Abaixa-linguas, abre transmissáo de teida espécie: enxãra
veias terna-, ssenebra.
res. nectar. punch pipermint rhum noras. adenótornos. atastadares. agratos cias. esferas para vedação: fitilhos pare
aucor de frutas sem álcool. vinhos. ver. para ossos. agulhas para Micção algo imarratlias. forros para vedação. tuges
mouth vinhas espumantes, vinhos
dão hidrófilo alicates. amalgamas apa laça: gachetas: lantim para vedaçam
QUI114'10$ e Wh.àkV
,adores aparadores Para tina médico 'canas. "nas para freios de veiculo.%
cirúrgicos. sarelhos ara massagens apa manca:teima massas nara vedação. aios
Termo n.° 746,983, de 25-4-66
rara vests caca ralhas: taannões pare
de pressão arterial. aparelhos de
Wallig Nordeste S. A. — Indústria e relhos
vedação "(Fins não medicinais), tendas,
hatermia.
aparelhos
de
raios
altra-vio
Comércio
lata aparelho., de Raio X. aparelho: riras para vadação tubos para vedação,
Paraíba
de infra-vermelho. aparelhos de surde: nibulaçõem para vedarão; válvri las para
vedação
assenteis para enfermes, ataduras. bis
aedras trrecioses e um, ima...asses adõr
Classe 29
'arras oara arado, grades de discos Espanadores, escovas comuns, lambazes,
nula cadeiras Para clinica medira. ca
ré-dos, vassouras, e vasculhos
deiras de rodas cambraia taidrófila. ca
Classe 27
nulas, cataplasmas de feltro, cera par:1
ncrastações e articulações cera coisa Para distinguir artefatos de palha ou
Industrialização e comércio de fogões se. cintas para tlfl ciinico. cintas um libras: Cestas, cestos, cabos tiara utena
.a gás de linha doméstica e industrial, 'salteaia calhares cortantes compressas silios, cestos para costuras, cestos para
aquecedores a gás, esmaltados, impor- zompressas de tecidos, casta:orno& cure sãrs, caixas para acondicionamentos.
tação de matérias primas. macpuaaria e -as destes artificiais: dentaduras, de mixas'para enfeites, esteiras, embornais,
balagens, estofos, guarnições para
produtos ~tos ligados a seu objetivo oressores dilatadores duchas, drenos
industrial, bem como atividades corre- elevadores espéculos esponjas. astutas utensílios, • malas, peneiras, redes, r&
latas, podendo, inclusive, participar em espátulas escasseara. escopros, extrato leas, suportes para filtros, sacolas. sa-es escavadores fios de linho para te cos .telas para assentos de cadeiras
outras novidades
fidas. facas, /sachos para músculos. ce
Classe 26
• Têm() n.° 746.984, de 25-4-66
talómetros gazes godivas. goivas. ges
Wallig Nordeste S. A. — Indústila e ia. grampos para soturas, gutwpercha Artefatas de macieira em geral: ArgoComércio
histerõmetros criaadorea instrumentos las. alguidares armações para balcões
Paraíba
pós para liar
. Iscas e polimento para fias e para vitrines. artefatos de madeira
adoittológiros. fixas luvas e dedeiras para caixas, bandejas. barris, baldes,
de borracra limas para ossos. lancetas batedores de carne, caixas, caixões. cala
xotes, cavaletes, cunhas. cruzetaa- a haat
WALL.10 NORDESTE S/As
massas plásticas para fina, odontológ*
cos. máscaras para anestesia, mesas de caçambas. colheres. centos para pães,
InDUSTKA E DOIIJEMDTO
capta pare cozinha, cabos tiara farra.
'Campina Grande - Parelha aperarçõe& meais para curativos. mar menta& cantoneiras engradauos, estra'elos artificiais P erfuradores. nes e bra
dos. esteirinhas. estados. espremedeiraa
coa artificiais perfuradores ósaros, pia embalagens
de madeira, escada, forClasses: 8, 25, 32 e 3I5
ma ara obturaçõef de canais. orcela mas. guarnições para
porta-loco
Aparelho de talevisão, aparelhos ,de bar- I 5.. inceis para gargairra. P inças an8
bear elétricos, aparelhos automáticos ricas, soba cirúrgicos de lã de Pau guarnições para cortinas, guarnições do
para acender e regular gás, aparelho "age e rodar Dera desgaste dentano madriru para utensilios domésticos
para aquecimento dágua, aparelhos-tar mriadeiras sandaraca 4da e crina tia melas de madeira. palitos. P ratos. I&
nsostatos, acendedores elétricos. encera- -a soturas larva pane (ele e bolsas nas, pinos. puxadores prendedores do
roupas, pasinhas, garfinhos r colherei
&iras elétricas, estufas, engenhas de as- Iara água quente sondas. seringas na nara aoryetes, palitos pare dentes.
tia.
sar carne, esterilizadores, fervedores, fo. as lavagens e inteaSes serras. serras Da boas de passar tulipas. táboaa de carne,
-a
raquiciram12
termômetros.
'tesouras
aões, fogareiros elétricos. geladeiras. 'ri'.
tor lis torneiras, tambores, tampas.
In190. 1/ 011107,215
!- rigeraclores, torradores cer.7o!s, tos•
isolairte ear.
suportes de madeira
Fina ralantológicos
Cadeiras, ventiladores, liquidif'aadores
Classe 19
saneias de pressão e rádios. — Carta-Classe 35
zes impressos, literais de propaganda Couros e iit'sa. preparadas ou não. ca- Aves e ovos em geral. Inclusive bica
ia seda, animais vivos, Isovino& capricartazes em geral, clichês. estátuas, es- ml ",ne Lnur05, vaguttas.
pe licas, e arnos, galináczos e stenoss

YATC

CANAR1O
Indústria Brasileira

• Wallig Nordeste S. A.
- Indústria e Comércio

Classe 4.
Substancias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
Têrmo .n.° 746.979. de 25-4-66
B & M — Auto Peças Ltda,
Santa Catarina

&M

AUTO

meças Ltda.

Nome comercial
Térmo a.° 746.980, de 25-4-66 —
Maranhão industrial
Maranhão

Classe 41
Race, balanceadas

soa'
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Classe 18
termo n.° 746.998, de 25 4-66
Termo n.° 747.003, de 25-4-66
Têrmo n.° 747.008, de 25-4-1966
Para distinguii armas e munições de
'Teodoro Brito 6 Cia.
(Prorrogação)
Nelson Nunes de Lima
guerra e caça: Altanges. 'arpões, balas.
Minas Gerais
Emprésa Jornal do Commercio S. A.
Guanabara
•
baionetas, canhões, carabinas, chumbo
Pernambuco
para caça, cartuchos. dinamite. espoletas. explosivos, espingardas. tusis. to
PRORROGAÇÃO
vos de artiticios, metralhadoras, pisto
Ias, pólvora', punhal e revolves
Classe )2
(ORRUO
Alfinetes agulhas, presilhas. argolas botões, colchetes, ganchos. dedais 'svelas
Classe 32
INDÚSTRIA BRASILEIRA
fechos .'orred.ços. garras. gritas de me
Um jornal
tal para enfeites de vestidos. missangas
Classe 8
Termo n.° 747.004, de 2+5-4-66
lantejoulas e ilhoses
Discos gravados
(Prorrogação)
Classe 25
‘ Tèrmo n.° 747.009, de 25-4-1966
Empresa jornal do Commercio S. A •
Para distingu.r: Bittclots, cartões posPernambuco
Raymundo Leal de Mello
tais. cartazes. displays desenhos anisMinas Gerais
ticos. decalca/lamas. estatuetas. estamINIDÚSTRiA BRASILEIRA
PRORROGAÇÁO
pas gravuras figuras de ornatos, toto
FÁBRICA DE BEBIDAS
çrafias. imagens, manequins, maquetes
Classe 7
obras de pintura e cartazes para decoSemeadeira e carpideira
raçõeç e para exposição, projetos mosVERA LÚCIA
Trmo n.° 746.999, de 25-4-66
truários de mercadorias para
Classe 32
A Convenção, das Igrejas Evangélicas
propagandas
Um jornal
Classes: 42 e 43
_
"Assembléia de Deus" no Es tado de
Titulo
'Termo n.• 746.996, de' 25-4-66
Teimo n.° 747.02, de 25-4-66
São Paulo e Estados Limítrofes
M..."Tuinas Moreira S. A
(Prorrogação)
Têrmo
n.°
747.010,
de 25-4-1966
São Paulo
Empresa Jornal do Commercio S. A. Mino Fernando Azambuja de Queirogi
São Paulo
Pernambuco
Chaves
CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGáLICAS
Guanabara
"ASSEMBLÉIA DE DEU". NO ESTADO DE
PRORROGAÇÃO

SEMEADEIRA
CA kP%EiRA

DA NOITE

CARPIM

A NOITE1

'João
ProgresBc)

94

SÃO FAUI,0 E ESTADOS LIMITROFES.

Nome comercial
Termo
747.000, de 25-4-66
Antonio Henriques Marques
Rio de janelro

Fornecedora de Carne
Santa Rita Ltda,

JORNAL DA NOITE
ciasse 32
Um jornal
Termo n.o 747.006. de 25-4-1966
J. D. Silva, Limitada
Portugal

PRORROGAÇÃO

• Classes: 7 e 32
Classe 41
Máquinas de agricultura e horf izt ltuts
Carnes e seus derivados
e suas partes integrantes. Grancus ins
trumcntos agricolas, inclusive --atores.
Termo n.° 747.001, de 254-6.
•••• ,ornais, revistas e oublicações
(P.-orrogação)
gerai. Álbuns, programas radiuleni;:os
Empresa Jornal do i.,ommercio S. A
de televis.o peças teatrais e zinemato
Pernambuco
gráficas
PRORROGACAO
Urino n.° 746.997, de 25-4-66
Máquinas Moreira S. A.
&apresa JORNAL DO COMNIERCIO SA.
São Paulo

irmo{ Da I.AP
RATORIODROMM041C0
DO RIO

prorrogação

Classe 32
Jornais. revistas e publicações em geral.
Álbuns
Têrmo n.° 747.011. de 25-4-1966
A. Alabaladejo — Soc. Res. Ltda.
Argentina

00 MERO

a%t4:17„
NRCA RECO 48'

"A.
c. o

Classe 41
Azeite
Termo n.° 747.G12, de 25-4-1966
Lemo S.A. Indústria de Roupas
Brancas
São Paulo

440

EXPORTADORES

OUSIO/61,W

Nome comercial
Termo a.° 747.005, de 25-4-1966
(Prorrogação)
tu./encio Costa

PORTUGAL
DE HOJE

-USDOA-PORTUDALP-À

Classe 41
Azeite
Termo 11. 0 747.007. de 25-4-1966
Raymundo Leal de Mello
Minas Gerais

:PRORROGAÇÃO

VERÁ LÚCIA
Classes: 7 e 32
Máquinas de agricultura e hurticultuta
e suas partes integrantes. Grande instrumentos agrícolas, inclusive tratores
jornais, revistas e publicacões em
geral. Álbuns, programas radiofônicos e
'de televis.o peças teatrais e einernato
oráficas

INDÚSTRIA BRASILEIRA
•
Classe 42
o arn distinguir: Aguardentes. aperiti.
Inddatrla
Jos.
binar. brand y . conhaque. cer•
•Brastleira
Mar ternet genebra gni kumel
nectar. aunei) olpermInt PhtlIII
el1COR eN e fevras sem álcool vinhos. ver
Classe
mouth vinhos espumantes, vinhos
Roupas brancas para hoinen, (camisas.
quinado?, e wh:sky
cuecas. lenços e pijamas)
lie°.

j A Ir

ndad

Classes: 35 e 36
Titulo de Estabelecimento

-Os
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Publicação feita de acordo com o art 130 dd Código da ' , Propriedade Industrial Da data da publicação começara
a correr o Prazo de ed -dias para . o deferimento do pedido Durante esse s prazo poderão 'apresentar suas oposições ao Departamene°'
Nacional da ' Propriedade Industrial aqueles. que se julg arem prejudicados com a . concessão do registro requerido
Ternio n.o 747.013, de 25-4.-1966
Expresso Aéreo Comissária do
'iransportes Ltda.
Guaanbara

/txpresso . Aéreo
Comissária de Transportes

•

Termo n.° 747.015, de 25-4-1966
Laboratórios Lepetit S.A.
São Paulo

PR ORP,' OGAÇÃO

CICLOMICK

Nome Comercial
Termo n. 9 747.014 de 25-4-19d6
BR — Produtos Alimentícios Ltda
São Paulo

Têrmo n.o 747.020, de 25-4-1966
New-Lar Móveis e Lltilidad ee Ltda.
Pernambuco

New Lar Móveis
e Utilidades Ltda.

scas. programas de rádio e televis.lp
publicações, revistas, folhinhas unpr%)

sas e programas circenses
;Termo n.9 747.02e de 25-4-1966 '
Ferdinando Aguip
São Paulo

Prenda o Papai
Em Casa

• Classes: 8 e40 •
Aparelhos eletrodomésticos e - móveis
Termo n. 9 747.021, de 25-4-1966
Laboratórios , Krinos S.A. Indústrias
Claise
,
Classe 3
Química e Farmacêutica
Para custinguir: Albuns. almanaques.
Jim produto farmacêutico indicado nc
Guanabara
anuários, boletins, catálogos, tornais.
tratamento das infecções em geral
livros, peças teatrais e cinematográtie
Trino n. 9 747.016, de 25-4-1966
cas, 'programas de rádio e televiseo.
p
Sulprocess — Processamento de Dados
ublicações, revistas, f olhinhas ,ria pressas e p rogramas circenses
Sociedade Anônima
INDOSTRIA BRASILEIRA
São Paulo
Termo n. 9 747.026, .de 25-4-1966
LABORATÓRIOS KRINOS S. A.,
Voga Publicidade Ltda.
(Indemirlas Quirnica e Formaenutico)
Guanãbara
Rio de Jamie(
Classe 3
Um preparado medicinal sóro opoteINDÚSTRIA BRASILEIRA
ráp;co estimulante
Termo n. o 747.022, de 25-4-1966
Laboratórios Krinos S. A. Indústrias
Classe 38
Quimica e Farmacêutica
Papéis impressos para carta. envelopes,
Guanabara
cartões comerciais, fichas de contaiilidade e para lançamentos, fichas reis
ENCONTRO
ti
tradoras, recibos, duplicatas e- cheques

Indústria Brasileira

SULPHOCESS

INDoSTRIA BRASILEIRA

Classe 41

Alcachofras nierria atho, espargos
açúcar atimentUs para animais. amido
amendoas, ameixas, amendoim araruta
arroz. atum. aveia avelãs: aze te iazeitonas banha bacalhau. batatas: belas
biscoitos, bombons bolachas baunilha
café em pó e em grão. _camarã o. canela
em pau e em pó, cacau carnes. chA
carame;is choctelares. confeitos, crave
cereais. cominho •reme de le te creme.
alimentleios. crotetetes . compotas- eaementos para alimentos. coI6+tes
chouriças, dendê. doces doces de trir
tas esPi naire esserMas alimentares em
padas. ervilhas '. -enxov as, extrato de to
mate farinhas alimenticia s. levas 4.
cie" flocos. farelo. 'fermentos. "feder
e: p os frios. Snira.e sare naturais e i cris
gira enAlhada - astanha cebola. condi.
talizadas, glicose ,i onia fie mascar uor
duras. greniiios. grão de biet
goiabada geléias, herva doce herva
mate hortaliças laubstas, línguas.
condensado. le:te em nó. legumeS
conserva lentilhas. linguiça louro. mas
mariscos. manteioa
marga, ;na marmelada rr pwarrãf. imas-

sas

Térmo n." 747.017, de 25-4-1966
Sulprocess — Processamento de
Dados S.A.
São Paulo

SUIPROCESS
PROCESSAMENTO
DE DADOS S. A.
Nome' Qinfercial
Termo n.9 747.018, de 25-4-1966
—. Sociedade Administradora de
Bens 'de , Consórcio Ltda. •
São Paulo

IIES1PRO
1NDÚSTRIA 33RAS1LEIRft

ae:TIPTIriCIRS

sa.d; tomate mel e melado. mate. mas'
sas para mingaus. . molhos
mista:ele moftariera n ó ' • mbscada no
tes. óleos eomestiveis. :Pstrae- PVAS
paio e eralines pimenta p ós •z‘arr,
Pudins. picides , peixes.: . ¡rever-iras
Dizzae-,ráiins
tês nert-pois
cutelos raçèc 'n balanceadas Para i; anl.
trata requeiiões. sal. sane sardinhas
sanduiches sorvetes. saci fie ,rçmate e ir
frutas. torradas tan'oca. Minaras,
rim tremoc.os. tortas.. tortas parae .ali
mento de animais e aves. torrbea

toucinho e vinagre

Classe 16
!Oveis e adniinistração ree moveis
Termo n.9 747.01), de 25-4-1966
Alduvi S.A. Agropecuária
,São Paulo

ALDUVI S. -A,
GROPECUÂRI
Nome Comercial

KRINOCILIN

INVESMOYES

INDÚSTRIA BRASILEIRA

LAB ORATÓRIOS KRINOS 5. A.,.

(IndGstrias Quitei=

itIORDES11

e Farmactutien

Rlo de Janeiro

Classe 32
Para distinguir: Álbuns. almanaque,
Classe 3
Lm prouuto farmacêutico indicado no antiários, boletins, catálogos, jornais,
tra:amento das infecções sensíveis à
livros, peças teatrais e cinematográfl.
penicilinoterapla
cas. programas de rádio e televisão.
p ublicações. revistas, folhinhas inipres.
Termo n.9 , 747.023. de 25-4-1966
sas e p rogramas circenses
Laboratórios Krinos S. A. Indústrias
Termo n. 9 747.028, de 25-4-1966
Química e Farmacêutica
Instituto Biochimico S.A. — Paulo I
Guanabara

Proença

•.

Guaanbara

SENSUCAR
INDOSTRIA BRASILEIRA
LABORATÓRIOS MAIOS S. A.,'
'tldlslI Quirnica Fermaceutica)
Rio de Janeiro

Classe 3
Um preparado farmacêutico para ser
usado na medicina
. Termo n.° 747.071, de 25,4-1966
Tm. Editorial Ltda.
Gbanabara

OR
INDúSTRIA BRASILEIRA
'

Classe- 32
diSfirIgIlir 'Álbuns. alnuinaclues

PRORROGAÇÃO'

f5TERAMINA
ClasSe 3
Produtos faimaceutic‘_
. Termo n.o 747.029, de 25-44966
lostituto Rjochimiico S:A.
F!aid- o
. Proença
Guanabara

____IPRORROGAÇÃÕ,

AfIGIOTEEINA
-

-nuãrios, boletins, catálogos. tornais
Classe 3
livros, peças teatrais e doematograft- Para distinguir produtos farinadutkai
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U

11 110 a.° 747.027, de 25-44966
Mario Curei
Guanabara

Termo n.o 747.034, de 2-54-1966
Vulcan Material Plástico S.A.

Têrmo n,° 747.038, de 254-66
Almeida Cardoso
Cia. Ltda.
Guanabara

arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas. baixelas,
oandenas. bacias, 'baldes. bimbonieres;
Guanabara
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 isgiesa,
cabeções. canecas. cipos. •cachepots,
Indústria Brasileira
centros de mesa. coqueteleiras caixa.
para acondicionamento de alimentos,
zaldeirões, caçarolas. chaleiras. :Metei.
Classe 49
Bolas, bonecas, petecas, tamboretes,
Jas, conchas coadores; distintivos, ' do.
cradiças; enxadas, enxadões. esterea,
bóias e brinquedos, carrinhos, brin-nier ngates. esguichos, enfeites para arreios.
dos em plástico *ou borracha cheios de
2stribos, esferas para arreios, espumo.
ar, passatempos e jogos
foemões. `vices, terro para cortar
Classe 33
Classe 48
Termo n.° 747.035, cie 25-4-66
ferrolhis, facas, facões, fecha.
Insígnia
Villasberas S. A. Indústria el o Papel Toucador: creme suavizante e embele- luras ferro c,amic a
carvão. :êruteiras.
zador
da
pele
Termo n.° 797.030, de 25-4-1966
Guanabara
ruins, fôrmas pr:ra doces. freios Jaza
Instituto Biochimico S.A. — Paulo
Termo n.° 747.039, de 25-466
estradas de ferro. frig:deiras; ganchos.
Proença
Almeida Cardoso êi Cia. Ltda.
relhas gar 4os, ganchos para quadros
Guanabara
Guanabara
PRORROGAÇÃO
gonzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas. liroreiros. latas de item
jarras: inachad:nhas, molas para porta.
PRORROGAÇÃO
RADIO DYS1101ORRNE1
molas para venezianas, martelos. der.
Rara nxtnbatow 1. eelibe
retas, matrizes; navalhas; puas: pás. Ft.
qu• .* na•rh•tm• ant.* • de.
r•nt• • marmen.‘10.
utitidad• ta II•abom •
gos, parafusos, picões, porta-gélo; p0can Nen. mar. dotisilmR•
• *Ora.
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros.
MODO bens&
panelas, roldanas, ralos para pias, rebt•
halone 1 pituhie I na
I kerma
In11.4.*: 4 011915 di !Ie. I Ima
tes. regadores; serviços de chá e café,
Classe 3
Twitununaidada. ~Wide • eplass~.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te.
Para distinguir produtos farmacêuticos
werm NI lano . LVI
tuim. . SOO
.ouras. talheres atlhaderras, torgueze,
ALMEIDA CARDOSO 8. e.... LIDA.
Termo n.° 747.031. de 25-4-1966
Ntl• NMIÉCN•L
'
FI,ORJaHO tI —
tenazat, travadeiras, telas it arame. xic.
Oundoel,..mo eu f
,cao
Instituto Biochimico S.A. — Paulo
(letras, trincos, tubos para encanamento,
Proença
trilhos para pirtas de correr, taça',
Classe 3
Guanabara
travessas, turibulos; vasos, vasilhameill
Produto farmacêutico para combater as
e verruma
•
cólicas uterinas
Termo n.° 747.043, de 25-4-66
PRORROGAÇÃO,
Trmo n.9 747.040, de 25-4-66
ABR — Associação Brasileira á
Parc Hotel Ltda.
Classe 38
Refrigeração
Minas Gerais
Papel em blocos, papel de cartas e
São Paulo
envelopes
Térmo n.9 747.036, de 25.4-66
51meida Cardoso tTi Cia. L-cia.
Classe
Guanabara
Para cusanguir produtos farmacêuticos
Classes: 32, 33, 43 e 50
Terruo n.° 747.032, de 25-4-1966
Titulo de estabelecimento
tustituto Biochimico S.A. — Paulo
Proença
Têrzno n.° 747.044, de 25-4-66
(Prorrogação)
Guanabara
Sami Sociedade Mercantil de Artigos
Industriais Ltda.
PRORROGAÇÃO
Classe 3
Guanabara
I Preparado farmacêutico para combwer
as erisipelas em geral e as ,..runções
PRORROGAÇÃO
de origem eripelarosa
remo n.° 717.037, de 25-4ó6
Associação Brasileira de Imprensa
Classe . 3
Par; , distinguir produtos farmaci'utiz-cr
—
Guanabara
Classe 33
Termo n.° 747.033. de 25-4-1966
Titulo
Pauld
Instituto Bloch l in ico S. A .
Têrmo n.9 747.041, de 25-4-66
Proença
Associação Brasileira
Imobiliária Irapuan S. A.
Guanabara
Guanabara
de Imprensa ( A. B. I. )
Classe II
PRORROGAÇÃO
PerragenN ferramentas de tika espeme,
'MOBILIAVA
cutelaria em geral e outris artigos de
Classe 33
órgão associativo dos profissionais da metal a saber: Alicates, alavancas, ar-,
mações de metal, abridores de lama
Imprensa brasileira
IRAPUAN S.A1

vu llibrom

ERYPIROL

MICREIONA

Estância
Nova Poços de Caldas

Table-Erysipela

IINGIO MON

SAMI

Indústria Brasileira

DITHIGNAL
Classe 3

1

P3 -rk4

distin guir produtos farmacêuticos

PRECO DO NOMEIO) DE -ROJE:
CR$ 50- -

Nome comercial

