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SEÇÃO
ANO XXIV — N.° 203

- CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE i961

Metalúrgica Teixeira Ltda. (recorDEPARTAMENTO NACIONAL I
rendo do despacho que deferiu &
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REVISTA DA PROPRIEDADE marca
Builer têrmo
marca Teixeira têrmo 407.736).
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Kw-Dart c/fig. de sete, têrmo
RECURSOS

408.619).
Laboratil. S. A. Farmacêutica ( re- I pacho que indeferiu a marca Colafix, Mesbla S.A. (recorrendo do desRio, 24 de outubro de 1966
correndo do despacho que deferiu a termo 362.898).
pacho que deferiu a marca . Melsa
marca Diuratyl, termo 404.587)
Cia. Quiáica Industrial de Lamina- têrmo 415.264).
Recursos interpostos
São Paulo Alpargatas S. A. ( recorl dos ( recorrendo do despacho que .in- Com, e Imp. de Livros Cil S.A.
rendo do despacho que deferiu a marca deferiu a Frase de propaganda Jacto (recorrendo do despacho que deferiu
Jaú Transportadora Aérea Ltda. (re- 7, termo 407.885) .
Embeleza e Protege, termo 365.332). o nome comercial Ecil — Editôra de
Industriais Ltda. têrmo
correndo do despacho que indeferiu • a
Ind. Metalúrgica Gazola Ltda. (re- Catálogos
416.767) .
A. B. C. Rádio e Televisão S. A.
marca Jaú termo 411.103) .
correndo do despacho que indeferiu a
$ ristol-Myers Company ( recorrendo ( recorrendo do despacho que indeferiu marca Gaiola, termo 370.186) •
Cia. Anglo-Americana de Repredo despacho que deferiu a marca Kanax a marca ABC, termo 408.225).
sentações de Seguros (recorrendo do
Humble
Oil
F,
Refining
Company
José Corrêa do Prado Júnior ( recorque deferiu o titulo Agêntermo 413.996)
( recorrendo do despacho que indeferiu despacho
cia Anglo-Americana Residencial têrCompanhia Antarctica Paulista Ind. rendo do despacho que indeferiu a mar- a marca Laktane, termo 380.7761.
mo 420.?84)
Bras. de Bebidas e Conexos (recorren- ca Molho Campineiro, termo 408.856) .
Société Maurice Blanchet Parfums de
Comercial Rádio Lux Ltda . ( recordo do despacho que deferiu a marca
Soc. Técnica de Materiais Sotaina
Luxe ( recorrendo do despacho que inS.A. (recorrendo do despacho que
Estrela da América, termo 416.884) . rendo do despacho que indeferiu a mardeferiu a marca Requête, termo .... deferiu a marca Societerma têrmo
Com. e Ind. Neva S. A. (recorren- ca Comercial Rádio Lux Lida . , termo384.5I8)
420.707) .
do do despacho que indeferia a marca 409.304).
Cia. Industrial Delfos S.A. (reInd. Química e Farmacêutica ScheInstitut National Sus Appellations correndo
Neva, termo 425.817)
do despacho que deferiu a
ring S. A. (recorrendo do despacho D Origine des Vins et Eaux-Devia (re- marca Lclrex
termo 423./98).
Sandoz Brasil S. A. Andinos, - Pro- que deferiu a marca Duratropin, ferino correndo do despacho que deferiu a
Laboratories
Pournier Preres )redutos Químicos e Farmacêuticos (re- 409.478) .
Frase de propaganda Guaraná Chemcorendo do despacho que indeferiu a
Indústrias Reunidas Titan S. A. pa9ne Antarctica. o Guaraná de Gua- correnro do despacho que indeferiu
a marca Aspimax têrmo 424.953).
marca Sandemin, termo 434.124) .
(recorrendo do despacho que indeferiu raná Mesmo, termo 389.448).
Cia. Theodor Wille Com. Ind. ReSandoz Brasil S. A. Anilinaã, Pro- a marca Titan, termo 207.077) .
Magnesita S. A. (recorrendo do ales- presentações (recorrendo do despadutos Químicos e Farmacêuticos (repacho que indeferiu a marca. Cipan, cho que indeferiu a marca Theodor
correndo do despacho que indeferiu a Cia. Bras. de Medidoreá (recorrendo termo 390.892) .
Wille tvrino 426.149).
do
despacho
que
indeferiu
a
marca
marca Sanda min, têrmo 434.125) .
D'Abronzo S.A. Indústria e CoPioneer Radio S. A. 'Ind. e Com.
West do Brasil S. A. Com . e Ind. Nova-C, termo 224.468)•.
de Bebidas (recorrendo do
Dia S. A. — Distribuidora Importa- ( recorrendo do despacho que indeferiu mércio
(recorrendo do despacho que indeferiu
despacho que deferiu a marca Tatudora Administradora (recorrendo do a marca Pionner, termo 394.003).
a marca West, termo 435.219) .
zinho têrmo4 29.327).
Miosi Simoyama Cia (recorrendo
Alcântara Machado Com. e Em- despacho que indeferiu a insígnia .SuCia. Luz Steárica (recorrendo do
prelar,
termo
282.444).
do
despacho
que
indeferiu
a
marca
Gedespacho que Indeferiu a marca
preendimentos Ltda. (recorrendo do desEquinolux
têrnio 429.539).
Wadih Abdo Farah'6 Filhos Ltda. venecy, termo 394.053).
pacho que indeferiu o titulo Salão Nacional de Automóveis, termo 436.250) . (recorendo do despacho que indeferiu • Israel Rosemborg (recorrendo do desAlberto Ludgren Tecidos S.A. (reo título Malharia Ave Maria, têrmo pacho que indeferiu o titula Jipehrás, correndo do despacho que indeferiu
Angloamérica S. A.
.A Industrial Im- 306.207) . •
a marca Armazéns Paulistas têrmo
430.036).
portadora e Exportadora (recorrendo do , Engarrafamento Pitú • Ltda. (recor- termo 395.803).
Confecções Belostil Ltda (recorrendespacho que deferiu o titulo AA, ter- rendo do despacho que deferiu a marca
Alberto Lundgren Tecidos S.A. (redo do despacho que Indeferiu a marca
•
mo 359.251),
Preá, termo 320:498).
correndo do despacho que indeferiu!
• Cerâmica Bienal S . A . ( recorrendo
a marca Magazines Paulistas têrmo
Magnesita S. A. (recorrendo do des- Belostil, termo 396.14).
do despacho que indeferiu a marca" Bie- pacho que indeferiu a marca Cimac, • Van Den Berglis & Jurgens Ltd 430.051) .
(recorrendo do despacho que deferiu
nal, termo 395.975) .
termo 320:855) .
marca Margarina Solar, termo
Divisão de Patentes
Indústrias Reunidas Irmãos Spina •
Beethovem Gonçalves (recorrendo do 398.186).
S. A. (recorrendo do despacho que
•
Rio, 24 de outubro de 1966
indeferiu a marca Iris, termo 181 443) . do despacho que indeferiu a marca Três
Fábrica de Aparelhos e Material EléPaes
Bêgo,
termo
331.277).
Notificação:
Soc. Algodoeira do Nordeste Bras.
trico Fame Ltda. (recorrendo do desF. Capuano Cia. Ltda. (recorren- pacho que indeferiu a tuarca reine, Uma vze decorrido o prazo
S. A . ( recorrendo do despacho que In-.
de redeferiu a marca Pércia, têrmo 250.073). do do despacho que deferiu a marca termo 400.133).
consideração, previsto pelo artigo 14
The Sherwin-Williams Company ( re- Marmicoc-Futurama termo 364.255).
Bruno Messina (recorrendo do des- da Lei n° 4.048, de 29 de dezembro
correndo do despacho que indeferiu a Molinari Calçados S. A. (recorren- pacho que indeferiu a marca Narcose-, de 1961, e mais dez dias, para eventuais juntadas de reconsiderações, e
do do despacho que indeferiu a marca dol, têrmo 400.234).
marca Kem-Glo, termo 334.275)
. Nadir Figueiredo Ind. e Com. S.A. Eá!et, termo 347 . Q30) .
Ind. Alvo)rm Ltda. (recvrendo rio se do momo nãos e tiver valido nenhum interessado ficam notificados
( recorrendo do despacho que indeferiu
Agro Imp. e Tridustr'el Ltda. (re- despacho que Indeferiu a marca Alvo- os requerentes abaixo mencionados a
a marca Pirefrax, termo 339.452)..
comp arecer a êste Dep artamento, a
correndo do despacho que indeferiu a lim, termo 401.199).
De Millus Com. e Ind.. de Roupas marca Agro, termo 351.326).
•
fim de efetuarem o pagamento da
A
Colegial
Roupas
S.A.
(recorrenS . A . recorrendo do despachb que
Brasil Góes (recorrendo do despacho do do despacho que deferiu a marca primeira anuidade, dentro do prazo
indeferiu a marca Pequeno X, termo que indeferiu a marca Brasil, termo Colegial Mello têrmo 404.004).
de 60 (sessenta) dias, na forma do
••
364.240) .
Laboratórios
FarmaBuiler
S.A.
parágrafo único do artigo 33 do CóLaboratórios Climax S A . (recor- 357.038) . •
cêuticos (recorrendo do despacho que digo da Propriedade Industrial, para
A.
indeferiu a marca Builer têrmo que sejam expedida. as certas parendo do despacho que deferiu a marca c Pigmentos Novo 1-frunt(t q c S.
tentes.
Gamaciclinr termo 391.312).
— Ind. e Com. ( recorrendo do des- 407.106)

,
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- 4`. Repartiçõe. Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicaçã,1 nos
Jornais, diàriamente, até ás
15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactirogralados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para •
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer'
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a ve.ificação do prazo de
'alidade de suas assinaturas,
na parte superior do endereço
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA t`'ACIO:iAl.
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CMOSPE

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
eME Ff 00 ireçAo na saaoaolo

00 aanviçu oa FueLfe^çõE•

MURIL O FERREIRA ALVES

Rl

ORIANO
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DIÁRIO OFICIAL
sacio
• dfflee e, emble•tdado •• expediente de
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Indu•trew de Mlni•tó•le

Ibleedee• • d• P•oprl

•

Come.° ke

Departamtnto ae morenas Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁMOS
•Capital e interior:,
Capital Interior:
4.500
Cr$
Semestre . . . Cr$ 6 000 Semestre . .
Cr$ 9 000
Ano . R
. . Cr '12 000 Ano
Exterior:
Exterior:
Cd 10 000
A
no
Ano . . • • • • Cr$ 13.000
REPARTIOES e PARTICULARES

verá impressos o número do: dos jornais, devem os astalão de registro, o mês e o sinuntes providenciar a resano em que findará.
pectiva renovação com anteA fim de evitar solução de j cedência mínima de trinta
continuidade no recebimento (30) dias.

• - As' Repartições Públicas
cingir- se-ão ás assinatura.
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do 7'esonfeiro do DepartaMCAto de Imprensa nacional.
- Os suplementos às ediçõeS dos órgãos' oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal; para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesa mo anp, e de Cr$ 10 por ane
decorrido.
•

N9 130.336 - Miles Laboratories,
Inc.
N9 131.042 - Cesare Orestes' D'OTêrmos:
rasio.
N9 118.058 - Câmara ou galpão No 131.429 -T he Firestone Tire
de fermentação aerobia controlada & Rubber Company.
de matéria orgânica, simplificada e No 131.547 - Unites States Steel
transformável em depósito - Antô- Corporation.
nio Queiroz do Amaral.
N O 131.840 - Hayashi Takaara.
N9 134.663 - Acoplamento do tipo N9 132.232 - United Staes Rubber
de junção para vagões - Percy Da- Company.
niel.
N9 133.385 - E. I. Du Pont de
Exigências
Nemours And Company.
N9 133.961 - American Cyanamid
Têrmos com exigências a cum- Company.
N9 134.092 -N . V. Koninklajke
prir:
Pharmaceutische Fabrieken v. h.
No 95.173 - Catharina Bigler.
Brocadesstheman & Pharmacia.
N9 73.767 - Wladislaw Diamand
No 134.521 - • Les Laboratoires
Bruner.
No 107.560 - Union Carbinde Cor- ?'rançais de Chimiothérapie.
N9 135.628 - F. Hofftnann - La
poration.
Roche & Cia. Société Anonyme.
N9 108.416 - Montecatini, Societá No136.114 - Farbenfabriken
Generale Per L'Industria.
Bayer Aktiengesellschaft.
N9 110.942 - Farbwerke Hoechst
Loulenc
136.454 - • Rhône
Aktiengesellschaft Vorm, Meister Lu- S.No
Anônima.
cius
No 136.569 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft vorm. Meister LuSimoniz Company.
No- 111.239
NO 115.475 - Estruturas de Alumí- cius & Bruning .
N9 136.642 - Minnesota Mining
nio S . A .
Chemische Werke And Manufacturing Company.
No .115.988
Rüls Aktiengesellschaft.
N9 136.707 - N. V. Phillips' GloNo 117.964 - Bird Machine Com- 01apenfabrieke n.
pany.
No 136.709 - Mmtecatini Societá
No 119.513 - Cassella Farbwerke Generale Per L'Industria Mineraria
Mainkur Aktiengesellschaft.
e Chimica.
N9 123.108 - Federal - Mogul - N9 136 722 - Montecatini Societá
Bower Bearings, Inc.
Generale Per L'Industria Mineraria
NO 123.824 - Carl Fxnil Vermehren e Chimica.
e Thomaz Ludwig Mar tin Vermeh- No 1 36.787 - J. R. Geigy S.A
S.A.
ren
N9 136.919 - Farbwerke Hoechst
N 9 123.980 - S. D. Warren Com- Aktiengesellschaft vorm, Meister Lupany..
cius & Bruning .
N9 125.241 - Polymer Corporation N9 136.947 - Stamicarbon N.V.
Limited.
N9 136.959 - Badische Anilin &
No 127.759 - Parke, Davis & Com- Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
pan y.
N9 136.974 - Dunlop Rubber Company Limited.
No 128.280 - Hans Laake.
N O 129.244 - Griffith Laboratories N o 137.057 - Shell Internationale
Research Maatschapi N.V.
S. Anônima.
N9 129.893 - Coinmercial Solvents N9 137.063 - Merk & Co. Inc.
NO 137.117 - F. Hoffmann - La
*f Corporation. •
Roche & Cia. Sticlété Anonyme.
andoz S.A.
N9 130.257

Privilégios de Invenção Deferidos

No 137.225 - Glaxo Laboratories N9 140.565 - Industrial Japs Limitada.
Limited.
N9 137.242 - Fatbenfabriken Bay- N o 140.699 - Ichiro Sakae .
N9 140.837 - Etablissement Studer Aktiengesellschaft.
dia Technica.
NO 112.601 - Fernando Gaivão.
No 140.870 - Harrison Walker ReNo 141.537 - Edmundo Barros.
No 141.869 - Adalberto de' Vargas fratories Company. •
Zeilmann.
N9 140.871 - Harison Walker ReNo 142.538 - Konstantin Grob. fractories Company.
N9 140.922 - Regie National Des
No 143.310 - Octacílio Parise.
Usines Renault. •
N9 127.303 - Waldemar Tietz.
N9 130.241 - Fundição Voldac S.A. N9 141.004 - Indústria e ComérNo 130.919 - Indústria e Comér- cio de Materiais de Revestimentos
O. P M. Ltda.
cio Antônio Nogueira S . A .
N9 141.005 ,- Caterpilla Tractor
N9 131.655 - Raphael Giordano.
Co.
N O 133.082 - Mário Scapin .
N° 141.060 - Arturo Zara & Cia.
No 133.825 - Indair Incorporated.
Limitada.
Na 134.957 - Luciano Alde.
No 136.353 - Eduard Kusters Mas- N9 141.305 - Koppers Company
Inc.
chinenfabrik.
No 138.375 - Dow Corning Cor- N° 141.352 - Isshiki & Cia.
Hormigon PretensaN9 141.384
poration.
No 140.001 - Farbenfabriken Bay- do S . A .
N9 141.386 - Whrlpool Corporaer Aktiengesellschaft'
N9 140.024 - Hughes Tool Com- tion ..
pany.
N9 141.403 - Milton Orlando.
N o 140.032 - Geo J. Meyer MaN9 141.494 - Plínio de "Preitas.
nufaturing Co.
No 141.525 - Indústrias Metalúr•
• N9 140.039 - Compagnie de Saint gicas
Fritz, Reichelt S.A.
Gobain.
No 141.619 - Etablissement Sabor
No 141.679 - Dr. Jakob Huber.
N° 140.051 - Jacques Muller.
NO 140.15, - The Bendix Corpo- N9 141.779 - Irmãos Semeraro Limitada.
ration.
N9 140.167 - Commissariat a L'E- NO 141.781 - Tetracap, Indústria
e Comércio S . A .
nergie Atomique.
N9 140.221 - Shell Internationale N9 141.944 - James Haig Inc.
N9 142.013 - Leonel Ignázio Viera
Research Mmatschappij N. V.
No 140.265 - Ferdinando Schue- Rios.
rer..
142.091 - Rugglero Daniele.
No 140.322 - Odilon do Carmo No
N9 142.316 - Edison de Almeida
Chaves.
Franco.
N9 140.333 - Silecar Peças e Aces- No 172.411 - Caravelle Indústria
Passamanaria Ltda.
sórios Limitada.
NO 140.399 - Societé Iesina Mac- NO 97.331 - Isamu Furuyama.
chine Agrarie Sima.
N9 136.380 - Amp Incorporated.
NO 137.479 - Robertshaw - FulN° 140.406 - Regie Nationale Des
ton Controls Company .
Usines Renault.
No 140.447- Regie Nationale Des N9 137.912 - N. V . Philips'Gloeilampenfabrieken .
Usines Renault.
N9 140.447 - Regie Nationale Des No , 138.036 - Commissariat A L'EUsines Renault.
nergie Atomique.
NO 140.474 - Aeroquip Corporal NO 138.448 - Sano International
tion.
Corporation.
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No 491.012 - Lucitex - Classe 39
No 498.783 - "Minoro" - Cl. 17 N° 500.677 -- "F" - Cl. 16 - .
N9 139.523 - C.A.V. Lirnited.
Lucitex Imp. Exp. - Requerente: Comercial Minora Ltda. Requerente: Indústria Metalúrgica Fot.
Qlo- -- Requerente
N9 141.046 - N. V.
Ind. e Com. de Plásticos Ltda. - - Regularize-se com exclusão de calen- jaço S. A. RegisCe te sem direito
eilarmienfabrieken.
10 •141.700 . • - General Electric (Registre-se com exclusão de asSen dário.
ao uso' excliáivo da- letra "F".
tos para cadeira).
Company.
N9 501.038
"Rivapel! '6 Cl. 31
N9
492.482
Forjaço
Classe
21
United' •SIates
N9 1A2.135
N° 501.296 -- ,"Amazonas" - Clas- - Requerente: River Papéis Benefl.
MetalúrRequerente
Indústria
mie EnergyCommis.sien. se 31 - Requerente: Pucci S. A. - dados Ltda. - Règistre-se com excla.
N9. 112.183 - 'American 1Vlachine Sr, gica .Forjaço, S.A. - (Registre-se Artefatos de Borracha. - Registre-se
Não linhas e barba-tes para embrulha,
com exclusão de andorinhas, carbu•
Foundry Ccmpnay.
com exclusão de , pestanas (mat. pri- presentes.
No 112.401 - Linen Industry Re.- radores e velocípedes).
Fidus -• Classe 38 ma) .
N9 492.919
search P.ssociation .
N9 501.289 -- "Dinanit' - Cl, 10
•
Requerente - Fidus Escritório
N 9 142.444 - N. V. Philips' Glo:- "Sestrieres"
•Clas, - Requerente; Pucci S. A. Artefato§
NR 501 452
Comercial Ltda. - (Registre-se na
•
eilamperifabriken.
Requer•nte:. S. A. Fabili, de Borracha.
se 37
N o 142.518 - Amp Incornmated. classe 38).
N° 501.306 - 7A Lopes" -- Cl. 16
Scavone.
N9 142.519 - Airm Incoworated.
- Requerente: Comércio e Representa,
N9 493.393 - Doll Flex - Classe
N9 142.520. - NaffOrial Research
N9 435.445
"iip" -- Cl. 41 - ções A Lopes Leda:
- Requerente - Fábrica PiratiCorporation.
Develop III
Requerente: Nestlé S. A.
NP 501.368 - "Furtado"
N9 142.524 - Grenaivalt Sintering ninga de Artefatos de Borracha LiCI. 41
N° 464.247- - "Laquê •Pilotrix" - -- Requerente: Comércio e Indústria
mitada.
Co. Inc.
495.688
Monograma
ClasCl. 48 - Requerente. Wellin - Pro- Furtado Ltda.
' N9
. .
N 9 142.616 - Conunissarial A L'E- se , 14 - Requerente - Companhia dutos de Beleza .Ltda,
•,
•
N° 501.371
"Linlvires"
nergieA toinique..
Cl. 1
Industrial São Paulo e Rio.
No 142.708 - Westinghouse Eléc- N9 '493:884 - Deita - Classe 24
N° 470.362 "'Rental"' , C1. 38 - Requerente: Comercial Farmacêutico .
trica Corporation.
- • Requerente - Importadora • Dois - Requerente: Reatei -'- Comercial .e Linhares. Ltda.
N9 142.784 - General. Motois Cor- Irmãos Ltda.
N9 501.475 Eo "Prarect-O-Toor
Administradora S. A.
poration.
N o 496.038 -Q uinta do Doutor N 9 499.370 - "Wagibon" - Clas- Cl. 8 - Requerente: The Cross Com.
No 142.925 - Westinghouse Eiec- Classe 42 - Requerente - José Mase .21 - Requerente: IndúStria Meta- pany•
tric CorPoration,
ria Platt Moretzsohm de Castro.
N9 143.119 - Tecnotransportes N9 497.210
Riocal - Classe 16 lúrgica Waqibon ;Ltda. - Registre-se -N° 501.562 - "Calypso'
Cl. 16
com exclusC-:. de catracas.
S.A. Indústiia e Comércio.
- Requerente - Lauro Alvarez.
- Requerente: São Paulo Alpargatas
•Villamossagi, Tele- N9 497.371 - Gyno - Steresan
N 9 143.200
A.
vIzid-és Rádiókeszulekek Gyára.
-- Classe 3 - Requerente - J. R. N° 499.442 - 'Ruscalin" - Cl. 3 S.N°
501.564
"C.alypso" - Cl. .18
Sperry Rand Cor- Geig y S.A.
14 9 143.281
- Requerente: Indústrias Químicas e
- Requerente: São PauloAlpargatas
poration.
N9 497.598 - Vigilante Rodoviário Farmacêuticas Scheriu g S. A.
S.A. - Registre-se com exclusão de
- IBF - Classe 49 - Requerente
Expediente .da Seção de Interferência Filmes Ltda.
N ç' 499,470 - "N L M" - Cl. 17 armadilhas para caçar animais.
- Requerente: Laminação Nacional de
501.584 - "Contact" - Cl. 39.
N9 497.600 -- Klestil' - Classe' 23 Metais S. A. - Registre-se com ex- - N°
Dia 24 de outubro de 1966'
Requerente: Produtos Contact S.A.,
InelústrO, Textil
Requerente
clUsão de armários para pasts e re- - Registre-se com exclusão de assenNotificação:
S. Anônima.
.
.
giátradoras e bases para secretárias.
tos, bulbos de borracha para extralt
Kemper
Classe
6
497.896
N
9
• Uma vez decorrido o Prazo de reKemper Coitércio • N 9 499.494 - "Lasemil" - Cl. 3 leite dos seios, conta-gôtas de borracha
consideração, previsto pelo artigo 14 - Requerente
da Lei n 9 4.048 de 29 de dezunbro e Importacão L tda.
Requerente: Expansão Cientifica e. encostos:
N9 501.590
de 19C1 e inaisd ez dias 'para even- N 9 497.938 - Stevaux - 'Classe 5 S. A.
"Contact" - Cl. 14
•
tuais juntadas de reconsiderações e -- Requerente - Indústrias Orlando
N" 499.496. '- "Fenerin" -- Cl. 3 - Requerente: Produtos Contact S.A.
do mesmo não tendo valido nenhum Stevauz S.A.
Requerente: Expansão Cientifica - Registre-se com exclusão de bilhaN° 497.948 - Stevaux - Classe 1'7 interessado, serão logo expedidos os
res e considerando "vidraças" corno
Indústrias Orlando S. A.
- Requerente,
certificados abaixo:
"vidro para vidraç'as".,.
Stevaux S.A. - (Registre-se com
exclusão de mata-borrão e metro N° 500.424 - "Dourado" - Cl. 41 N° 501.628
- -Marcas DejetidÓs
"Broni"
Cl. 41
para escritórios e para desenhos): - Requerente: Fadado & Cia.
- Requerente: Hotel Broni Ltda.
Térmos:
Cl.
11
500.646
"Maylair"
`N9
Cl.
5
"Cigifundi"
N° 498.761
Requerente: a lumínio do Brasil - ,N° 501.892 - "Marican" - Cl. 36
N9 439.802 - PatetensyI - Classe - Requerente: Fundição Cigifundi LfRequerente: Candido Marino
JeS.
A.
p - Requerente - Enrique Frederico mitada.
sus.
Registre-se
considerando
suti
s.
exca=====.......ed
Carlos Kipp.
nitrido "cobretodo" por "guarda-pó"..
N9 406.890 - Champiori - Classe
N9 501.909 - "Elquig" - Cl. 47
4 - Requerente - Champion Pa- 1
.-- Requerente:. Hélio- D'Almeida Cy..!
pers. Inc.
N9 426.601 - Vitresmalt - Classe
priano.
8 - Requerente - Metalúrgica WalN° 502.146 - "Bar" - Cl. 32 -d.
lig S.A.
.•
Requerente: Fernando Travessos.
No 455.211 - Tubos Artes - Clasta 8 - Requerente - Indústria de
N° 502.583 - "Fubá Seridó"
Isoladores Tubos Artes Ltda.
'LEI N9 5A08 DE 21-94966 Cl. 41 - Requerente: José, Marceline
• •
Moraes.
N9 458.643 - Sul Americana N° 502.806 - "Ackdorge"
ClasClasse 42 - Requerente Cervejase 41 - Requerente: Ackdorge Coria Sul América Ltda.
N 9 460.586
mércio e Importação Ltda. .
Economist - Classe
Divulgação se 972
•38 - Requerente - Ecdnomist
N. 503.626 - "Liluntex" - Cl. 36
de Administração -' Técnica e
- Requerente: Indtstria'e Comércio de
comercial - (Prorrogue-se. com exclusão de aonamentos de papel
Malhas Liluntex Limitada. ansparente e confeti).
N9 503.724 - "Metalic" - Cl. 36
- Requerente: Tecelagem Columbia
N9 464.360 - Grampo de SeguranS. A:
ça Noite Feliz - Classe 11. - Re200
PREÇO:
querente - Wenceslau Mószczynski.
N° 503.929
"Connie"
Cl. 36
N 9 467.950 - Gybefone - Classe
- Requerente: Calçados Varuce Ltda.
8 - Requerente - Gybefone Servi1\19 503.426 -.: "Neg go" - Cl. '25
de Limpez ae Desinfecção de Te- Requerente: Clicheria Negão S. A.
efones Ltda.
N 9 476.759 - Eldorado - Classe 3
N° 503.882 - "Ponte Grande"
VENDA,
N-.- Requerente - Farmácia, Eldorado
CI. 40 - Requerente: Mobiliária Port.
Limitada.
te Grande. Ltda.
Na Guanabara
N9 479.820 - Emblemática - Classe 6 - Requerente - Metalúrgica
Insígnia -Comercial deferidas
Iguaçu S.A.
Vendai: Avenida Rodrigues Alves a' '1

SITO
CÓMO NACIONAL E TRÂN

N9 484.871 - Corbras - Classe 28
Requerente - Indnetria de Tintas
arbras Ltda. - (Registre-se na
lasse 28).
N9 484.910 - Diadema Classe
49 - Requerente - Fáb. de Brin4tiedos Diadema Ltda.
N9 485.665 - Pastelina
Classe
Requerente - Produtos Ali~tidos Yastalina Ltda.
N9 490.389
Uniject - Classe 10
Requerente - Worbwerite Hoechst
8 g&eellschget Vorns. Meister
briraissia

peça)

Agência h Ministério 4a moenda
Atenda-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal

N9 463.001 - "Gennuirie"
8
Requerente: Indústria de Peças Para
Tratores e Automóveis "Ipesul" .Ltdein

-

(Art. 114 do Código).

Frase de Propaganda deferidas

Em Brasília
Na Sede do D.I.N a )

494.490 - "Você Abre... Collo. bre Fecha" - Cl. 11 - Requerentes•
Indústrias Coimbra de Ferragens S.A..
(Art. 121 do Código).
N° 494.491 - "Afine Seu Paladar
Pelo "La•I' de, "Lacta" - C 41 ~e

4-56C.) e..e •Y unda-feira 31
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Seção III)

Marcas Deferidas
`Requerente: Indústria de Chocolate! Ne 51j.707 - Representaçeas MilLacta S. A. (Art. 121 cio Código). ima, Ltda.
Diversos
Incidatrias
Tiete
No 344.542
Nome Comercial deferido
de Roupas Regência S.A. - Classe
Vermos - Requerentes:
22.
N° AS6.923 - "A Esplanddi Roupas
•
No 476.928 ,Deicil Delorme
No 344.545 - Tiete - Indústrias
S. A. • - Requerente: A Esplanada Exportação, Importação; Coinércio e de Roupas Regência S.A. - Classe
Roupas S. A. (Art. 109 ri° 2 do Co- Indústria Ltda. - (Prossiga-se subs- 30.
.
F
NO 344.546 - Tiete - Indústrias
digo) .
tituindo a classe 1 pela 4.
de
Roupas
Regência
S.A.
-. Classe
N" 494.446 - "San-Co Produtos ; N9 496.292 - Indústrias de ChoAlimentícios Ltda." - Requerente: colate Lacta S.A. - (Prossiga-se 31 (Com exclusão de linhas para
San-Co Produtos Aliment ícios Ltda. com o pedido também na classe 33. pesca).
Indústria
NO 344.551 - Tiete
.
(Art. 109 n9 3 do Código).
de Roupas Regência- S.A. - Classe
n!linos aguardando anterioridade 12.
N° 397.265 "Irmãos Nitill2r S.A.
Indústria e Comércio" - RequerenteN° 395.607 - Cimbres - Bar e
•Termos - Requerentes:
• Café Cimbres Ltda. - Classe j2.
Irmao:. Müller S. A. Indústria e CoNo 453.172 - Metalúrgica Dall'
NO 456.824 - Saldanha - Antômércio (Art. 109 n° 2 do Código). Anese
Ltda.
Classe 41.
nio Alves de Morais
N° 498.098 - "José Felipe irmão
N9 480.925 - União Brasileira NO 458.294 - Belboriet
LaboraComércio S. A." - Requerente: José Distribuidora de Tecidos -S.A.
Clastórios Leite de Rosas S.A.
Felipe Irmão Comércio S. A. (Art. 109
No 481.333 - Banco de Intercam- se 48.
bio NacionalS .A.
n° 2 do Código).
N9 459.335 - Servitel - Servitel
Titulo de Estabelecimento deferido
No 497.327 - Kar - Indústria de S.A. Utilidades Domésticas - Classe 8 - (Registre-se considerando
N° 466.329 - "Condomínio Pala- Móveis Estofados Ltda.
sut.stituida o art. benjamins por toCUM " - Cl. 33 - Requerente: IbraNo 497.634 - Dulcina Pereira.
mada de corrente múltiplas (fis. 15N 9 497.721 - Máquinas Brasília
him lalet (Art. 117 n° 4 do Código).
171.
Limitada.
NO 461.618
Dinam - Geyser
No 495.107 - 'Imobiliária Vila
N°
497.838'
Grande
Othelo
DiPinto - Classe 1.
Diva Raphael Arrojo" - Cl. 16, 33
versões
e
PYopaganda
Ltda.
NO 461.927 - • Mendes - Albino
- Requerente: Raphael Arroje (ArtiNo 497.851 - Lopes & Cia.
Mendes & Cia. Ltda.
Classe 21.
go 117 n° 1 do Código).
NO 497:852 - Lopes & Cia.
NO 462.096 - Capital - Idéia N' 497.435 "Padaria P ConfeitaNo 497.853. - Lopes & Cia.
Szneltvar & Raw Ltda. - Classe 16.
ria Peixoto" - CI. 41 - Requerente:
N° 497.862 - Minerva S. A . DroAntonio Peixoto Filho (Art. 117 n0 2 garias, Farmácias e Comércios Reu- N o 462.484 - Trunfador - Maria
Claudina da Silva - Classe 41.
nidos.
do Código) .
NO 462.522 - Juansinho - União
N° 498.942 - "Instituto Profissio- N9 497.863 - Minerva S.À. Dro- Flumifiense 'Com. e Ind. Ltda. garias, Farmácias e Comércios Reunal de Ensino Por Correspondência nidos.
Classe 41.
•
No 462.771 - Ribena Beecham
I - Cl. 33 - Requerente:
Instituto Profissional de Ensino Por N0 497.868 - Minerva S.A. Dro- Foods Ltda., comerciando também
Farmácias e Comércios Reu- como H. W. Carter & Company -Correspondência (Art. 117 do Código). garias,
nidos,
Classe 3.
NO 497.869 -,- Minerva S.A. DroN° 463.119 - Apolônio - José MaExigências
garias, Farmácias e • Comércios Reu- ria Apolônio - Classe 8.
No 471.356 - Campeã - Manoel
T:rmos cem exigências a cum- nidos.
NO 497.870 - Minerva S.A. Dro- Ambrósio Filho S.A. Indústria e
prir:
garias, Farmácias e Comércios Reu- Comércio - Classe 6.
nlimos - Requerentes.
No 471.372 - Alpine - Companhia
Austro Bras. Aços. Alpine Montan No 382.053 - Caleiro S. A. - CoTèrmos - Requerentes:
Classe 5.
m ':rcio e Indústria..
No 497 871 - Minerva S.A. DroNo 421.409 - Longfix Industrial e
garias, Farmácias e Comércios Reu- NO 472.717 - Rio Branco - PaCom rcial Limitada.
daria Rio Branco Ltda. .- Classe
N o 439.009 - Companhia Swift do nidos.
N° 497.873 - Minerva S.A. Dro- 41 - (Com exclusão de café. torrado
D)e il.
e em grão).
Cermet Cerâmica e garias, Farmácias e Comércios Reu- No 475 383. - Verbrila - Iris Tul417.890
nidos.
I\1^t ais Ltda.
NO 497.874 L- Minerva S.A. Dro- lio - Ciasse 41 - (Registre-se subsN' 430.008 - Cia. Brasileira de
garias, Farmácias e Comércios Reu- tituindo a expressão "tais como" por
•1n11:nuinas e Engenharia "BME".
"a saber" na reivindicação dos artiN o 431.277 - Oney Osvaldo Mice- nidos.
gos).
li.
NO 498.370 - Brasil Unido Tu •is- N9 478.951 - Real - Comercial
mo Limitada.
Real de Máquinas e Equipamentos
N O 458.570 - Uniferro ImportaNO 498.978 - Indústrias York S.A. de Escritório - Ltda. - Classe 17 eims Exportações e Reprcsintações - Produtos Cirúrgicos.
(Com exclusão de armários).
Lir iiada.
N9 499.692 - Demeterco & Cia. NO 480.651 - Prestigio - Mercan432.048 - Slavia - Indústria Limitada.
til e Administradora Prestigio S.A.
do 7'o ,• Pcha, Late• e Plástico Ltda.
No 436.727 - Cabreúva - Empre- - Classe 16.
1. . 2 -132.207 - Engarrafadora e Dis- endimentos Imobiliários S.A.
N 9 482.240 - Parez -- American
de Bebidas Pirassununga
Cyanamid Company - Classe 1.
Lire:tar:a
No 483.654 - Disauto Auto Diesel NO 488.951 - Dinacanfol - Zam4^9.044 - Toro S.A. - In- Rioclarense S.A.
bon Laboratórios Farmacêuticos S.A.
du lin e Comércio.
N9 4887.198 - Jorge Margy.
- Classe 3. '
No
490.610 - Indústria de óleos
N 421.506 - Nelson Serra.
Vegetais
"Tupã'"
Ltda.
NO 490.971 - Sempre-Viva - São
N" 4r2.347 - Compgnie de CaoutPaulo Alpargatas S.A._ - Classe 42.
ch:I • c 2.Ianufacture "Dynamic".
N° 490.612
Indústria de Cacos NO 491.988
- Rinit - LaboratóN" 497.333 - Méson Engenharia Vegetais "Tupã" Ltda.
rios Hosbon S.A. - Classe 3.
lada.
NO 500.290 - Metalpeças Ltda.
N9 493.982 - Construpan - Soe.
• 497.390 - The American ToNv 500.375 - Lojas Boinlar Li- Construtora
e Administradora de
ba
mitada.
Imóveis Metropolitana Construpan
• 497.563 - Prolab Comércio e
Limitada - Classe 16.
No 500.509 - H. 1Viendlowicz.
Corr irucões Ltda.
N° 497.872 - Minerva S.A. Dro- N9 496.198 - Pão do Lar - PaniN" 498.401 - Neves( Maciel & Cia.
garias, Farmácias e Comércios Reu- ficadora Pão do Lar . Ltda. - Clasnidos - Foi publicado o clichê no se 38 - (Registre-se na classe 38).
N' 493.773 - Leo Baranowski.
N9 499.316 - Reis - Antônio Reis
boletim do dia 18-8-61 da requerente
N" 493.895 - Distribuidora Cam- "Minerva S.A. Drogarias Farmácias - Classe 11.
po:, Limitada.
e Comércio Reunidos" do titulo N9 499.372 - Blagues - Produtos
N° 503.934 - Star Sociedvle "Farmácia Drogaria e Perfumaria de Beleza B. B. Ltda. Benito BertonAuto
Itótoiiárirt
Lianspor
i
adora
Tr
Principal", nas classes 3 e 48.
cini - Cl. 48.
Expediente da Seção de Interferência' N° 499.549 Citoenfer CimenN" 503.939 - Maria Adelaide.
fer - . Com . de Material para Constru-.
No 492.509 - Dr. Mirei° Athayde.
Rio, • 24 de outubro de 1966
ção* Ltda. - Cl. 16.
NO 500.305 - Biscoitos Aymoré. LiNotificação
untada.
N° 500.407 - Aparecida - Agro
N" 500.488 - Dauphine Lanches
Industrial Aparecida Ltda. - CI. 19.
Um vez dec-Jr. i, o o t , .a"o de reLimitada.
NO 500.679 - F - Ind. MetalúrgiN o 501.074 - .Companhia Química consideração pr: visto pelo artigo 1.1 ca Forjado S. A. - Cl. 8 - Redg. Lei 4.048 de 29 de dez cobro cie
Rhnsi'a Brasileira.
cnstr;-se sem direito à letra F isolzdaNo 501.C82 - Cia. Quimica Rhodia 1961 e nia's dez. c'•ge.
merino não tendo vr"
in- m--1-.
Brasileira.
N° 5" 1 .021 --- Jeca
tercu
1^-n
Brabel
NO 510.070
certif calos
n-• )s 1\1, 3 :, nm S. A. - Cl. 3
da e Comercial Ltda.

•

Outubro de 1966

N° 501035 - Neo-Rex - no-Rex
do Brasil Ltda. - Cl. 15. gistre-se com exclusão de filtros, talha4
e moringas.
N° 501.095 - Três Irmãs -- Ophr.
lia Helena Denavid Meneghetti Cl. 24.
N° 501.112 - Sete Léguas - São
Paulo Alpargatas S. A. - CI. 6.
N° 501.408 - Famalicerse ---- Padaria e Confeitaria Fainalicense Ltda.
- Cl. 41.
NO 501.434 - Instanfix - Ind. • e
Com. Química Purodor Ltda. - Classe 48.
N° 501.653 - Usibra - Usibra S. A. Usina Nacional de Fundição
IVIecãnica • e Estamparia - Cl. 5.
N° 501.678 - Modarte
Empr:'sa
Modarte Editora Ltda. - Cl. 32.
N° 504.334
Transvcl - Trans..
portadora de Veículos Tranwel Ltda.
- Cl. 21.
N° 505.670 - Brastyl
Lojas
Evcrest S. A. - Cl. 23.
Nome Comercial deferido
N° 460.676 -Cia. Paulicéia. de
Administração - Cipa
Cid Pnuliceia de Administração - Cipa
Ar.
tigO 109 no 2.
Titulo de -Estabelecimento deferido
NO 428.400 - Sapataria Mickey Alcides Freitas - CI. 36 - Art. 117
n° 1..
N° 429.715 - Edenopolis - Agostinho Marotta - Cl. 16. 33 e 38 ,t
Art. 117 no 1.
N° 461.112 - Restaurante Tropical
- Osmar Farias Vieira - Cl. 41,
42 e 43 - Art. 117 tio 1.
N° 462.316 - Bazar Piedade - J.
J. Pereira CI. 14, 11 e 3 - Artigo 117 n° 1.
N° 501.071 - Edifício D. Pedro
Cia. Bragança de Administração
Com. e' Ind. -• Cl. 33 - Art. 117
no 4.
N° 501.636 -- Drogaria Rainha
Santa Isabel - Takao Hidezi Koga
Cia. Ltda. - Cl. 3 - Art. 117 número 1.
Marcas indeferidas
N° 376.403 -- Revista do Nordeste
- Hyllo da Silva Gaivão e Wilson
de Moura Lira - Cl. 32.
Universal -,- FloNO 446.810
rido 6 Cia. Ltda. - Cl. 41.
N° 458.943 - Rota - Irmãos Vem.
turoli Ltda. - Cl. 5.
N° 458.971 - Elos Clube -- Elos
Clube da Comunidade Luso-Bras. Cl . 38,
No 959.233 - Café Del-Rei - Coe- Cl. 41.
lho 5 Souza
N° 459.292 - Império - Império
Cl. 41.
de Doces Ltda.
N° 460.402 - Finex - Daoud JaIrmãos Ltda. - Cl. 36. *
bra
N9 460.677 - Cipa -- Cia. Paulicéia de Administração - Cipa - Classe 50.
N° 461.026 - Clube do Guri Ncit.
gebauer - Ernesto Neugebauer S.A.
C1. 41.
- Indústrias Reunidas
Hdllor
N° 461.153 - Ilelflor,
Ind. e Com. Ltda. - Cl. 4C.
N° 461.429 - Café jóia - Guimarães 6 Cia. Ltda. - Cl.
N° 461.563 -- Alvorada - Restaurante Alvorada Ltda. - (-1 41.
MeFiésta•
N° 461. 9 75
P
N9 462" )l0 - Int atex
- f
.
-- Com.
(C- •-• ,r1N°
talúrgica G .:ela Ltda. - Cl. 11.

Serc]nd arfei í a 3 1
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[4° 483 392
Filhos. ' Cl . 36. - Registre-sê com exclusão
C.o:•“'rto
IV° 504.088 - D. Nasci
Companhia Paulista de Papeis e Artes
Cate Concerto S. A. - LI. 33,
N° 504.473 - Confecções Sulaircir dc caiçados.
Gráficas - Cl, 49.
41. f2 e 43 - Art. 117 a" 1.
'N° 494.237
-• Abriu
Geismar
'
Lida.
N 462.156 - Mistura de Plantas
Cl. 41:
N° 500.816 - Pedreia Jorna é 504.487 - Argem ira de Ca r- Cia .. Lida.
N9
Cl 3.
- Thomaz Garcia
N9 -494.240 - Arsenovircol
Ca- José Marletta - Cl. 16 e 4 - Arvalho.
Cristal
71otzt
'Cris462.344
N9
N° 504.547 - Maschinertfahrik Tur- rnudo Martins Costa Filho - Cl. 3. tigo 117 n 1.
tal Ltda. - Cl. 41
Ne 501 .996 - Panificadora e Conner Aletiengesellschaft.
N9494.246 - Dethyrona - Bayter
N° 462.246 - Transarco Transporfeitaria São Januário Januário Pi505.862 - Padre Lucro Floro.. Laboratories Inc. - Cl. '3.
N9
tes Rodoviários - Rogério' To:non:si
quira da Silva - Cl. 41, 42 ,e 43 • N° 494.289- - Herbikill Insect- Art. 117 n° 1.
-- Cl. 38.
Exigências
kill
Produtos
Químicos
Ltda.
Schuch
King
N9 462.724
N° 503.586 - Tintart - D. AnCl. 2.
•
Silveira Ltda. - Cl. 25,
tonio Carlos Rezende Cabral - Cl. 16
Termos com exigências a cumprir:
Manoel
N9 471.353 - Parker
N° 494.570
Evans - Evans e 33 - Art. 117 n9 1.
.Anibrosio Filho S. A. Ind.. e Coar.
N9 258.696 -- Mecânica Joamar Importadora S. A. - CI. 5.
N9 5051.561
Armazém Nossa Se.
Lida.
- Ci. 6.
•
N9 496.343 - Colinamin - Lab. nhora de Lurdes
Batista & Ferraz
N° 471.443. - L.A. (W1 - LeoN° 471.420 - Belloil S. A. Refi- Sanei< Ltda. - Cl. • 3.
Lida. - Cd. 41, 42, 43, 44, 46 e 47
•
poldo Araújo Souza, Fábrica de Cha- naria de Óleos Lubrificantes e Graxas. ° N9 498.452 .- Degala
Confec- - Art. 117 n° 1.
Ci. 14.
N° 475.259 - Ubirajara de Carva- ções Degala Ltda . - Cl. 36 .
rutos Walkyria Ltda.
Lojas
Kelar
lho Oliveira,
N°• 989.633 - Kelar
Marcas indeferidas
N9 499.736 - Cerâmica 1). Pedro
Cl.
8.
I N9 492.861 - Ames Crosta Mias II - Porcelana ' D. Pedro II 5. A.
•
Ltda.
Co. Ltd.
N.9 490.999 - Nelson --- Nelson
N° • 939.806 - Ha ylon - Karibé
- Cl. 15.
Cl. 41.
N° 500.299 - Biscoitos A yrnoré
Szpoganicz
S. A. Ind. e Com. - Cl. 36.
N9
502.298
Ski-Wraclter
Lida.
N 9 442.952 - Zeus - Zeus SÃ.
N9 494.112. - Bandeirante - Ho1N9 501.513 - Padaria Pinguim Li- Geo. W. King Ltd. - Cl, 6.
- Ind. Mecânica - Cl. 40.
mero Ferraz & Cia. Ltda. -- Cl. 47.
N° 502.465 - Treval - Franco,
mitada .
N 9 446.058 - Piperazil
Labo.
N 9 497.844 - Philco • -- Laci p Sabões e Óleos Ltda. - Cl 46.
Retificação de clichê
ran-Franco-Velez, Ind. QuitniCa e FarLab. Científico de Prod. P;irinaceirtiN° 505.207 - Informativo Técnico macêutica S. A. - Cl. 3.
•
•
cos Ltda. - Cl. 3. •
Ferticap - Ferticap Comercial - Dr. Modesto Farina N9 504.500
N° 446.448 - Forrnaco
Formaco
N° 429.279 - Roussinol Toa32.
-- Fornecedora de' Matrrinis de Consbras S. A. Ind. e Coar. de Aparelhos Fertilizantes Capuava Ltda. - Cl. 2 Cl.N9
505.492 - Senhor - The Cru- trução Ltda.
- Clichê publ •• em 29-9-61 .
CI. 15.
Eletrônicos - CL 8.
Cl.
pette Crn
opany inc. '
0. 3.
N° 447.022 - Boa Leitura -- Boa
do
• N° 506.174 - Filmes R. M.
N° 499503 - Garça I açorpa Leitura Editora S. A. - CI. 32.
Brasil o- Maria Clarinda Maldoaado .f9 447.772
Garça Incorpa - Ind . e Cora, de
Expediente da SeçãoLas Pa'reas - A
- Cl. 8.
•
Cl. 38.
Papelão Garça Ltda
de Interferência
Nacional Magasin S. A. - Ci. 36.
499.699
Aluno
Padrão
N9
I NI9 447.947 - Microcar - Reale
Insígnias • deferidas
Hamilton Sbarra - Cl. 32.
Rio, 24' de outubro de 1966
Na tionale cies Usines R znault --- • CI:s••
N° 501.243 - A Sensação - A
Boz:aao S.A. ç.' 21.
N9 491..631 - b
, l. 41.
Sensação Modas S. A. - C
Notificação
- Comercial Industrial e Imortadora
N" 448.077 - Lacta arre - LaboN9 501.294 - Amazonas - Pricci
-- Cl. 2 - 3 - 46 e 48 - Art. 114. ratório Lutécla S. A. - Cl. '3.
Uma
vez
decorrido
o
prazo
de
reS. A. Artefatos de Borracha - ClasNe 448.177 ,- Araguaia - Coasconsideração previsto pelo art. 14 da sem direito ao uso exclusivo da lese 10.
t, caa Araguaia Ltda
O 38
tra
B.
N9 505.858 - Mototcste --i- Moto- Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
N.? 496.085, - Vênus RepresentaN9 448.962 - Weck-End - Peton
•-• e mais dez dias para eventuais juntadas ções Ltda - Cl. 33 - Art. 114 do (,1 .1. 1 ecções de Roupas Ltd- .r
teste Peças e Acessórios Ltda
de reconsideração, e do mesmo não se
Cl. 21.
36. •
tendo valido nenhum interesSado, serão Código.
•
N9 449.183 - Café Es-p•:°rança logo expedidos os certificados abaixo:
Titulo de Estabelecimento
Sinal de Propaganda delta
Nerrib Cury - Cl. 41.
indeferido
•
449.348 - Real - Cale Real,
•
Marcas deferidas
N° 448.220 - TT - P.edutorer, Ind e Com. Ltda.
Cl. 11 .
N° . 461.120 -- Bazar , e UtiTransmoécnica Ltda. - Cl. 6, 8 e
LaNun 's - Irmãos
N°
450.162
/idades - A. Exposição Moci/rs S .A . . N9 421.959 -- Asa-Mirim
33. - Registre-se de acórdo com o
Cia. Ltda. *- Cl. 41..
- Cl. 8 - 9 - 11 - 12 a-- 13 - boratório Euterápico Nacional S. A. art. 122 do C. P. I. com exclusão do I r . ne
' N 9 450.440 - Brindado -- Nelson
24 -- - Cl. 3.
14 • - 15 - 17 - 22 - 23
gênero dc negócio relativo à c]. .• 8.
N° 428.543 - Conjuntos Amaral -Tôrres e Adovaldo Fonseca 34 25 - 26 - 27 - 30 - 12
Nome CUIercial deferido
st- 47
35 - 36 .7- 37
38 40 Enxovais Amaral Ltda. - CI. 36.
N? 446.403 - Caximguelê - Soc.
N° 451.057 - Irkopp - Irknop
e 49.
N° 435.103 - Eletro Fazia . Ltda . 1 1nd• 'de Máquinas de Custara S. A.
N° 499.525 -- Casa 1p:raro-a de. Industrial e Comercial de Bebidas CeArt. 109. 1 - Cl. -6.
- Eletro Fazia Ltda.
Ferragens - Casa Ipiranga de ['erra- re-Lepe 'Ltda. - Cl. 42.
n9 3.
N9 451.750 - Reveriz - Maiden
Cl. I I .
Bens Ltda.
N9 451.270 - A Mietto - MerN° 478.636 - Norte Pesca Ltcla Forni Inc . - Cl. 36.
cantil A Mietto Ltda. - Cl. 16. • - Norte Pesca Ltda. - Art. 109.
M. 451.946 - Alfad i1 -•
• Termos aguardando a nteric.4dades
Cha-. nu 3.
N° 451.518 - Alvorada .
-- Produtos QuImicos, Com. e Ind.
péus °. Vicente Cury S. A. - Cl. 36.
N9 458 942 - Irmãos • V entCtroli LiN9 501.932 - Agro Indi,strial e S. A. - Cl. 3,
N° 457.095
Vera Lúcia ,- João Comercial Aguapei Ltda. - Agro InN° 452.005 - Fiel - Org. Fiel
manda.
Cl. 38. N" 461.998 - Cor n pa nitra Com, e Batista Filho - CI. 41.
dustrial e Comercial Aguapei Lida. - de Seguros Ltda.
Rica - Abili3 PeL P
N9 463.871
NU 452.669 - L. P
Navegação.
•
Art. 109, n° 3.
N 5 479.255 - Entregadora Mooca reira - Cl. 21.
N° 502.491 - Renda S. A. - 'Copiadora Heliográfica Ltda - CiasN 9 465.145 - Ieri - J. Cruz &
•
Lida .
Rede Nacional Distribuidora de Ações
N? 463 826 - Café Fibz-r132
N9 482.602 - Confecções New Ma- Irmão - Cl. 46.
Renda S. A. - Rede Nacional DisExna - A. H . Ro tribuidora de Ações Art. 109, nú- Sefirin Barrais()
N9467.261
Cia. Ltd.
gazine Ltda
41.
N° 488.839 - Rodrigues. Irmão El brim Company, Inc. - Cl. 3. •
mero 2.
N° 472:747 - Bola de Ouro Cia. Ltda.
N9 503.655 - Curtume •Anchieta
(ima
N° 464.445
Belacap
Bar e Bilhares Bola de Ouro Ltda. Ltda. - Curtume Anchieta Lida. N u 492.552 - ind. e C.oin de - Cl. 38. - RP,giatre-se na cl. 38
Faril Exp"rtadora S. A 11,1 . E. ')
Art. 109, n° 3.
Aparelhos de Iluminação foto» Ltda. com exclusão de impressos.
- Cl. 41.
N9 492.820 - Carter Proc3ucts Inc.
N9 481.298 - Kitban
Titulo
de
Estabelecimento
deferido
N°
482.443
Café
urerna
IraN° 494.021 - Polifil S. A. Ind. e Com. - Cl. 8.
441.992
Fábrica
Diana
N9
cema Peixoto Rodrigues - Cl. 41.
•
Com. Lida.
Ind.
O Crin,sta - GráN9 987.400
Metalúr- Fábrica Diana Ltda. - CI. 41 - fica Barthel Editores S. A. N 9 484.303 - Ycalka
Electro Al corada LiN 9 491.387
Ari . 117, n9 1.
gica Ycalka Ltda. - Cl. 16.
mitada
se 32.
N 1 444.656 - Fábrica de Massas
N° 484.397 - Transbrasilia
Is"" 489.763 -- Ca (é Parlai') Chi'mico
,ia
N9495.659 - Labora tó
Transhrasília Industrial e Mercantil São Francisco de Paula - Irmãos Lo Carlos Paiva
Cl, 41,
Farmacêutico E. G ranelli
Biancc
lida
I.
41
Ari:,
1
t7
fie
N°
N° 499.196 - Vernag S. A. 497.253
Vei- S. A.
o_
n" 1 .
do N
2 Gzro
Rg ...
Reserva de qneIncitaN9 491 .802 - Bariloche
cal lOs e Maquinas Agrícolas.
N9 444.998 - Auto Mecânica Cons- queira Lopes"o Cl. 42.
Cl. 37.
Ceramart S. À. -• (rias Bariloche S. A.
590.950
LaboratdN
9 997.417 - kero
Auto Mecânica
N° 491.894 - D isc-J óia - Dize - tantinc> Ltda.
S A Comercial e Lins
Rahal. Ltda. - Cl. 8. Constantino Ltda . - Cl . 21. 33, 47. ri.a amai( S. A. - Cl. 41..
Mermann
N9 501.485 - FI. Fonseca.
N° 499.675 - Jubileu - Biscoito.
Farben- 6, 8. 11 e 39 - Art. 117 n° 1.
N.° 492.888 --- Oletron
N.° 502.037 - Editora Abril Ltda.
Cl. 41.
Ltda.
446.477
,Magazm
A
PrimaveAymoré
N
9
fabriken
Bayer
Aktiengesellschaft
502.350
H
einrich
lVlark
N9
Alfredo Fernandes ei) Cia. Ltda. N9 499.683 - Skippy S.A.I.C.
ra
Cl. 5
Nachf.
(Skippy Sociedad Anônima Industrial
Admi S. A. - Cl 8. 13. 23. 35, 36. 37 e 48
N9 492.985 - lchni
N 9 502.653 - Rosely Modas Iny Comerclalt - • Cl., 36,,
Ind. e Com. de Modas Infantis - Art. 117 n5 1.
fantis Ltda
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•
(transferência1 Blemcci Importadora e Ea)ariadoWeyerhaeuser Co.
Laurindo Tedardi
Cz-, sa Ade 1 N° 505.421
• :J1 .41) - Ad:mlo
Ltda. (na alterarão de nome na
para
seu
nome
dos
termos
153.8571 ra
&
Cia.
Ltda.
Cl.
mo
masca Mikano] no
0.4501.
1
159.302
160.583
162
.
309
- Alves. I N9 505.471 - Indústrias Dante Ra(4° 501.990 - PIA
Ele= Imnortadora e Exporta162.716).
menzoni S. A.
C1. 35.
C•a. Ltda
dora Ltda. )rm a l teração e' nome
Costi
na ma , ca Carkasan no 331. 1 .
N° 505 485 - Decoplac DecoraMobil
01
Corp.
(na
alteração
de
Tar
tr..á
Tarumã
N° 502 34,1
Amrrican Manufacturing- Ca. Inc.
ções Artes e Instalações Ltda.
ncme no termo 149.187) .
Fábrica de Ar,e1;,to- de Cirmato
a En1oleter Inc. ('.ransfe''''''''a 1)"N° 505.488 - Colas Rebiere S. A.
Mobil
Oil
Corp.
(na
alteração
de
' a seu nome ela marca ri' rietar
-- Cl. 16
I\I9 505.495 - Mercúrio - Com. nome no termo 149.669).
193.107)
N° 504.741 - Brewintex
Ind. e Representações Ltela :
Mobil Oil Corp. (na alteração de' Ingmar S.A. Artefatos de Ferro
wintex Artefatos de Tecidas Lida. Laminação Baniras nome no termo 156.234).
N° 505.564
(na alte-^ão de nome na marca
CL 16.
7ngmar n 9 193.619) .
S.
A.
Mobil
Oil
Corp.
(na
alteração
de
Cia.
N° 504.877 - Bernauer
N° 505.652 - Central Presunic nome no termo 139.342 - 145.421
Quirn.ca Industrial Fidal': a S. A.
Bera,, er Secadores Indusu Mis
S. A. - Organização Para Assistên- 145.474 - 146.050 - 147.142
(na alterarão da nome naa marcas
Ci. 6.
Jatoba no 184. r 98 - Marr uaza no
cia Técnica e Administrativa.
148.378)
I\19 505.472 - Lancer - Inchlstr'ns
197.7/1 - Form' e, da Jaca ra número
N9 506.142 - Produtos Contact
228.375 - Fulmi't n9 2.'5.456 Dante Ramenzoni S. A. - Cl. 36.. S. A.
Qluz 235.486 - no 2'2. /19 -Sinal de Propaganda indeferido
Expediente da Seção
N° 507.080 .-- Fiação e Tecelagem
Ful minsecto n9 251.113 - Fidalga
N° 416.683 • - Cimbra Cimbra Eliana S. A.
de Transferência e Licenças n° 263.367 - Fidalga n° 2-9.195 Cin . Industrial Minas Brasil -- ClasSansao n9 285.3x3 Y's se 47.
299.7°9 - Fidal o a n o /01.4"
-Retificação de clichê
Dia 24 de outubro de 1966
Nome Comercial indeferido
Indl'istria de Ca1rados C-1.!^l e S.A.
N° 448.757 - Ecran Filmes Ltda
N° 501.299 - C F P - Companhia Transferência e Alteração de noive (na al fern e ao d" nom- na m eeen Cybele
n° 2P6.6191.
- Ecran Filmes Ltda.
de titular de processos
Fabricadora de Papel - Cl. 38 Indústria e Comércio .:»ho
N 9 448.977 Ipem - Importadora Clichê publ. em 5-9-61.
Foram mandados anotar as t.ans- Ltda. (rM: tran s ferência d- rnma na
Pernambucana Equipamento Médico
ferências e as alterações dos m moia- ma rra Pe dra E • nca n9 3P`l 9 99) .
Ltda. - Ipem - Importadora Per- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE nados processos abaixo mencionados:
Ma(u • S i ta S. A. (transic,•i
para
nambucana Equipamento Médico Ltda.
Dana Corp (transferência para seu seu nome da mana Ç raf : t. número
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
nome das marcas PC n9 184.845 REPUBLICADO
PC n9 192.430 - Perfect Circle nú- 306.470 ) .
Titulo de Estabelecimento
Bicicletas Monark S. A (na altemero 194.253).
indeferido
Dia 24 de outubro de 1966
ração de nome na marca /2?;i. termo
Vulcan Material Plástico S.A.
Transferência e alteração de nome
(transferência para seu nome das 590.36).
N" 452.084 Sica - Soc. ImoEtahlissementa Kuhimann ' , a altemarcas Vulcaspuma n 9 189.506 de titular de processos
biliária de Vendas e Administração% Vulcaspuma n° 226.708 - Vulcaspii- ração de nome na marca El:anlenol,
Expedito Alves de Castro - Cl. 33.
Foram mandados anotar nos proces- ma n9 226.709 - Vulcaspuma nú- termo 5,"13.4701•
N° 503.478 - Casa da Fórmica - sos abaixo mencionados as transferên- mero 289.390 - Vulcaspuma núemSoga,. S. A. Soc. de nre-mização
A/ . Audi Ei Antonio Lopes -- CL 38 cias è as alterações de nome:
ro 289.391 - Vulcaspuma n° 291.540
e 90.
Dae Hun Kim (transferência para - Vulcaspuma n9 291.672 Vos- Geral de Abastecimento d- Lojas
N 9 504.34 Plantech, Consultoria seu nome da patente mod. industrial caspuma Super n° 318.101 - Vul- (transferência para seu noiee da marcaspuma Super n9 318.102 - Vul- ca Tudo. termo 500.596).
Técn , ca E Planejamento Industrial - termo 117.037).
caspuma n° 319.969)
Sogar S. A. Soc. de O P'ant.‘ch, Consultoria Técnica ê, Pla
Monsanto Co. (alteração de nome Rex Chainbelt Inc (na alteia cao
nejamento Industrial - Cl. 33.
na patente priv. invenção termo ... de nome na marca Chabelco anme- Geral de Abastecimento ('e Lojas
(transferência para seu nome da marca
ro 190.475).
119.321).
Tudo, têrmo 500.597) .
•
Exigências
Gordon Nocl Miller (transferência
Dana Corp (transferência para . seu
Sogar S. A. SOC. de Clenanieeção
para seu nome do termo 121.335).
nome da marca PE-CE n9 196.755) Geral. e Abastecimento de Lojas
Têrmos com exigências a cumpri:
Unilever
imited
(transferência
paMonsanto Co. (transferência para ra seu nome da marca Rexona nú- (transferência para seu nom, d-2 marca
N° 475.462 -- Fábrica de. Laticínios seu nome do termo 121.868).
Tudo, te.rnio 500.600).
mero 195.920) .
Savi S. A.
Phillips Petroleum Co. (transferên- Ab Arel-Timedes (transferência paN° 490.731 - Fulminante . - Ind. cia para seu nome do termo 127.988) . ra seu nome da marca Archim)Ces
Sogar S. A. Sociedade .Ir Organie Com. de Máquinas Ltda.
zação Geral e Abastecimento de
Cocelma Produtos Quimicos S. A. n° 197.676)
N° 501.533 - Ultralar Aparelhos e (transferência para seu nome do termo
Lojas (transferência para oca nome da
A Oculista Ind. e Comércio de
Serviços Ltda.
136.126) .
Optica tda.. (transferência para seu marca Tudo, termo 500.6011.
Tubex Móveis Tubulares S. A.
Polytop Corp. (transferência para nome cio título A Oculista n° 209.551)
Têrmos aguardando
Dansk Flama S.A. Instituto de (na alteração de nome na marca Tuseu nome do termo 1'36.927).
ante( ...'.andes
Fisiologia Aplicada (na alteracão de bex, termo 502.287).
Rigesa Celulose Papel e Embalagens nome na marca Flama no 211.212)
Sulzer do Brasil S. A. tn.l. e CoN° 420.775 - Pelaria Polo Norte Ltda. (na alteração de nome da pa- Irmãos Vitale S.A. Ind. e Comérmércio (na alteração de nome na martente n° 6.051).
S. P.
cio (na alteracão de nome na marca SLM, n° 178.590).
Norton do Brasil S. A. Ind. e Co- ca. IV, n° 212.620) .
N° 451.528 - Malharia Simber LiKnorr Nahrmittel Aktieng(milachaft.
mércio (na alteração de nome na pa- Rex Chainbelt -Inc. (na alteracão
witada
de nome na marca Moto Mixer nú- (na alteração de nome na marca Knorr
N° 453.270 - Zavody 9. Kwetna, tente n° 6.084).
Suíça, termo 460.033).
Monsanto Co. (na alteração de mero 242.566) .
Národni Podnik.
Mead Johnson Endochimica Ind.
Lavinia Medina Quintal.] 1 i • msfeN° 458.617 - Escobar S. A. - nome no termo 113.125).
Farmacêutica S.A. (na alteracãa de rência para seu nome da marca DeInd. e Com.
Midland Ross Corp. (transferência nome na marca Endochimica núme- tergi), termo 493.647).
1\19 460.662 - Casa Caça e Pesca para seu nome das patentes termo ... ro 312.012) .
Ltda .
Transplay Ind. e Comercio dc EquiRodeio Ltda. Ind. e Cerâmica 'na
157.166
157.320).
Jaime Schvarzman Rotbart (trans- alteração de nome na marca Rod d.o pamentos Eletrônicos Ltda (transfeN° 476.265 - Organização Bras.
rência para seu nc . da marra Trnàferência para seu nome do termo nú- n9 320.970) .
de Imóveis Ltda.
Rodeio Ltda. Ind .de Cerâmica (ria play, n° 169.093)
'Synval Ferreira mero 158.319). '
N° 484.614
alteração d enome na marca RoLuiz Antonio Foresti ( t • •msferênc.a
Pneumatic Conveying Systems Co. deio no 321.568) .
Pinto.
N° 492.405 - São Paulo Alparga- (transferência para seu nome do ter- Artex S.A. Fab. de Artefatos Têx- para seu nome do titulo Agência de
teis (na alteracão de nome na mar- Automóveis Maracanã. n" i 87 266) .
mo 158.325).
tas S. A.
ca Fatasa nQ 324.319) .
N 9 492.764 - Renato de Oliveira.
Berlimed Produtos Quimicos
Separ Soc. de Estudos e Projetos
N° 493.944 - Fábrica Ni-El Ltda. Aeronáuticos S/C e Aerodina S. A.
Werco Comércio e Indústria Ltda. ceuticos e Biológicos Ltda. ; na alte(na
alteracão
de
nome
na
marca
494.572
Evans
Importadora
N9
ração de nome na • marca
Ind. e Comércio (transferência para Werco no 326.453).
S A.
seu nome do termo 160.380).
Laboratórios Organon do Brasil n° 187.967) :
Cocil Coco Industrial S A. (na
N9 499.824 - Sincro Eletro Sônica Dacio de Mello Barros e Mário Ltda. (na alteração de nome na
Cocil,
alteração de nome na ni
Stella Olaio ,transferência para seu marca Organin n O 326.858) .
Lit1a.
N° 505.089 - Baruk Zekri.
nome do termo 162.311.).
Congregarão das Fi lhas do Co 'L- n9 189.320).
Tintas Coral S. A. (na al te ração
Mário Osvaldo Santucci (transfe- eão Imaculado de Maria (transfeN° 505.095 - Eron - Ind. e Com.
rência para' seu nome do termo núme- rência para seu nome da marca" Sia de nome na marca Orna, a 9 .189.834) .
de Tecidos Ltda
Mônica n9 826.983) .
N9 505.211 - Dr. Modesto Fa- ro 162.461).
Berlimed Produtos Qaimicos FarmaLab. Sanitas S.A. (na alteração
zina,
.. cêuticos e Biológicos Ltda. ( na alteReimers Getriebe . A G (transferên- de nome na marca Salenteral
N° 505.234 - Artefatos de Cimento cia para seu nome do termo 162.509). '27.276).
ração de nome na marca Berli,.led,
Erelite Ltda.
Francesco Noschese
Cia. Ltda.
Cafés Amado e Toninho Ind. e n° 192.540).
The Borden Co. (transferênc'e para
N9 505.305 - Luiz. Pinto de ai- (transferência para seu nome do termo Comércio Ltda. (transferêência para seu nome da marca Toninho nú- seu nome das marcas Klim, e° 2(t2.527
150.626).
veira .
328.034) .
Klat minuro
Elsie, ri° 239.691
N 9 505.323 - Expresso Real Ltda.
Persianas Columbia S. A. (trans- mero
•Magnesita S.A. (transferência paN° 505.382 - Juarez Rolin de Al- ferência para seu nome do termo nú- ra seu nome da marca Magneccp 246.584 --'Klim, n° 247:787 n 252.575).
.buquerque.
mero .138.&'1).
n9 328.291),

^n
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EXPEMENTE DA SEÇÃO DE
No 769.946: Trionin - Requerente:
• Artefatos Attanasio Ind. e Comér- n9 229.270 - Massedex, n° 232.684
PRORROGAÇÃO
Pravaz_ liecordati Laboratórios S/A.
cio Ltda . (transferência para seu nome - Concretina, no 232.750 - Duraloi- Classe 3.
de, n° 232.758 Pyroxiloide, número
da marca Attanasio, n° 209.216).
Rio, 24 de outubro de 1966
233.197
Ferrolack,
n°
232.219
No 769.319: Ledernemia - RequeBcpaulsa Bebidas Paulista S. A.
rente: American Cyanamid Company.
n° 233:483 - Copperkote,
Exigências
•
'(transferência para seu nome da marca Aluminol,
Classe 3.
n9 233.484 - Ferrolide, n° 233.959
Têrmus com exigências a cumprir
Videira, termo 288.917).
No
Santista Requeren- Duralack, n• 234.106 - Ferrukote,
NO 238.621: Silhelm Benger Sobne. te: S: 769.475:
Casa Los Angeles Confecções e Ves- ri'.
A. Moinho Santista indústrias
235.323
Surfex, n° 236.234 -No 662.'190: Ametek Inc.
tuário Ltda. (na alteração de nome
- Classe 37.
No 692.185: Cobrasma S/A - In- Gerais
Pyroxilac, núNo 769.690: Aresin - Requerente;
na marca Casa Los Angeles, termo Neutrex. no 236.235
dústria e Comércio.
mero
240.285
Sparlack,
240.316
Farbwerke
Aktienge Sella250.703) .
N9 731.330: Norte Gás Butuno S. A chaft Vorn.Hoechst
- Alümilack, n9 242.253 - Kopaline,
Meister Luclus & BruN° 741.795: Sapataria Gamb ler Li- ning. - Classe 2.
Texaco Brazil Inc.
(transferência n° 243.219 - Vitroloide, n° 245.642
para seu nome da' marca Octe y , termo - Vitrolaçk, n9 .245.643 - Verniline, mitada.
NO 761.874: Laboratório-al
No 769.691: Grodyl - Requerente:
Brist S/A
340.115).
n° 245.644 - Rapidkote, n° 245.645 Indústria Química e Farmacêu tica.
Farbwerke Hoechst Aktienge SellsAbrasivos e Polidores Seracchi S.A. - Gomalack, n9 245.996 - Marvechaft
Vorn,- Meister Lucius & BruNO 769.501: Indústrias Rsunidas ning. - Classe2 (na alteração de nome na marca Mas- lack, n9 246.166 - Ferroprimer, núS. A.
796.692 : Nosprasit - Requerente:
sas Seracchi, termo 430.631).
mero 262.675
Maderex, n° 262.676 Marilu
N9 769.711: Jorge Schn aider.
Farbwerke Hoechst Aktinegesselschaff
Copalite,
n9
326.916
Lubrex,
ebidas
cie
13
NO
769.791:
Indústrias
Varta Deutsche Edison Akkumulato- Classe 2.
teu Co. Gesellschaft Mit Beschrankter n° 326.917 - Maderex, n° 327.504 Joaquim Thomaz de Aq uino Filho
N9 770.027: Sulfatina - RequerenCeralar,
n9
327.903
Marvelneve.
S/A.,
Haftung (na alteração de nome na
te: Laboratórios Nitrafarin S. A. No
770.555:
Fábricas
Leitda.
la
L
n° 328.164 - Secol, n9 328.184 Classe 3.
marca Deac; termo 447.998) .
Diversos
Lojas Cordial S. A. (na alteração Secoil, n° 328.185 Secoleo, número
rofarnt
N° '770.230: Brinquedos Pinheiro.
Nit
N
o
237.300:
Laboratórios
de nome na marca Cordial, termo nú- 328.186 - Motolack, n° 328.290 - S. A. - Indeferido.
- Requerente: A. J. Gonçalves d'OliSecoleo,
n9
328.457
Fogoloide,.
número 500.097).
No 744.925: Vita -Zahnfabrik H. veira, & Cia. Ltda. - Classe 49.
No ' 770.565: Far West - RequerenIndústrias Reunidas Titan S.. A. mero 328.576 - Kon Kreta, mi- Rauter K.G. - Aguarde-se a solução
328.877 - Secoil, n9 329.217. do pedido de alteração de nom e e em te: São Paulo Alpargatas S/A. (na alteraão de nome na marca Nyl mero
Expressão de Propaganda - Tintas seguida à S.T.L. para qu e se sirva Classe 31.
Crimp, termo 500.835).
Ypiranga Protegem e Embelezam no atender.
Propol Produtos Polímeros S: A. 329.763- - Motolack n o 330.023
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
No 746.494: Laboratório lUif f Ltda.
(na alteração de nome na marca Pro- Brancoline n9 330.258 - Agalack n4
ido
de
Aguarde-se
a
solução
do
ped
Foram mandados prorrogar os sepol, termo 501.329).
330.350.
transferência e em seguid a à, S.T.1, guintes têrmos abaixo mencionados com
Exigências
Cia. Cestari Indústrias de Óleos Vepara
que
se
sirva
atendei.
aá apostilas indicadas pela Seção.
getais (na alteração de nome na niarca
No 796.494: Laboratório Krif f Ltda
Termos com exigências a cumprir:
Dona Benta, termo 501.676).
- Aguarde-se a solução do pedi do de
N. 692.184 - «C» - Requerente:
Texas Ranch Desenvolvimento Ter- transferência e em seguid a à S.T.L
T. Sansevero 6 Ciá. Ltda. (transCobrasma S.A. Indústria e Comércio.
ferência para seu nome da marca Café ritorial e Agrícola S/A (junto ao reg. para que se sirva atender.
264.500).
Mineiro, termo 501.674). .
N9 753.080: Seing Indús tria e Co- - Classe 7.
Helbna S/A Ind. Farmacêutica (jun- mércio Ltda. - Aguarde-se.
N. 692.189 - «C» - Requerente:
Velcro S. A. (transferência para _o á. 0 reg. 267.354).
N o 754.774: Laboratório Krif f Ltda.
Cobrasma S.A. Indústria e Comércio
Comércio de Fumos Menta Ltda. - Aguarde-se.
seu nome da marca Velcro, termo núI tint,o ao reg. 270.473).
- Classe 12. .
mero 502.098).
N. 692.198 - Emblemática - ReKoehring Co. (junto ao reg. 195.163)
No 757.551: Arquidiocese de Polis(
Velcro S. A. (transferência para
A Soberana Ltda. (junto ao regis- Alegre. - Aguarde-se.
querente: Cobrasma S.A. Indústria e
seu nome da marca Velcro. termo nútro 327.036).
No 758.048: Swing Indústria e Co• Comércio - Classe 6.
mero 502.099) .
Koehring Co. (junto ao registro no mércio Ltda. - Aguarde-se.
Laboratórios KetO Wemaco Ltda. 195.578).
N. 743.128 - Gas Proof - Regue.
Prorrogação de marcas
(na alteração de nome da marca A T P
Coelho Cortiças S.A.
Laboratórios Ayerst Ltda. (junto ao
Foram mandados prorrogar os se- rente: . Amorim
Glutan, termo 502.394).
reg. 292.815).
guintes têrmos abaixo mencionados: - Classe Il.
N. 757.435 - Ranger - Requerer',
Mar S/A Comércio e AdministraNO 508.426: CICA - Requerente:
Lab. Keto Wetnaco Ltda. (na alRefining Company
Companhia Industrial de conservas te: Humble Oil
teração de nome na marca A T P çao (junto a marca n9 311.291).
Joaquim Gramiscelli (junto a mar- Alimentícios "CICA" - Classe 41.
Giutamico, têrmo 502.395).
- Classe 47.
Tubex Móveis Tubulares S. , A. ca n9 315.103).
No 517.877: Pancalcina - Regue.
Frase de Propaganda Prorrogada
Miranda Bessa & Cia. (junto a rente: Laboratório Loubet de Produ(na alteração de nome na marca Tumarca n° 329.705).
tos Farmacêuticos Ltda. -- Classe 3
bex, termo 502.285) .
João de Sá Brandão Sobrinho (junNo 570.984: Guarapiranga - ReN. 769.397 - Uma exclusividade em
Tubex Móveis Tubulares S. A. to a marca n9 329.923).
querente: Estaleiro Guarapiranga questão de qualidade - Requerente Eletro Mecanica Joter S/A Ind. e Ltda. - Classe 21.
(na alteração de nome na marca TuJoalheria Casa Castro S.A. -- (ExComércio (junto ao têrmo 501.880).
bex. termo 502.286).
N O 692.199: Emblemática - Reque- cluindo-se a palavra análogos») . Maria
Aparecida
Vianna
de
Carva
.
rente:
Cobrasma
S/A.
Indústria
e
Precimac S. A. Ind. e Comércio
Classes: 8 - 13 - .14 - 15 - 11
Comércio -- Classe 5.
(na alteração de nome na marca Pre- lho (junto a marca no 298.219),
- 25.
Blemco
Importadora
e
ExportadoN6
707.058:
Unberg
Requerente:
cimac, termo 502.730).
ra Ltda. (junto a marca n9 193.362). Vva. I1. Underberg Albrecht & Cia
General Novilar S. A. Comércio
Titulo de Estabelecimento Prorrogado
Emnacol Limited (junto a marca rig - • Classe 42.
Ind. Importação (na alteração de no- 204.746) .
No . 728.260: Duqueza • - Requerenme na marca Novilar, termo 433.899).
N. 742.234 - Epapiiós Laboratório
Abrasivos e Polidores Frederico Se- te: H. Storch & Cia. Ltda. - Classe
Irmãos Rusu Ltda. (na transferen- racchl Ltda. (junto ao título número n9 35.
Agro Técnico - Requerente: Daniel
cia da marca Piropal, termo 404.729). 209.073).
No 737.688: Vidago - Requeren- Apareci() Galdino do Prado. - ClasAncora Ind. e Comércio Ltda. (na
Condomínio do Edifício Serra Lin- te: Vidago S/A. Comercial e Adminis- ses: 2 - 33.•
N. 748.360 - Editora e Tipografia
alteração de nome na marca Ernble- da (junto ao título n9 193.716).
tradora - Classe 16.
Ford Motor Co. (junto a marca no
matica, termo 500.171).
No 743.130: Acel - Indústria de Champagnat - Requerente: União Sul
acessórios de Metal Ltda. - Classe 11. Brasileira de Educação e Ensino Tintas Ypiranga S. A. (na alte- 247.337).
Produtos Alimentícios Highness do
NO 743.142: Barfrei - Requeren- Classes: 32 - 33 - 38.
ração de nome nas marcas:
Brasil Ltda. (junto a marca número tete: Barbosa Freitas Modas S/A. Aerolack, n° 195.003 - Moveláck. 313.554).
classe 48.
n9 195.004 - Brasiloid, n9 195.005 - Lopes Mala & Cia. (junto a marca
NO 743.177: Bioral - Requerente:
NOTICIÁRIO
Niasi S. A. Artigos para CabeleireiBrasiltex, n9 195.006 - Aerotex, nú- n9 315.076)
José Abrilino Rodrigues (junto ao ros e perfumarias - Classe 48.
mero 195.008 - Dopetex, n° 195.009
Oposições
NO 743.109: River - Requerente:
- Celulack, n° 195.379 - Dopelack, termo 322.159).
Daniel
Villela
Monteiro
&
Cia.
Ltda
Planar
Ltda.
Planejamentos de Ventt° 195.380 - Nivelite, n9 193.436 Hugo Cini S/A Ind. de Bebidas e - Classe 36.
das Imobiliárias (oposição ao têrmo:
Brancoline, n9 195.551 - Brasilack, Conexos (junto a marca n9 325.901).
Cia. Industrial de Alimentos Cia,
No 734.231 - Zilah - Requeren- 723.199 -• Marca: Plano) .
n9 195.659 - Nitrotex, n° 195.833
a marca no 327.255).
te: Fábrica Dimol S. A. - Produ- Nitrolack Condoroil Tintas S.A., (junto
• Ouimaz Produtos Químicos Ltda.
Embaixador S/A Armações de Aço tos Químicos - Classe 1.
202.027 - Autolack, n 9 204.692 e Estofos
(junto a marca no 328.326)
No 743.212: Café da Manhã - Re- (oposição ao têrmo: 725.165 - Mar- Indulack, n° 204.774 Cristalack,
Upjohn Produtos Farmacêuticos L1- querente: Café Alvorada S/A. - ca: Quimetex).
11° 205.840 - Paredex, n° 207.617 - midada (junto a marca n 9 330:342).
Classe 41.
Planar Ltda. Planejamentos de Vea- Isothermo, A° 209.261 - Nevelina, •
No 746.868: Fulton Requerente:
Diversos
Romaser Sociedad Anonbria Comer- das Imobiliárias (oposição ao têrmo:
i• 209.263 - Marvelneve.
210.217
723.200 - Marca: Plano).
cial e Industrial - Classe 48.
Concor, n° 210.905 - Tracção,
Paviters) - Pavimentação e TerraNSK do Brasil Rolamentos Ltda
N9 757.181: Cidamar Rani' - Ren9 210.906 - Ferrotex, n° 210.907
Ltda. (oposição ao têrmo:
Tritão, n° 210.908 --- Surfalite, (no pedido de transferência na mar- querente: Dicamar S. A. Indústria e planagem
724.152 - Marca: Paviter).
n° 180.283). Arquive-se o pedido Comércio - Classá 15.
n9 22 1.336 - Dacolin, n9 223.811 ca
de tranefrência.
- No 757.182: Cidaroar S/A. Indús•
- Ypirãnga, n° 225.226 - Marvels:
Cibrafi Cia. Brasileira de Créditb.
Adalberto e Magalhães (no pedido tria e Comércio Cidataar - Classe 11.
(oposlpar, n° 225.752 n9 226.061 de apostila na marca W 324.720)
N9 763.979: Hércdts - . Requerer i- Financiamento e Investhnentos
t%tn
(go ao têrmo: 724.890
Marveloide, .n° 228.791 - Yacht, Apostile-se a mudança de enderêço te:Mesbla 8. A. --* Clama -18..
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saercial: Conbrafi S".A Consurcio Bra- S.A. Moinho Santista Indústrias GeFrigorifico Cruzeiro S.A. (oposiçãO
Grosso- Construtora Ltda. (oposição
sileiro de Consultoria Financeira) .
rais (oposição ao têrmo: 664.437 • - oa tênno: 722.168 - Marca: Rebo- ao termo: 722.718 - Marca: Cao•
Cibrafi Cia. Brasileira d. Crédito, Marca: Duravinc).
• cique).
grosso) .
J. Sarcone & Cia. Ltda. (opoaiFinanciamento e Investimentos (oposiS.A. Moinho aSntista Indústrias GeSociedade 'piranga de Engenharia e ção ao termo: 454.717 - Marca: Canção ao têrmo: 724.891 - Título de rais (oposição ao têrmo. 718.426 Comércio S.A. (oposição ao têrmo: dango).
Estabelecimento: Conbrafi S . A , Con- Marca: Sambista) .
Laboratório Vetifarm Ltda. (oposisórcio Brasileiro de Consultoria FinanS. A. Moinho Santista: Indústrias 723.145 - Marca: Ipiranga ) .
Sovolks Peças e Automóveis Ltda. ção ao termo: 726.181 - Marca: Veaceira.
Gerais (oposição ao tênno: 718.808 (oposição ao termo: 723.076 - Marca: farm).
Cibrafi Cia. Brasileira d.- Crédito. Marca : Provinco) .
Servix Engenharia S.A. (oposição ao
Financiamento e Investimentos (oposiCaetano Testa (oposição ao têrwo: Sovolks) .
Sapataria Taipé Ltda. (oposição ao têrmo: 486.952 - Marca: Teleser,
ção ao têrmo: 724.892 - Marca: Con- 728.392 - Marca: Corseg ) .
vix).
brafi) .
Montana • S . A . Engenharia e Comér- tênno: 722.216 - Marca: Itaité) .
Servix Engenharia S.A. (oposição
Romarta S.A. Comércio e Indústria cio (oposição ao têrmo: , 728.230 Eduardo Cardoso (oposição ao têr- ao termo: 486.953 - Marca: Teleser(oposição ao remo: 721.438 - Mar- Titulo de Estabelecimento: Monta) .
mo: 721.563 - Marca: Ouro Branco) . vix).
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
ca: Romarta) .
•
Isomax - Isolamentos e RepresentaEditorial Bruguesa Ltda.; (oposição ções Ltda. (oposição ao têrmo: 722.780 S.A. (oposição ao termo: 716.455 Brancal S . A . Mineração e Come. - ao têrmo: 726.252 - Mraca: 'bis) .
Marca: Minha Pátria).
- Marca: Isomax) .
Henkel do Brasil S.A. Indústrias
cio (oposição ao têrmo: 725.785 Laboratório Vetifarm Ltda. (oposição
Isomax - Isolamentos e Represen- Químicas
(oposição ao termo: 721.734
Marca: Brancal)
Titulo de Esta- tações Ltda. (oposição ao têrmo:
ao térmo: 726.182
- Marca: Hempel).
Abel da Câmara Martins (oposição belecimento: Laboratório Veafarm)
722.781 - Marca: Isomax)
Kibon S.A. (Indústrias Alimentíao termo: 725.083
Marca: Mabel) .
Cooperativa dos Suinocultores de
- (oposição ao termo: 722.112
Rio Grande Salgados e Com-stíveis -cias)
Lip Societe Anonyme D'Horiogerie Bela Vista Ltda. (oposição ao térnio:
Marca: Gelybom).
Ltda . (oposição ao têrrno: 722.190 (oposição ao têrmo: 721.144 -- Marca: 725.501 - Marca: Sul Brasil) .
Anderson, Clayton Si Co. S.A. InLipo) .
Companhia Paulista de Alimentação Marca: Rio Grande) .
dústria e Comércio (oposição ao terOrmonoterapia Richter do Brasil S.A. (oposição ao têrmo: 722.837 - MarVeplan Imobiliária Ltda . (oposição mo: 722.112 Gelybom).
(oposição ao têrnio: 725.461 - Marca : ca: Real) .
ao têrmo: 722.722 - Marca: Replan) .
Sicol Sociedade Importadora e coDeazin ) .
Bloch Editores S . A . (oposição ao
Cortinados Dixie Ltda. (oposição ao meroll Ltda. (oposição ao termo: n9
Time, Incorporated (oposição ao (er- térmo: 726.386 - Marca: Ecos da Se- têrmo: 721.008 - Marca: Dixie) .
722.136) - Nome comercial: Sóciamo: 725.062 - Marca: Esporte Ilus- mana) .
dade Imobiliária e Construtora Sicol
Comércio
e
Indústria
Talpiastic
Litrado.
Ltda.).
Tintas Domus Industrial Ltda. (opo- mitada (oposição ao térino: 723.409 Sicol Sociedade Importadora e CoCrawford Fitting Company (oposição sição ao têrmo 725.213 - Marca: Marca: T).
mercial Ltda. (oposição ao termo:
ao térmo: 722.676 - Marca: Swage- Vilanova) .
Financeira de Perfumaria S . A . (opo- 722.135 - Titulo: Sicol).
Aços Villares S.A. (oposição ao terlok ) .
Tintas Domus Industrial Ltda. (opo- sição ao têrmo: 721.818 - Marca :
mo: 721.828 -- Marca: A V - Audiosição ao têrmo: 725.214 - Marca: Emis) .
visuais),
Crefisul - Companhia Crédito, Fi-' Vilanol a; .
Aços Villares S.A. (oposição ao terFarbenfabriken Bayer Aktiengesellslianciamento e Investimentos do Sul
Guigoz S . A . (oposição ao termo:
chaft (oposição ao têrmo: 721.733 - mo: 721.829 - Marca: A V - Audio(oposição ao têrmo: 727.909 - Marvisuais).
721.727 - Marca: Kico) .
•
Título: Prodinal) .
ca: Crefinan) .
Emprêsa Industrial Gesso MossoCelanese Corporation Of America
Argos Industrial S.A. (oposição ao
Crefisul - Companhia Crédito, Fi- (oposição ao têrmo: 723.976 - Mar- ró S.A. (oposição ao termo: 582.876 Termo:
721.663 - Marca: Epson
nanciamento e Investimento do Sul ca: Ornei)
- Titulo de Estabelecimento: Cerâ- Basta Lavar e usar).
•
(oposição ao têrmo: 727.911 - Uome
mica Esperança).
Indústria de Calçados e Chinelos J.
Imperial Chemical Industries Limited
Comercial: Crefinan S .A . Crédito FiO. A. Ltda. (oposição ao termo: ri.
Aval
S.A.
Administração
de
Valo(oposição ao têrmo: 721.670 - Mar- res (oposição ao termo: '721.395 - 721.105 - Marca: o Figurino de Frannanciamento e Investimentos) .
Joe).
ca: Iciclam) .
Marca: Arwal).
Damo S . A . Ind . , e Com. Export. e
e
Manoel Joaquim de Carvalho é Cia.
Servix Engenharia S.A. (oposição Ocaporanga Ltda. Engenharia
Import. (oposição ao rernio: 722.140
Administração (oposição ao têrmo: n°
Ltda.
(oposição
ao
térmo:
721.597
ao
termo:
635.489
Marca:
Tele-Marca: Demar Automóveis Limi- Marca: Roma) .
720.771 - Marca: Ocaporanga).
servii).
•
tada) .
Mototécnica Refrigeração Ltda. (oposição ao termo: 722.267 - Marca:
Damo S . A . Ind. e Com. Export.
Incorel),
e Import. (oposição ao têrmo: 722.137
Lojas A Regional S.A. (oposição 0,0,
- Marca: Dcmar Automóveis Ltda . ) .
termo: 722.156 - Marca: Regional
Damo S.A. Ind. e Com. ExportaMercantil).
ção e Importação (oposição ao têrmo:
Sociedade Técnica de Materiais ScCLOVIS EV1LAQUA
722.139). - Marca: Demar Automótema S.A. (oposição ao termo: 722.291
veis Ltda . ) .
- Marca: Sotecna).
Zilberkan & Irmão (oposição ao terDa mo S . A. Ind. e Com. Export.
mo . 772.070 - Frase: Bichinho para
e Import. (oposição ao têrmo: 722.143
a E)eo• ncia Infanto Juvenil).
- Marca: Demar Automóveis Ltda . ) .
Ormonoterapia Richter do Brasil
Cia. Ltda. (oposição
M. Pereira
S.A. (oposição ao termo: 721.792 ao termo: 721.576) - Marca: Santa
Marca: Hepabroma).
Teresinha) .
Ormonoterapia Richter do Brasil S.
A. (oposição ao termo: 722.021 M. Silva Gomes 5 Cia. Ltda. (opoMarca: Ferro-Hepan).
sição ao têrmo: 721.566 - Marca: São
Seges S.A. Organização de EmprePaulo Guanabara) .
sas
e Mobilização de Capitais (oposiSão Paulo Alpargatas S . A . (opo- Insginia Cosição ao têrmo: 724.594 - • Marca:
marcial: ate
iaoaotkrlm:cn72a2)1391.
Emblemática) .
S",
Seges S.A. Organização de EmpreIndústria de Rendas Rendanyl Ltda.
sas e Mobilização de Capitais (opo(opos:ção ao têrmo: 725.393 - Marsição ao têrmo: 722.392 - Insignia
Comercial: S).
ca: Jersinyl) .
Indústria de Calçados Brasinha
C.ntro Espírita Canagé (oposição ao
Ltda. (oposieão ao têrmo: 721.557 (têrmo: 724.811 - Marcai Horizonte).
Marca: Brasinha) .
S.A. Moinho Santista Indústrias GeLes Parfums Pierre Balmain (oporais (oposição ao termo: 654.955 sviçeãnot ao termo: 724.191 - Marca:
Marca: Kivinco) .
eort)
-Vt.
39 EDIÇÃO
Dormeuil Freres S.A. (oposição ao
S .A . Moinho Santista Indústrias Getêrmo: 723.660 - Marca: Solana).
( Preço Cr$ 10.000
rais (oposição ao têrtno: 654.956 Deutsche Messe-U. Ausstellungs A.
Marca: Kivinco) .
G. (oposição ao termo: 688.655 - TiS . A. Moinho Santista Indústrias Getulo de estabelecimento:
A VENDA :
rais (oposição ao Vamo: 664.433 Deutsche Messe-U. Ausstellungs A.
Marca: Duravinc) .
Na Guanabara
G. (oposição ao termo: 688.654 Marca: ROT).
S.A. Moinho Santista Indústrias GeSeção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n°
rais (oposição ao têrmo: 664.434 Companhia Industrial Rio GuahyAgência 1: Ministério da Fazenda
Marca: Duravinc)..
ba (oposição ao termo: 721.492 S.A. Moinho Santista Indústrias GeMarca:
13B).
Atende-se pelo Serviço de Reembôlso Postal
Companhia Industrial Rio Guahyba
raiz (oposição ao têrmo: 664.435 (oposição ao termo: 721.493 - MarEm Brasília
Marca: Duravinc) .
ca: BB).
Na Sede do
S.A. Moinho Santista Indústrias GeCompanhia Industrial Rio Guahyba
.sais (oposição ao têrmo; 664.436 (oposição ao termo: 721.494 - Marca; BB).
Marca: Duravinc) .
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São Paulo Alpargatas S. A. (oposl- Calhavabeque), Ronex Ind. e Cozo,
João Giannini (oposiçãb ao termo:
Industrias Romi S.A. (oposição ao
ção ao termo., 723.187 - Marta: Ltda. (oposição a otênno 723.831 mar.
719.905 - Marca: Tric Trac).
termo: 721.137 - Marca:' Neicon).
Argos Industrial S.A. (oposição ao Bamhbino).
ca Ronaetti)
•
Ciba Société Anonyme. Oposição ao
N. C. Costa (oposição ao termo
termo: 720.597 .,- Marca:, Cybranil). termo: 719.541 - Nome civil: ArA.
(oposição
ao
8.
Porcelana
Real
Consultoria Técnica dê Valôres).
721.897 marca Costa).
Ciba Société Anonyme (Oposição ao guà
Indústria de Chocolates Lacta S.A. termo: 721.332 - Marca: Real).
Anderson Clayton & Co. S. A . in.
têrnio: 720.598) - Marca: Cibranil). (oposição ao têrmo: 720.995 - Marca
Lanifício Sulriograndense S. A dústria e Comércio (oposição ao ter.
• Ciba Société Anonyme (Oposição ao Praça XIV Bis).
(oposição ao termo: 722880 ._._ Marca: mo 723.184).
têrmo: 720.599 - Marca: 1-Jibrani1).
Companhia Pan América de Em Mima).
Otto Bauingart Ind. e Comercia S.A.
Ciba Société Anonyme (oposição ao preendimentos
Gerais Copan (oposiSão Paulo Alpargatas. S. A. (oposd- (oposição ao termo 725.076 marca
comercial:
Nome
termo: 720.600 ção
ao
termo:
721.544
Título:
Coção em termo: 723.787 - Marca: Ajax).
CIBRANIL - Cia. Brasileira de Ani- plan) .
Conquista).
Som Ind. e Com. S.A. (oposição
finas).
Estabeleeimentos • Manuel da Silva ao termo 724.388 marca Cookson) .
LenunerZ S.A. Indústria AutomobiAgrotex S.A. Indústria é Comércio
(oposição ao térmc: 454.504 - Mar- listiCar (oposição ao têrmo: 719.860 - Torrado & Cia. (Irmãos) (oposição
Ind. de Móveis de Aça Joia
ao termo: 725.532 Marca: Santa (oposição ao Varino 722.130
Marca: Lemar).
ca: Aerotex)
marca
Indústrias de Chocolate Lacta S.A. Maria).
. Zilberkan & Irmão (oposição ao
Antônio Fuster Y Cia. S.R.C. (opo- Joia) .
termo: 725.364 - Marca: Ter-Bimbi). (oposição ao têrmo: 721.563 - Marsição ao termo: 725.694 - Marca:
Asbrasil - Aspersão no Brasil S.A. ca: Ouro Branco).
Ornatex Organização Mercantil de
Imobiliária Pérola Ltda. (oposiçáo Ibéria),
. (oposição ao termo: 719.868 - MarInd. Texteis S.A. (oposição ao ;a •ao termo: 720.403 - Título: Pérola
S. P. A. Calzaturificio Di Varese mo 720.894 marca Orna Plastic) .
ca: Abrasil).
Propaganda).
(oposição ao termo: 610.593 - MarSão Paulo Alpargatas SA. (oposiInd. de Chocolate Lacta S.A. (opoIndústrias de Chocolate Ltcta S.A. ca: Varese).
ção ao teimo: 722.660 - IVIarca: Lig- (oposição
sição ao termo 723.017 marca: (Olaia):
ao têrmo: 720.023 -7 MarLig).
Estabelecimentos Manuel da Silve
Kibon S .A . Ind. Allinenticias ( opo.
Veleiro).
Metalúrgica Nossa Senhol'a da Pe- ca:Bernardo
Goldfarb (oposição ao ter- Torrado & Cia. (Irmãos) (oposição sição ao têrmo 724.403 marca Gury )
nha).
ao termo: 725.535 - Marca: Vinagre
719.853 - 'Marca: Marize).
Cia. Química Industrial Cil (oposiSherwin-Williams ão Bratil S.A. - mo:
Empresa Jornalística Brasilpress Santa Maria).
ção ao têrmo 722.601 marca RecoSil)
Tintas e Vernizes (oposição ao ter- Ltda.
Peifumes Malibu Ltda. (oposição ao
(oposição ao termo: 719.728 mo:' 712.368 - Marca: Coral)..
termo: 598.053 - Marca: Wishing).
Anderson Clayton F, Co S . A .
Estaleiro Só Ltda. (oposição ao ter- Marca: Brasil Press).
Livro Ibero Americano Ltda. (Opo- e Comércio ( oposição ao termo /22.604
Seges S.A. Organização de Empremo: 669.534 - Marca: S(5).
• Sherwin-Williams do BraSil S.A. - sas e Mobilização de Capitais (oposi- sição ao termo: 606.657 - Noma marca Acol) .
Som . Ind . e Comércio S A !opoa
Tintas e Vernizes (oposição termo: ção ao termo: 719.973 - Marca: Se- Com: Distribuidora Euro Americana
sição ao termo 723.737 marca Gim,*
gui Empreendimentos).
721.372 - Marca: Sprayco(al).
de Livros Lida).
Livro Ibero Americano Ltda. (opo- ruja) .
Marcovan Ferragens Comércio e InJ. A. Henckels Zwillingswerk Akdústria Ltda. (oposição ao (ermo: n9 tiengesellschaft (oposição ao têrmo: sição ao termo: 606.660 , - Marca:,
Ind.' de Chocolate Lacta S , A . (opa.
719.635
Marca:
Gemini).
'/25.691 - Marca: Marwan).
Euro-American a ) .
sição ao termo 722.645 marca Orquidãa
terBritish Ermeto Corporation (oposiaO
Sociedade Eletrônica Laneick Ltda.
cné Capri Ltda. (oposição
.
(oposição ao termo: 720.673 - Mar- ção ao termo: 590.739 - Marca: Er- mo: 718.618 - Nome Comercial: Em rio)Tintas
Ypiranga S . A . (oposição ao
(neto original).
ca: Landi).
presa Capri de Cinema§ .Ltda.).
termo 725.181 marca Forrot&-.) .
•
Britsh
Ermeto
Corporation
(opiistFábrica de Gaitas Alfredo Ilering
C:ne Capri Ltda. (oposição ao têrTintas Ypiranga S . A . (oposição ao
ao terino: • 590.740 Marca: ErS.A., Comércio e Indústria ',oposição ção
mo : 718.619 - Marca: Capri). •
termo 725.841 marca Ferrocrol, (ermo
Original).
ao .termo: 721.247 - Marca: Yara). meto
Cfne Capri Ltda. (oposição ao ter- 726.285 marca Super Lux Taco) .
Britsh Ermeto Corporation (oposi.
Emape S.A. Empreendimentos Merao terino: 590.741 - Marca: Er- mo:. 718.620 - Titulo Cine Capri).
cantis. e Agro-Pecuários (oposição ao ção
Cia. Goodyear do Brasil Produtos de
Casa Prata S. A. Importação e Co()ermo:, 721.048 - Marca: Emapre). meto Origfrial).
mércio (oposição ao termo, 721.68a Borracha (oposição ao •têrmo 725.168
Britsh
Ermeto
Corporation
(oposiDaUmler-Benz AktiengesellSchaft marca Bandeirante) .
•
(oposição ao termo: 721.406 - Mar- ção ao termo: 590.742 - Marca: Er- - Marca: Praia).
Duro Teste Corp (oposição ao termo
meto Original).
Casa Prata S. A. Importação e Coca: Mercelac).
Unilever Limited (oposiçãô ao terBritsh Ermeto Corporation loposi• mércio (oposição ao termo: 721.685 722.234 rnaeca Duro Test).
Metal Leve S . A . Ind. e Comércio
mo: 721.590 - Márca: Morada do ção ao teimo: 590.743 - Marca: Er- - Marca: Prata).
marca
Sol).
M. Petresky (oposição ao termo. ( oposição ao têm-10 726.924
imaa Original).
White Motor Corporation, (oposiBritsh Ermeto Corporation (opost- 724.720 - Marca Eco).
ção ao têrrno: 721.787 -- Marca: Au- sição 'ao termo: 590.744 - Marca: ErPedro Casademunt Oliveiras (opo MaInd.
Inliet. ) de
d Estofados Duran S. A. (opo.
to Rio).
sicão ao termo: 719.400 - Titulo: Cea sição ao termo 725.679 marca Durameio Original).
Britsh Ermeto Corporation (oposi- limar).
.
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
Noticiário
(oposição ao têrmo: 721..651 Mar- sição ao Crino:• 722.679 - Marca: ErSão Paillo Alpargatas S . A . (oposi..
meplast)
.
ca: Calhambeque).
ção ao têrmo 723.824 marca Familia
Oposições
International Business Machines
Calço Kouro) .
Time
Incorpora
ted
(oposição
ao
Corporation (oposição ao tenho: .... termo: 721.520 - Marca: Vida EvanSociedade Pauliátaa de Artefatos
Manufatura de Brinquedos Estrelai
720.149 - Marca: Eletrográgca).
gélica).
Winthrop Products Inc. (oposiçã
Metalúrgicos S.A. (oposição ao têr- S.A: (oposição ao termo 726.712 marN.
V.
Metaaldraadlampenlabrieken
ao termo: 723.651,- Marca:' Gram- Volt (oposição ao termo: 719.697 - mo 714.592 marca BOby Matic).
ca Brotinho) .
Neg).
Magaldi Maia Publicidade Ltda.
Cia. de Roupas J. Rabelo (oposição
Escritório Contábil Anchieta Ltda. Marca: Astra),
. .725.387 marca ao termo 725.278 marca Xpto). •
(oposição
ao
termo
Unilever Limited (oposição ao té r Ca'aiambeque) .
• (oposição ao termo: 720.387', Produtos Alimentícios Du Boni Ltda.,
-mo:720.4Marcvelux) Magaldi Maia Publitidade Limitatulo: Anchieta). •
Columbia Broakica •sting System, inc da (oposição ao termo 725.257 marca (oposição ao têtano 668.090 marca Du.
Kibon S.A. (Indústrias Aiimenti
bom) .
cias) - (opásição ao termo: 1720.839 oposição ao têrmo: 721.229 - Mor- Calhambeque).
ca: Columbia).
- Marca: Kinoko).
Produtos Alimentícios Du Bom LimiPaulista de Artefatos Me- tada ( oposição ao têrmo 651.434 marSocieda
Cacique . Comercial e Importadora talúrgicos S.A. (oposição ao termo
Syntex Corporation (oposição ao
ca Dubom) .
Ltda. (oposição ao termo: 717.354 - 714.591 marca Pente Matie) .
termo: 722.408 - Marca: Litoral).
Ghittman Shaidmann (oposição ao
Quimbrasil-Química industrial Bra- Marca: Cacique).
Indústria de RendaS Rendanyl Lisileira S.A. (oposição ao terino: no Sociedade de Pesca Talyo Ltda. mitada (oposição ao termo 725.392 termo 723.139 nome comercial Imóveis
(oposição ao termo: 718.762 - Mar marca Jersinyl)
530.081 -•Marca: Sacora).
!Primor Ind . e Com . Ltda . ) .
•
Listas Telefônicas Brasileiras S.A. ca: Maru).
Ind. de Rendas Rendanyl LimitaComopel Comercial Olympio Pessoa
Agostinho Setti S. A. Comércio - da (oposição ao termo '725.395 marca Ltda. ( oposição ao rerrno 719.894 mara
Paginas Amarelas (oposição. ao termo: 717.966 - Titulo: Consultor do Exportação - Importação (oposiçat. Jersinyl) ,
ca Comapel)
aot2.ino: 719.615 - Marca : Sete
Comércio).
•
São Paulo Alpargatas S. A. (opo.
Distribuidora Coniercial Paulista S. Aniles)
Ferragens Marina Ltda. (oposição
ao
A. (oposição ao termo: '720.977 - Lucelia S. A. Industrial, Mercantil sição ao termo . 722.508 marca Borba termo 722.774 titúlo Casa Marina).
Marca: Diseopan).
Gata) .
Cogeral Cia. Geral de Laminação
Agrícola (oposição ao termo:
União Fabril Exportadora S . A .
Alimenticia Martins Ltda. ',(oposi-, e719.054
- Marca : Lucélia).
727.588 (oposição ao tênno 791.116 marca Cie.
UFE (oposição ao termo
ção • ao termo: 720.097 -Marca.: Ma-' Indústria
Ttexteis Temer S. A marca Polar).
ral).
raanna).
+oposição ao terrão: 724.796 - MarIndústrias Wagner S.A. (oposição
Antônio Barbosa.
sição ao ter- ca:
Magaldi
Maia
Publicidade
LimitaTi.
ma • •123.055
ao termo 719.283 marca Volks Wag•
dei).
da
(oposição
ao
termo
725.386
marca
aa
stiftê
icl
o
i
o
nioRomanini
S. A. (oposiAvante Stefani cai. Ltda: (oponer) .
723.868 - Marca: Ro- C alllampequ.
sição ao termo: 719.:27 - Marca: ção
pulsa_
Leinar Çoineacio e 'Servi ços de Au..
Cia.
Carioca
de
Indústrias
mana)
.
Trieste).
cas (oposição ao termo 723.254 mar- tomáveis Ltda. (oposição ao termo
S.
A.
de
Vinhos
e
Bebidas
Caldas
Jano Engenharia Indústria 'e Co719.860 marca Lemar) .
mércio Ltda. (oposição ao terrao: no (oposição ao termo: '723.778 - Mar- ca Eterno Plex)
Magaldi Maia Publicidade Limita- Cecil S . A. Comércio e
Indústria
ca: Estrêla D'Ouro).
721.773 - Marca: Jano).
marca
Dahnler Benz Aktiengeseilscliaft - ,Indústria de Tecidos e Malhas Pa- da (oposição ao termo 725.288 marca (oposição ao termo 719.847
Ce-Gil) .
(oposição ao termo: 718.354a . Marca: rilã S. A. (oposição ao termo: 720.596 Calhambeque).
•
Emblemática).
- Marca: Parisport).
Fábrica de Artefatos de Madeira Modas Estrela J1 Ltda. (oposição ao
Francisco Blanes S.A. Indústria e Indústria de Brinquedos Casablan Arte=
Ltda. (oposição ao termo termo 719.907 marca. Estrela).
Comércio de Metais (oposição ao ter- ca Ltda. (oposição ao têrrno: 722.411 722.732 marcaArt. Mo).
S.A. Ind. Mecânicas e Meta.
mo: 707.661 - Nome comercial: 'Acor- - Marca: A Conquista do Oeste CaFábrica de Artefatos de Madeira
deon Universal S.A.).
ravana )._
Aderna Ltda. (oposição ao termo lúrgicas (oposição ao termo 722.410
.•
Casas Lima de Roupas S.A.. (opo
& Cia. Ltda. (oposição 725.327 marca Artomo).marca Lider)
sição ao termo: 14.952 Marcã: .Li- cá'a ar, termo: 723.713 - Marca: Magaldi Maia Publicidade LimitaT. Wall
Sons, Limited ( 'oposição
ma).
Márinicoe).
da (oposição ao têrmo
722.642, ;Pena ao têrmo 723 , 01Z marca 0100,,
•
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Anderson Clayton & Co. , S.A . Ind. Redutores Transmotécnica S.A. (opo- Moinho Santa Rosa Ltda. (oposição
Mecânica Pesada S.A. (oposição ao
e Comércio (oposição ao têrmo 722 283 sição ao termo 724.019 titulo Casa Re- ao termo 722.431 marca Mimosa. - de termo 724.866 marca linep ) .
marca Laramet) .
lâmpago) .
Tucuruvi) . Fiação e TeCelagem Campo Belo S.A.
Olm 6 Cia . Ltda . (oposição ao- ter- Som Ind. e Comércio S . A . (oposi- A J Renner S . A . Ind. do Vestuário (oposição ao termo 724.528 marca Camção ao termo 722.784 marca Perfei- (oposição ao termo 722.931 marca po Boi) .
mo 727.095 marca) .
R-Tex) .
Industrias York S . A . Produtos CiCia. Antártica Paulista Ind. Brasi- Som) .
Azecar S.A. Ind. e Comércio (opoSoc. Técnica de Industrial Enarco ri-trotas (oposição ao termo 723.683
leira de Bebidas e Conexos (oposição ao
sição ao termo 724.075 marca Aces- Ltda. (oposição ao termo 722.725 na• marca Rit) .
termo 722.122 marca Brasiliense ) .
me comercial Enarco Engenharia ArquiCia. Antártica Paulista Ind. Brasi- car) .
Assai ei Cia. Ltda. (oposição ao
Hercules Vicari & Filho Ltda. (opo- tetura) .
leira de Bebidas e Conexos (oposição
termo 724.527 marca Roupadada ) .
sição
ao
termo
724.094
marca
São
União
Fabril
Exportadora
S
.
A
.
ao termo 722.874 marca Arca - termo
Chocolate Dulcora S. A.
(oposição
Paulo) .
U F E (oposição ao termo 727.589 ex722.906 marca Caçula) .
ao termo 723.046 marca Mirabel Leite),
pressão
de
propaganda
Polar)
.
Projecta Grandes Estruturas Limitada
Consulta Serviço Informativo da In.
Chocolate Dulcora S . A . (oposição
São Paulo Alpargatas S. A. (oposi[ (oposição ao termo 722.585 marca Pro- dústria (oposição ao termo 723.867
ao termo 723.049 marca Mirabel Horção
ao
termo
724.527
marca
Roupada)
.
.
marca Consult) .
jata) .
telã) .
toithieta Auto Peças Ltda. (oposiHelios S . A , Ind. e Comércio (opo- Armando Klabin Oposição ao termo
Cotran Cia. de Transportes S. A.
725.347
marca
Faca)
.
ção ao termo 722.613 marca Anchieta) . sição ao termo 724.088 marca Duas
(oposição ao termo 723.218 -some- coSociete
Rhodiaceta
(oposição
ao
terProdutos Alimentícios Netinho Ltda. Caras) .
mercial Sotran Soc. de Transporte e
((oposição ao termo 723.140 marca BeCia. de Cigarros Souza Cruz ( opo- 726.012 marca Regal Knit)
Representações do Nordeste Ltda. )
Unilever
Limited
(oposição
ao
termo
sição ao termo 721.930 marca Az de
linha) .
Cerâmica São Luiz Miguel Bmillarl
729.062 marca Poli Lux ) .
Ouro)
.
Cia. j •tense Industrial (opos:ção ao
Somervell Brothers Limited (oposição (oposição ao termo 724.141 marc-, São
termo 722.726 nome comercial Dom
Montana S.A. Engenharia e Comér- ao termo 722.013 sinal de propaganda). Luiz) .
Bosco Representações de Produtos Ali. cio (oposição ao termo 728.868 marca
General Foods Corp. (oposição ao
Luiz Pini Neto (oposição ao termo
Montalex) .
tnent cios Ltda . ) .
termo 722.940 marca Geifrut ) .
724.213 marca Sulcobre) .
tie; ola Vacuo Técnica lida. (opoUzinas Chimicas Brasileira S . A .
Fritzsche Brothers Inc (oposição ao
Carlo.Erba S P A (oposição ao tersição ao termo 722.447 marca Pa- (oposição ao termo 722.105 marca Gua- termo 725.232 marca Fritzsche Bro- mo 708.990 insígnia Cesbra ) .
cocilina)
.
rola 1 .
thers) .
Carlo Erba S P A (oposição ao terVerrisimo S . A . Comércio P. Alves Ind. e Comércio (oposição
J.
Fritzsche Brothers Inc (oposição ao
termo ao termo 718.330 marca Esmeralda) . termo 725.233 marca Fritzsche Brothers mo 708.999 marca Emblemática (oposição, ao
e importação
722.50/ marca Flor do Marão)
- termo 725.234 marca Fritzsche Bro- termo 708.000 marca Cesbra - termo
708.992 marca Emblemática - termo
Capuava S . A. Agrícola e Industrial Demag Aktiengesellschaft (oposição thers Argentina) .
((opos.ção ao termo 722.937 marca Ca- ao termo 722.137 marca Demar) .
Fritzsche Brothers Inc (oposição ao 708.991 marca Emblemática - termo
Demag Aktiengesellschaft (oposição têrmo 725.235 marca Fritzsche Brothers 708.993 marca Emblemática - termo
paiva 1 .
Casas Eduardo S. A. Calçados e Cha ao termo 722.143 nome comercial De- Argentina - termo 725.236 marca 709.001 marca Cesbra - termo 725.227
paus (oposição ao termo 722.818 irar- mar) .
Fritzsche Brothers Brasil -- termo .. - marca Metrisol) .
ca Miro) .
725.237
marca Fritzsche Brothers BraIson S . A . Ind. Farmacêutica (opoAutomoveis Ltda. - termo 722.138
sil) .
sição ao termo 723.386 marca Gerisul) .
Paulo Strauss Ltda. (oposição ao ter marca Demar - 722.139.
Lab. Climax S.A. (oposição ao terMarca Demar - termo 722.140 tizoo "I 23.036 marca Ciosa) .
Alta Romeu (oposição ao termo númo 722.771 marca Klimax .
jangada S. A . Bordados Artefatos tulo Demar) .
!urro 722.114 marca Peçalta) .
ao
Lab. Climax S . A . (oposição
Texteis oposição ao termo 722.446 mar
Fábricã- de Linhas Adonis Ltda. (opoUsina Açucareira Paredão S . A. te Jangada).
sição ao termo 564.206 marca Ado- i oposição ao termo 722.459
marca termo 722.556 marca Zinacilin ) .
Unilever Limited (oposição ao termo
r.,de3) .
Copaco Cia. Imobiliária e Comercia nis) .
727.058 marca Solar) .
ing
i^
(oposiInd.
e
Comércio
S
.
A.
Frigorífico Armour do Brasil S. A. !
((Oposição ao termo 722.545 marca Co
Ind. Gessy Levar S . A . (oposição ao
(oposição ao termo 721.929 marca Ar- ção ao termo 722.433 marca King )
pal ) .
M cronal S . A . Aparelhos de PI'eci termo 725.882 marca Dobanho) .
Cooperativa de Laticinios de Patro mo) .
Ernesto Net,gebauer S . A . Ind. ReuCia . Produtos Co,n fiança S A. (opo- são (oposição ao termo 723.024 marcanidas
cinios Sapucai Ltda. (oposição ao ter
(oposição ao termo 723.720 ti.
Microton)
.
sição ao termo 724 709) .
mo 722.706 marca Lindolar) .
tulo Clube do Guri) .
Ivlustapha Amad Filho & Irmãos
São Paulo Alpargatas S . A . (oposiMotores Elétricos Brasil Ltda. (opo • Cia. Produtos Co afiança S . A . (opo- (oposição ao termo 722.228 marca Ma
ção ao termo 724.607 marca Super
tição ao termo 722.432 marca Ibra. sição ao termo 724 711 - 724.712 .- cil) .
Flex) .
724.713 - 724.71 - 724.715 til) .
Metalúrgica Americana Ltda. (opoLanificio Sulriograndense S.A. (opoMagna fer Ind. Eletrônica S.A. (opo- 724.716 - 724.717 - 724.718 sição ao termo 722.609 marca Co- sição ao termo 722.058 marca Nene
sição ao termo 723.767 marca Mag 724.719) .
meta) .
Conforto) .
=til) .
Agostinho Setti S . A. Comércio Ex- Lojas Du Ton S . A . (oposição ao
Argos Industrial S . A . (oposição a( portação loportação (oposição ao terSão Paulo Alpargatas S . A . (opositermo 725.361 marca Bom Ton) .
termo 722.989 marca Algotex) .
mo 721.855 marca Zero Zero Sexy) .
Refinaria Nacional de Sal S .A . - ção ao termo 724.530 marca PorexsVema g S . A . Veículos e Máquinas
Irmãos Daris (oposição ao termo .. (oposição ao termo 722.430 marca Cis- hirt)
Agrícolas (oposição ao termo 722.88. 722.127 marca Oriental) .
• Visão Contabil Ltda. (oposição ao
ne Branco) .
marca Grauna) .
termo.. 727.692 nome comercial Visão
1
111n•n•n•••nnn•n•n••n•n
S . A . Crédito Financiamento e Investi..
Lelio Ferrari S . A . Comer( io
mentos) .
Importação (oposição ao termo 723. )
Visão Contabil Ltda. (oposição ao
marca Auri Verde) .
termo 727.693 marca Visão) .
Micronal S.A. Aparelhos de PreciConfecções D'Orio Ltda. (oposição
são (oposição ao termo 722.691 marao termo 703.478 expressão de propaca Metro).
AOS
ganda O Rei das Calças) .
Hugo Betarello (oposição ao termo
Lab. Lutecia S.A. (oposição ao ter..
722.455 marca 1-1 -V. ) .
mo 726.404 marca Dolcevida ) .
Cibramar S.A. Comércio e Indústria
Laboratório Lutecia S . A . (oposição
,(oposição ao termo 722.465 titulo Braao termo 726.405 marca Dolcev da) .
mar) .
Indústria de Calçados Arte S.A.
DIVULGAÇÃO N.° 769
Marquardt Scherer Cia. Ltda .
(oposição ao termo 728.828 marca Art
[(oposição ao termo 722.718 marca Ca
Modas) .
signa)
Síntese Editorial Ltda. (oposição ac
termo 727.572 marca Síntese Mercado
Imobiliária Progresso Ltda. (oposiLógica ) .
ção ao termo 725.470 marca Progesso).
Werco Comércio e Indústria Ltda.
Esquema S.A. Empresa Jornalística
(oposição ao termo 722.75 7marca Van
[(oposição ao termo 724.721 marca EsA
VENDA
t
Cleam) .
quema) .
Na Guanabara
Ind. de Artefatos de Borracha G.crip
Cooperativa Central dos Produtores
S.A. (oposição ao termo 725.093 exRurais de Minas Gerais Ltda. (oposiSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
pressão de propaganda Coimes).
ção ao termo 719.732 marca Realidade
Util S.,A. Ind. Mecânicas e Meta
Agência 1: Ministério da Fazenda
Rural)
c oo
lúrgicas (oposição ao termo 722.399
p'erativa Central dos Produtores
marca Utilnov)
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Rurais de Minas Gerais Ltda. (oposiCia . Jauense Industrial (oposição . ao
ção ao termo 720.506 marca Realidade
termo 722.740 nome comercial Dum
Em Brasília
Rural - Termo 720.507 marca RealiBosco Representações de Produtos Alidade Rural) .
Na
Sede
do
D.I.N.
mentícios Ltda.).
Acrilico Sul Indústria e Comércio Limitada (oposição aolotermo 722.066 Carmos S.A. Máquinas e Material
,aleneb loor
marca Acrisol) .
Elétrica (oposição ao termo 723.890)..
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Publicação feita de acordo cum 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 susta oposições ao Departamento
Nacional da Pimpriedads Industrial aquêles que se Julgarem prejudicados -com a concessão 4o registro requerido ,

Têrmo n. 9 747.608, de 28-4-66
Padaria e Confeitaria Rioletrie Ltda.
Rio de Janeiro

RIO=
'indústria brasileira

Termo

747.604, de 28-466

de São
Paulo Indústrias de Papel
São Paulo:

Companhia Melhoramentos

Classe 41
Pães, bolos, biscoltoá, doces, sorvetes,
manteiga, queijos, presunto, mortadela,
Salame, salsichas, compotas de frutas,
balas, bombons
Têrmo n.? 747.603, de 28-4-66
Companhia Melhoramentos de São
Paulo Indústrias de Papel
São Paulo

• papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para enibruhar tabaco, papelão, recipientes de Pa pel rosetas de

papel, rótulos de papel, rolos

papel transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos, postais de cartão
e tubetes de papel

tas e comerciais memorandos, notes prr
missórias, letras de câmbio. apólices,
folhinhas e demais artigos que 'enatas
drama referida Classe
Têrmo n.° 747.606, de 28-4-66
Companhia Melhoramentos de São
Paulo Indústrias de Papel
São Paulo

Classe 38
'Aros para guardanapos de papei

Classe . 38
-Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e. outOgraf0s, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras .30 impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras.

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógra f0s,' balões (exceto para brinquedos) blocos para
Correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escreyer, capas para documentos, carteiras,
Cairos de papelão, cadernetas, cadertIos, caixas de cartão, ca:kas para papelaria, cartões de visitas. cartões eo.
merciois, cartões indices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
C em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
do cartolina, copas planográficas, cadern0a de lembrança, carreté:s de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação das papel
Ou papelão, etiquetos, fõlhas indicas.
talhas de celulose, guardanapos, livros
Mio impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumiao.
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
Oa sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papei higiênico, pope! impermeável
bera copiar, papel para desenhos, papel para embrulho imperrneabitzado

Temo n.° 747.605, de 28-4-66
Companhia Melhoramentos de São
Paulo Indústrias de Papel
,
São Paula

caixas de papelão, cadernetas. cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas. cartões comerciois, cartões indices, conferi, cartolina, cadernos de papel inelirnetrade
e em branco para desenho. cadernos
esdares, cartões em branco. cartuchos

de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretes de papelão. envelopes. envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão. etiquetos, fõlhas índices
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, prOtos, papeli.
nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, ,,apel crepon. papel de
seda; papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho innermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embruhar tabaco, papelão. recipientes de papel .rasetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Têrmo n. 9 747.609, de 28-4-66
Brindei Propagandas Ltda.
Rio de Janeiro

a g lutinados. álbuns (em branco) álbuns
nalões ex•
teto para brinquedos) blocos para
corres p ondência. blocos para cálculos
blocos para anotações. ,bobinos. brochuClasse 38
ras não impressas. cadernos de escre- Aros para guardanapos . de MIA
ver. capas para documentos. carteiras aglutinados álbuns '( em branco) álbum
caixos de papelão, cadernetas. cader
para r etra t os - n utnnratOs. balões te*•
nos, caixas de cartão. ca:xas Para pa- teto para brinquedos) blocos para
pelaria. cartões de visitas cartões co correspondência: blocos para cálculo*
me.rciols, cartões indices confeti. cai
blocos para anotações, bobinos, brocha.
tolina. cadernos de papel melimetrade ras não impressas. cadernos de asem
e em branco para desenho. cadernos ver. capas para documentos, cambem
esclares, cartõ e s em branco. cartuchos caixos de papelão. cadernetas, cods*
de cartolina, copas p lanográficas. ca. nos, caixas de cartão. ca:xas para p®,
trernos de lembrança. carrcté:s de pa- pelaria, cartões de visitas. cartões ca.
pelão. erivelopes..envolucros para cha- merciois, cartões índices, confeti. carrutos de papel. encadernação de papel tolina, cadernos de p apel melimetrada
ou papelão, etiquetos, fõlhas índices e em branco para desenho. caderno*
Rilhas de celulose. guardanapos. livros esclares. cartões em branco, cartuchxfie
não im p ressos, livros fiscais.- livros de de cartolina, copas planográficas, ca.
'contabilidade, mata-borrão. ornamentos dernos de lernb -r-ánça. carreté:s de pa.
de papel transparente. protos, papeli- pelão. envelopes, env6lucros para chanhos. papéis de estanho e de alumin:o rutos de papel, encadernação de papel
papéis sem impressão, papéis em brance ou papelão. etiquetos, fõlhas Índices
para torrar paredeS, papel almaço com fõlhas de celulose. guardanapos. livros
ou sem pauta. papel crepon papel de não impressos, livros fiscais, livros de

seda. papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. 'papel impernieávei
para copiar, papel para desenhos, pa
pel para embrulho impermeabil:zadc
papel paro encadernai papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose: popel de linho papel
absorvente papel para erabrubar tabaco, papelão,- recipientes de Palie) ro.
setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos, 'postais • de cartão
e tubetes de Papel
Têrmo n. 9 747.615 ,de 28-4-66
COPAL — Contabilidade, Planejamento
e Administração Ltda.
Guanabara

COPAL
ANDÜSTRIA BRASILEIRA

indústria Brasileira
Classe 24
Flâmulas

Classe 38
Para distinguir o timbre da' requer.:>nte
a ser usado pela sociedade nos seus
papéis de correspondência. duplicatas,
faturas, cheques, ações, papéis de cart
e de oficio, envelopes. cartões de Visa"

contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos, papel!.
nhos, papéis de estanho e de alumin:o,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel almaço coas
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papei impermeável, papel encerado
pape/ higiênico. popes impermeável
para copiar, papel para desenhos. pe.
pel para embrulho impermeabilizado
papel paro encadernar. papel para es•
crever, papel para imprimir. papel par
rafina para embrulhos,. papel celofane.
papel celulose, popel de linho PaPal
absorvente. papel para embruhar tabaco, papelão, recipientes de papel row.
Setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papá
serpentinas. tubos, postais de rareie
e tubetes de Papel
Têrmo n.° 747.616, de 28 - 4 -66 '
Pastelândia Bar Ltda.
Guanabara

'LANCHON-ETE

PASTELANDIA
TIVlaosseds; e4s1t;phefecelni4e3ato•
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MARCAS DEPOSITDAS
Pti_gleaçâo feita cie acOrck) com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
Gorra? Q) prazo do 60 alas para o deferimento do pedido. Durante esse, prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
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Têrmo n,° 747.607, de 28-4-66
Companhia Melhoramentos de São
•
Paulo Indústrias de Papel
São Paulo
.
/

EAL

t

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrafOs, baiões (exceto, para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
Mocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas,. cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras.
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões co.
znerciois, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desen,ho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadermes de lembrança, carreté:s de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetos, fôlhas índices
fôlhas de celulose, guardanapos. livro,
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de pape/ transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de aiumin:o
aapéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel (almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerada
pa pel higiênico, pope] impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizada
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel pasalina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, pope] de linho pape,
absorvente, papel para embtahar ta
beco, papelão, recipiente de papel rotas de papel, rótulos (:( papel. rolos
de aapel transparente, sacos de papel
Larpratinas, tubos, postais ele cartão
e tubetes de papel

água de rosas. água de alfazema.. água
cador, água de beleza, água de quina
para barba. .ações e tónicos para ot
cabelos e para a pele. brilhantina han
Solina "bator.S - . cosméticos. tixadore:
de penteados, petróleos. óleos para o:
cabelo, crave rejuvenescente. cremes goo
durosos e pomadas para limpeza de
ide e "maquilage". depilatórios, deso
Corantes. vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado ou não. lápis para
¡estaria e sobranceiras, preparados para
mbeiezar cílios e olhos, carmim pau.
rosto e para os lábios, sabão e creme
ara barbear, sabão liquido pertumadc
al não, sabonetes. dentifriclos em pó
asta ou liquido, sais pertumados para
anhos. pentes. vaporizadores de pertto
ie. escovas para dentes, cabelos. unhas
cílios. saquinhos perfumado, prepara'.)s em pó. pasta, liquidos e tijolos
,ara o tratamento das unhas, disso).
entes e vernizes. removedores da cuticula„glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Termos ns. 747.612 e 747:613, de
28-4-66
Cia. Industrial Brasileira de Calçados
Vulcanizados Vulcabrás S. A.
São Paulo

YULCANGUE
INEOSTRIA BRASIL

Classe 36
Para distinguir: Calçados, botas, polainas, sandálias, chuteiras, perneiras, galochas e chinelos
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veicules artefatos de borracha não in.
Juidos em outras classes: Arruelas, ar
Golas amortecedores, assentos para coleiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
Duchas para ¡lneta, batente de porta
amante de chassis bicos para mamadeiras. braçadeiras, bocais. bases para te
letones, borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas, cor747.610, de 28-4-66
Térino
ides massiços de borracha, cabos para
Calçados Hermáde Ltda.
fer r amentas chuveiros, calços de borRio Grande do Sul
racha, afinas e centros de mesa. cordas de borracha, cápsulas de borracha
carac entro de mesa, calços de henacha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras. desentupideiras
discos de mesa, descanso para pratos.
Classe 36
encostos. embolos. esguichos. estrados,
Calçados
espatifas de borracha em quebrajacto
n.° 747.611, de 28-4-66
para orneiras, fios de borracha lisos
Salão Naivo Méier Ltda.
fôrmas de borracha. guarnições para
Guanabara
stoomóvels guarnições para veiculos
lancheias para escolares , lâminas de
— atara acha - para degraus listas de boi
•aclsa nsanop.', r maçanetas. protelo
ses rara azos lamas. orotetores de
parrachocsues pedal do acelerador, pe
fe,D,SSe
Oe aast ala ceras acra taisinaQ
Peafumes ess ;:mias se
rat(a 2,.Çaçoaa da ze.:Sale, água
touca sonhos. paeu.nOticos ' nome pie lao-

r

racha para bengalas e muletas, rodas
rodízios, revestimentos cie
sorracha, rod.,s de borracha para mo
vais, sanfonas de vácuo suportes de
notor sa-dari.r rio pedal do breque. ' re
sembaio e isolador , suportes. semi.
pneumáticos. suportes de cambio san.
tonas de partidas. saltos, solas e solado:
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos tios telegráficos e tateio
nicos. trovadores de porta, tigelas
tigelas tampas de borracha para conta
gotas. tiras .I borracha para elaaora
çâo de substâncias quita cais.
Classe 16
'are distinguir: Materiais para constru,
ões e decorações: Argamassas, argila.
creia. azulejos, batentes, balaustres. blo
•os de cimento. blocos para pavimentação. calhas. cimento, cal, cré, chapas
'solantes. caibros. caixilhos. colunas
:hapas para 'coberturas, caixas dágua
afixas de descarga para etixos. edificaçôei arcmoldadas. estuque, emulsão de
base asláltico, estacas, esquadrias, estrio
liras metálicas para construções, lama.
ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de patadas, madeiras para construções, mosaicos, pra
duros de base asfáltico, produtos para
tornai impermeabilizantes as argasnat•
sas ate ,cimento e cel. hidráulica, pedregulho, produtos ' ,etumlnosos. impermeabilizantes liquido_ ou sob outras formas
para revestimentoo e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas. massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos, tubos de concreto.'
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs
Têrmo n.° 747.614, de 28-4-66
Construwana Arquitetura e Construções
Ltda.
São Paulo

aara revestimento e outros cofre na pavimentação, peças ornamenta s de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. p-c.rquetes, portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
•ntrôs
Tétano n.° 747.617, de 28-4-66
Combe Construtora Inibe Ltda.
Guanabara
" C O B

CONSTRUTORA
:MBÉ
Nome comercial
Termo n.° 747.618, de 28-4-66
Rimai Refrigeração Industrial Ltda.
Guanabara

`R 1 A 1
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
'Urino n.° 747.619, de 28-4-66—
Comag S. A. Máquinas Agricolaa
Industriais
Rio de Janeiro
a5.aa.r

LaJo'aao •
Classe 7
Para distinguir artigos da clasne
Têrmo n.° 747.620, de 28-4-66
Giustina do Brasil S. A.
Minas Gerais

CHIIHM78
uvreskRiA BRAS!~
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta,
ção, calhas, cimento. cal. crê, chapas
isolantes caibros, cabzllhos. colunar,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga pare atinas, edificações preznoldadas, estuque. emulsão d1e'
base asfáltico, estacas. esquadrias', estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de função, [ages. lageotao. material iscalante contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de •partdea, ma&aras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
'ornar impermeabilizantes as argamaa;as de cimento e cal. hidráulica, padrequlho.
beturninosos. impermea, liam/tas líquidos X1 sob outras formas,

Nome camercial
Termo n.° 747 ..621, de 28-4-66
Giustina dc Brasil S. A.
Minas Gerais

LJU b-\
L1
KJ) Eg
Ciasses: 1 a 50
'17aalistanciad e preparações quina:cari
L2 no @gr/cultua, aar hoUlcultrao, íi
veterinOria o para fina cauiterlea,
Lato Ce preparados para ce.em aça&
na farmácia; subatâto..la
taa medicina:
do (salgam unlmai, vegetaâ ou ra:a0sOi
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicacâo feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante, esse prazo poderlio apresentar suas oposições ao Departamento
Racional da Props\a dade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro Anue:do

•

em Rilha, latão em chapas, latão em zabeções, canecas. cipos, cachepots,
vergalhões. ligas metálica», cimalhas. :antros de mesa, coqueteleiraa, caixas
magnésio, manganês. metais não rrabe- vaca acondicionamento de atmentoS.
lhados ou parcialmente trabalhados, me- !stribos, esferas para arreios, espumatais em massa. metais estampalos,
!eiras; Fosimões, %ices, ferro pare cortar
. metais para 'soila niquei e finco
zapi.m. ferrolhis, facas, facões, fechaClasse 6.
luras ferro comum a carvão. fêruteiras,
Máquinas e suas partes integrantes: mo- unis fôrmas para doces, freios para
tores elétricos. serras mecânicas, alterna- .streclaa de ferro, .frigideiras; ganchos,
dores, geradores, tornos mecânicos, .orelhas garços, ganchos para quadros
prenáas mecânicas, misturadores, ele- ionzis para darruagens: insígnias; Il•
vadores, moinhos para cereais máquinas mas, laminas, liroreiros, latas de lixo;
descascadoras, ventiladores, bombas, ;arras; machad'ailhas, molas para porta,
máquinas secadoras, trituradores e pul- molas para vepezianas, martelos. dar•
verizadoras. máquinas para indústria de vetas. matrizes; navalhas; p uas; pás. pre.
tendas, máquinas de impressão e •
aos, parafusos, picões, porta-gelo: .po•
máquinas operatrizes
;eiras, porta-pão. porta-Jóias, paliteiros
Classe 7
•
panelas; roldanas, ralos para P:as, rabiMáquinas e utensilios para serem usa- tes. regadores; serviços de chá e café,
das exclusivamente na agricultura e serras, serrotes, sadios, sacarrolha; .ehorticultura a saber: arados, abridores • oaras. talheres atlhadeirara torqueze.
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- r.enates, travadeitas, telas dt arame, torcânicos e empilhadores combinados, neiras, trincos, tubos para encanamento
arrancadores mecânicos para agricul- trilhos para pistas de correr. taças.
tura. batedeiras para ceerais, bombas travessas, turibulos; vasos, vasilhames
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
e verruma
ceifados para arroz, charruas para agri.•
Classe 21
eclipsa. cultivadores, debulhadores. Para distinguir: Veiculos e. suas partes
destocadores, desentegradores; esmaga. Integrantes: Aros para bicicletas. autodores para a agricultura escarrificado- móveis. auto-caminhões. aviões, amor•
res, enchovadeiras, facas para máqui- tecedores. alavancas de câmbio, barcos
nas agrícolas ferradeiras. gadanhos, breques, braços para veiculos. bicicle.
garras para arado, grades de discos tas, carrinhos de mão e carretas. camiou dêstes. máquinas batedeiras para nhonetes, carros ambulantes. caminhões
agricultura máquinas inseticidas, má- carros. tratores. carros-berços. carros
quinas vaporizadoras, máquinas de tanque& carros-irrigadores, carros. carfundir, máquinas niveladoras de terra, -aças, carrocerias. chassis. chapas cir
máquinas perfuradoras para a agricul- :tilares para veículos. cubos de veículos
tura, máqcinas de plantar. motochar- •-orredicos para veiculos. direção. desii•
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de gafieiras. estribos. escadas rolantes. ele.
roçar, de semear; para asfaltra; de "adores 'para p assageiros e para carga
to • quir. de triturar, de esfarelar terra, engates para carros. eixos de direção
para Irrigação, para matar formigai e freios, fronteiras para veiculos. guidão
outros insetos, para borrifar e pulveri- .ocomotivas, 'lanchas Motociclos. moias
zar desinfetantes, para adubar. para motocicletas. motocargas moto furgões
agitar e espalhar palha, • para colher manivelas. navios ônibus. para-chbnues
algodão. para colher cereais,. máquinas p ára-lamas. para-brisas, pedais, pantões
amassadoras para fins agrícolas. de rodas para -bicicletas. raios para bicicle•
cortar árvores, •para espalhar. para ca- tas. reboque radiadores para veículos
pinar, máquinas combinadas para se- rodas p ara veículos. sentas. triciclos. timear e cultivar, de desbanar, para en- rantes pare veiculai.. vagões. velocipe
Tèrmos .ns. 747.622 a 747.627, de
sacar, máquinas e at,cinhos para !ova. dee. vareta, fie contrõle do • afogador e
28-4-1966
geris, máquinas toscadoras. ordenado- acelerador. • troleis. • troleibus. varaes de
Giustina do Brasil
carros toletes oara carros
ras mecânicas, raladores mecânicos, roClasse 32
los compressores para a agricultura
Minas Gerais
sachadeiras, semeadeiras, aecadeiras, Para distinguir: Almanaques. agendas.
marcadores de terra, tosadores de gra- anuários, álbuns impressos. boletins cama,. tratores agrícolas, válvulas . Para tálogos, edições impressas. 'revieras. órgãos de publicidades. programas radiomáquinas agrícolas
fônicos, rádio-televisionadas, peças ,eaClasse 11
. trais e cinematográficas programas
Ferragens, ferramentas de toda espécie
circenses,
Classe 5
cutelaria em geral e outris "artigos de
Têrmo n. 9 747.628, de 28-4-1966
o em bruto, aço preparado, aço metal e saber: Alicates, alavancas, arLilian Cosméticos Ltda.
, aço para tipos. aço fundido aço mações de neta], 'abridores de latas.
Minas Gerais
Oardalmente preparado cimento rele- arame liso ou farpado. assadeiras,. açu&finado, bronze, bronze en, o" careiros; brocas, bigornas, baixelas.
pircialmente trabalhado, bronze de bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
EMANE CHANEBÉRLAIN
C/enganes, bronze em pó, bronze em caldeirões, caçarolas, chaleiras, caletei -

metais não trabalhados; máquinas e suas
partes integrantes; máquinas de agricul
tura, horticultura e suas partes altavantes; aparelhos elétricOs para uso
Oomestico; instrumentos musicais; insrtunentos, máquinas e .aparelros para
medicina, arte dentária e Cirurgia; ferragens e 'erramentas de toda esécie;
miudezas de . armarinhos: Joalheria e artigo* de metais preciosos, semi-preciosos
a suas instalações; vidro. cristal e seu.i
artefatos; artefatos de cerâniica e insta_leções sanitárias; material para construção, artigos, máquinas e instalações para
escritórios; armas, munições de ,guerra e
atura, explosivos e fogos de artificio;
ditilmaia • vivos, aves e ovos; detrechos
atavais e aeronáuticos; veículos e suas
partes integrantes; fios em geral; tecidos
*az geral; artefatos de algodão, cánha
eao, linho, juta e outras fiaras; imagens
Gravuras, estátuas e estatuetas; ai :teteia:st de madeira, osso ou marfim; ariefa'km de palha ou fibra: artefatos de ma.
aleira. artefatos e produtos acabados de
Origem animal, vegetal ou mineral; asco.
tom comuns: guarda chuvas.. bengalas e
suas partes integrantes; tendas, lonas,
evictas e publicações em geral, progra»reles. cordoalhas e' barbante; Jornais
sias radiofônicos e de televisão; transa.
Aes imob.liártas em geral, cinemas, tea,
ros, lavanderias, oficinas, escolas, gaage, tapetes. cortinas . e panos para assoalhos; couros e peles; artigos de volido; roupas de cama e mesa; papel
seus artefatos: artefatos de borracha;
nóvels, substancias alimenticias e logreMentes de alimentos; bebidas alcoóli•
as, refrescos e águas minerais; tabaco
ranufaturaclo ou não, artigos para Eu;santas; sementes e mudas para a agrl!altura; rorticu!tura e a floricultura: , ve•
sia, fósforos, sabão comum e; detergen
as, preparações para conservar e polir,
irombustiveis: lubrificantes e substancias
leatinada.s a iltiminacão e ao .aqueci.
mento; perfumaria, cosméticcas destifrilnos. sabonetes e preparados para o caa" fogos de tida espécie e brinquedos
• oasatempoa e impressos eia geral

ti

em fio, chumbo em bruto ou • as, conchas coadores; distintivos, doparcialmente trabalsatio. ferro ém bruto oradiças; enxadas. enxadões. esferas,
tine°, cobalto. bruto ou parcialmente engates, esgukhos• enfeites para arreios

barra,

Classe 48
Para distinguir: Per hem, esências. ex•
trabalhado, couraças, estanho bruto ori bules; cadinhos, cadeados. castiçais, co- tratos. ágva •le colõn•a água 4e toucaparcialmente trabalhado. aço pálio, aço iheres para pedreiros correntes, cabides cador água de beleza. água de quina
em barra. ferro manganós, ferro velho, chaves: erettiones. chaves de parafusos água de rosas água de, alfazema. água
gusa em bruto ou parcialmente traba- conexões para encanamento, colunas para barba loções e tônicos para os
abado- gusa temperado, gusa tnaleitvet caixas de metal para portões, canos de cabelo, e para a pele. brilhantina. banOminas de metei, lata safo ah, latia MIO, chaves d kwasta, chaves isglésa, dolina, "aelstuas - cosméi:cos, fixadores

de penteados,- petróleos,. óleos para os
cabelo, creve rejuVeneacente, cremes por•
durosoa e pomadas para limpeza de
pele e "maquilage", depilatórios, doso•
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talbo perfumado' ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, prepareg/oe para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os .láblos, sabão e cremai
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6,
pasta ou líquido, sais. perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfis•
me. escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cabos, saquinhos perfemado. prepara*
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, disso!.

ventes e vernizes, removedores da cutf4

cuia, glicerina perfumada para os cabe•
los e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para e pele
Têrmo n. o 747.629, de 28-4-1966
•
•Lilian Cosméticos Ltda:
Minas Gerais

4.1
•
Classe 3
Drogas e preparados farmacêuticos, pro.
dutos' quhnicos para fins medicinais e
remédios
Tèrmos ns. 747.630 a 747.634,. de
28 -4 - 1966
Giustina do .Brasil S.A..
Minas Gerais

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes: frito'
tores elétricos, serras mecânicas, altera
nadores, geradores, tornos mecânicos.
prensas mecânicas, misturadores, elevadores, moinhos para cereais máquinas
descascadas" ventiladores, secadoreS,
trituradores e pulverizadores, ventiladores, bombas máquinas para indústria de
tendas, máquinas de impressão e
máquinas operatrizes

Classe 7
••
e utensillos Para serem usadas exclusivamente na a gricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos macã:ticos e empilhadores combinados,
Maquinas

artaacadores mecânicos para agricul•
tura, batedeiras para ceerais, bomba!,

para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agrt•
critura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores; esmaga•
dores para a agricultura ezcarrificado•
res. enchovadeiras, facas pare nácar!.
nas agrícolas furadeiras, gadanhai,
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras pitei

agricultura máquinas inseticidas. má.'
quinas vaporizadoras, máquina, de,

4
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sanou, maquina, niveladuras de terra
mussitas i ierturadoras para a agrieuliture 'malsinas de plantar. motachar•
;ruas. maquinas regadeiras, máquinas de
F. roçar. de semear: para asfaltra;
s• torqua de triturar, de. esfarelar terra,
par,, irrigaaão.. para matai tormigaa e
. fs". 'Parus insetos, para borrifar e pulvenZat lesintetantes, oara • adubar. para
. ,sa agitar e espalhas p alha, para ao:her
la;msdão• para colher cereais .náquinas
armaaaadoras para sins agricolas de
• Icorial arvores, para espalhar para ca•
magu nas sombinadas para se.
'aun ai e aultivar de desbanár para erajaaaci maquinas e ancinhos para f orralsopruapac seacipeaso , aaumbças 'suatl
_
ae uetanicaa. raladores mecanlccis.
los compressores p.a a agricultura
na wirds semeadeiras, aecadairas
'luar ^ •, nres de teria tosadores de pra
aia. tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrico.as
Classe 21
Para distinguir: Veicules e suas santo.
Integrantes a . os Liais bicic l etas, auto~aseis, auto caminhões, salsas amor
te.edorts alavancas de zainhio basais
b,euues braços para meato:- tacteie
ta., carrinhos de ,aac e zd-•:riir cana
imanares, carros ainaadantes catam iões
car os. tratores. carros-berços carros
tanques carrosarrigadaies, carros cair
ro as carrocaras chassis chapas cri
cu i a es para veiculos. cubos de acoimes
carr:nho• para máquinas de escrever
cuirediaus. para veiculos. direção. desl•
9 n , li- iras. estribos. escadas rolantes ele.
valores para passageiros e para carga
engates para crros 'eixos de direção
freios fronteira para veiculos. guidão
locomotivas lanchas, motociclos, musas
nsmaacletas motocargas moto furgões
manivelas navios, ónibus, para-choques
para lamas pa r a-brisas. pedais. partidas.
r 'para bicicletas. raios para bicicletas reboques, radiadores para 'veiculos,
rodas para veículos, selins. triciclo, ti
Tantas para veiculos. vagõesa velocípedes valetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis troleibus, varães de
carros, toletes para carros
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas.
anuários. álbuns impressos, boletins, catalsgos, edições impressas, revistas: órciaos de publicidades. programas radiofônicos rádio-televisionadas. peças • tesa
trais .e cinematográfica -a programas
• circenses
Classes: 1 a 50
Insígnia
Termos na. 747.638 a 747.639, de
28-4-1966
Kibel — Produtos Químicos Ltda.
Minas Gerais

KIBÉL

somo adL,ho para o sola detumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horta saltura. escórias básicas para
a.hos, as:sitiadas para exterminar ataiaais e plantas daninhas. extratos de
auassia para fins horticolas, fertilizanes para o solo. formicida. guano, insecitugos. massas para enxertos pastilhas
para destruir insetos, preparações para
p reservar o solo, preparações para destruir inoetos, hervas e plantas daninhas, saia para Fins agrícolas, sais para
fins horticolas, substâncias químicas
aara destruir insetos, hervas e plantas
daninhas venenos contra a vermina.
venenos para insetos e visgos
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
ácidos. acetatos, agentes quimicos para
a tratamento e coloração de fibras, teaidos couros e celulose; água-raz, aliam na. anilinas; alurnen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó,
imoniaco. anti-incrustantes, anti-oxidantes, anta-corrosivos. anti-detonantes, azofatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais 'amônia; banhos pare galvanização,
benzinas. benzol. betumes, bicarbonato
de sod'o, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores. celulose. chapas fotográficas, composições, ext.ntores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos; descorantes desincrustantes, dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre, eter, esmaltes. eestearatos; fana filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, Nidos para freios, formol fosfatos industriais. fósforos industriais, fluoretos,
Eunckastes vara solde: galvanizadores,
gelatinas para fotografias e pinturoe,
glicerina: hidratos, hidrosulfitos; imparineabilizantes, ioduretos lacas: massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores, nitrocelulose: prooxidos, oxidante, óleo para pintura, óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis heiiográficos e preliocopista. películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório. pigmentos, potassa.
nós metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, Prussiaros,
reativos, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes, seneibilizantes,
sililatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial. thiner, vernizes, zarcão
Termo n. • 747.635, de 28 - 44966
Walminas — Distribuidora Nacional de
Empreendimentos Ltda.
Minas Gerais

WALM1NAS

Classe 2
Zubstncias e preparações 91.,ouicas
asadas na agricultura, à saber: adubos.
adubos artificiais p ara o solo, álcalis

para fins Agrícolas. bactericidas, ceras
pra anfltal. itsauunide is dithe

•

(',1,1s,.c. "Ações, títulos. ia
iirronalmeórias e duplicatas

Termo n.° 747.637, de 28-4-1966
Kibel — Produtos Químicos Ltda.
Minas Gerais
XI-13U PRODUTOS .QUÍMICOS
LIDA
COMÉRCIO E INDUSTRIA

Nome Comercial
Têrmo n. o 747.636, de 28-1-1966
Walminas Distribuidora Nacional de
Empreendimentos Ltda.
Minas Gerais

titugas, massas para enxertos pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo. preparaçõet para des.
truir Lomat'.
hervas e plantas dardo
nhas, saia para fins agrícolas, sais para
fins horticolas, substancias cabuim*
para destruir insetos, hervas e plantaã
daninhas venenos contra a verminn,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Têrmo n.° 747,642, de 28-4-1966
Pinaud Incorporated
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO
APPLE BLOSSOM
PINAUD

Classe 38
Ações, títulos, letras de câmbio
promissórias e duplicatas
Têrm o n.° 747.640, de 28-4-1966
Kibel — Produtos Químicos Ltda
Minas Gerais

Classe 48
Perfumes, águas de colônia, cabonetia
loções
Têrmo n. o 747.643, de 28-4-1(1116
José Senra Filho
Guanabara

LM:PAPUDO-RD!
Classe 46
Para distinguir: Amido,' anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de made:ra, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos: líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de carros, pós , de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Têrmo n.° 747.641, de 28-4-1966
Ciba Société Anonyme (em alemão:
Ciba Aktiengesellschaft) (em inglês:
Ciba Limited)
Suíça

PAMPOS

Classe 36
Camisas blusões e terno
Têrmo n.° 747.644 de 28-4-1966
Easbnan Kodak Company
Estados Unidos da América

KODAFLEX
Classe 1
Plastificantes e adesivos
Têrmo n. o 747.645, de 28-4-1966
Abbot Laboratoires
Estados Unidos da América

THAM
Classe 3
Substfuicias químicas, produtos e uma
parados para serem usados na medicine
ou na farmácia
—
Têrmo n.° 747.646, de 28-4.1966
Abbot Laboratoires
Estados Unidos da América

Classe 2
Substâncias e preparações químicas
usadas 'na agricultura, ã saber: adubos.
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fina agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o, solo, detumaclores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
Classe 3
'Mcias para exterminar aniadubos;
mais e plantas daninhas, extratos ele Substâncias qunric:ks. prod'ito, e pra.
autiasia para is ns horticolas, fertilizara parados para suem lt • ;41d , IS na medicina
ca, Ela tdrniâkja
*e Para o sola formicida, guano. troe.
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Têrmo n. 9 747 .647, de 2(i-4.1966
Casa Rovy Comestíveis Ltda.
Guanabara

praa o tratamento das unhas, dissol- ventes e vernizes, removedores da adiventes e vernizes, removedores da cutí- cuia, glicerina perfumada para os cabecula. glicerina erfumada para os cabelos Jos e preparados pára descolorir unhia,
e preparados para descolou!' unhas. cílios e pintas ou sinais artificiais. óleo
entoa -e pintas ou sinais atificiais, óleos
para 'a pele
para a pele
Têrmo n.° 747.652, de 28-4-66
Goodyear Aerospace Corporation
Termo n.° 747 .650, de 28-4-66
Colga te-Palmolive Company .
Estados Unidos da América
Estados Unidos da América

BUNNY CLUB
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essancias, extratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções e tónicos para os
Classe 41
Subsctáncias alimentícias e seus prepa- cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons", cosméticos, fixadores
rados. Ingredientes de alimentos.
de penteados, petróleos, óleos para- os
Essências alimentícias
cabelo, crave rejuvenesceste, cremes gordurosos e 'paliadas para limpeza da
Têrmo n.° 747 .648, de 28-4-1966
pele e "maquilage". depilatórios, deso(Prorrogação)
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Skil Corporation
e talco perfumado ou não. lápis para
Estados Unidos da América
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
Classe 8
pasta ou liquido, sais perfumados para
Instrumentos cortantes, rotativos, acio- banhos, pentes, vaporizadores de perfunados por força elétrica, do tipo de me, escovas para dentes, cabelos, unhas
ferramenta manual ou portátil
e ditos, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, liquidas e tijolos
Têrmo n.° 747 .649, de 28-4-66
para o tratamento das • unhas, dissolColgate-Palmolive Company
ventes e vernizes, removedores da cutíEstados Unidos da América
cula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Têrmo n. 9 747 .651, de 28-4-56
Cecilia Products Ltd.
Estados Unidos da América

CECILIA
Inswatosaar

VEE - BALLOON
Classe 21
Veiculo mais leve do que o ar .
Termo n.° 747.653, de 28-4-66
(Prorrogação)
Wright, Layman fi Umney Limited
Inglaterra

A. Farmaceutici nana
Itália

.

VÁCIZINÀ
Classe 2
Substâncias químicas para fins sanialtioi
e veterinários
Classe 3
Preparados antituberculdticos: coadj*s
vantes no tratamento de infecções dee
vidas ao micobacterium tuberc. '
Urino n.° 747.655, de 28-4-66
(Prorrogação)
Tobacco Products Corporation Ungia
Inglaterra

IIEREIÁNYION
Ca sse 44

Classe 48
Sabonete (sabão perfumado).
Urino n.° 747.654, de 28-4-66
(Prorrogação)
Tidewater Oil Company
Estados Unidos da América

0411 11"4
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificais.
yes, substancias e produtos destinados à
iluminacao e
aquecimento: álcool
motor. carvão • gás bidrocarborete.
gás metano, butano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina. graxas lubrificantes, óleos combustiVels,

ao

óleos lubrificantes, óleos destinados b
Classe 48
Summacâo e ao aquecimento, óleos para
agencias,
exPara distinguir: Perfumes,
amortecedores, Petróleo e querosene
tratos, água de colónia, água de toucaTêrmo n.e' 747.658, de 28-4-66
cador, água de beleza, água de quina.
Walter Balsimelli
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para oe
São Paulo
barba,
loções
e
tónicos
para
os
para
cabelos e para a pele, brilhantina. bat.
cabelo. e para a pele. brilhantina, bem dobrai. "batons". cosméticos, fixadores
PRORROGAÇA0
doba& "batons" cosméticos. fixadores de penteados. Petr
óleos. 61e08 para os
de penteados. petróleos, óleos para os cabelo, crave rejuvenescente,
cremes gorcabelo creme revanescente . cremes gor. durosos e pomadas para limpeza' da
duros°s e pomadas Para limpeza de pele e "maquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e. talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifradas em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume. escovas part. dentes, cabelos, unhas
e cílios: saquinhos perfumado. preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento • das unhas, dissol-

(Prorrogação)'

S.

COAL TAR
WEeici-agty's,

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências extratos. água de colónia. água de toucador, água de beleza, água de quina
água Is rosas. água de alfazema. água

pele_ e "maquilage". lepilatóriot. demdoraritee. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou a g o. tapir para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cílios e olhos. carmim paro
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, leni:lidei°, em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados Pare
banhos pentes. vaporizadores de prrfu•
ri.,ra dente- • ra netos unhas
me:
SdI•1•..áliC3 pel i11111 , 11 n1 prepara
e ,.1 1-•
doe em pó, pasta, liquido& e lado*

Termos ns, 747.656 e 747.657, dél
28-4-66

Classe 2

Defumadores

Chacu'ios, cigarras, fumo para fumar
mascar
Ténmo n.° 747.660, de 28-4-66
Serviço Médico Auxiliar Ltda.,
Minas Gerais

SERVIÇ

Ci4

MÉDICO

Classe 10
Titulo
Termo n.9 747.659, de 28-4-66
Serviço Médico Auxiliar Ltda.

Mines Gerais

&04 $,EilYISCP
.E .0XIG-01101
- e SÁNG ej
Classe 10
Massas plásticas para fins odontoldgli
coe e guta percha, pontas de guta-per*
cha para obturações de canais, cara
minada, cara para incrustações e aras
colação ileal base. cera colante. sambla
ca. godivaa verniz isolante gesucf,
amalgamas líquidos e pós para limem,
e polimento. lixas porcelana, ruge. dia*
cos e rodas para desgaste, guta -ercha
dentes artificiais, dentaduras. algodla
idrófilo. catgut seda e crina ara sotud
ru, agulhas era injeções, instrumento*
drargicos para operações, cadeiras parai
clinica média'. cuidas, conta-gotas. v1.4
tiros conta-gotas, pincéis para garganta
facas: panas anatômicas; tesouras, cota
totomos, sem serras para raquIotemlif4'
martelos, bistc-rts: afastadores; boticões
curetas; ruginas:, elevadores, espâbllagt.
protetores, Der turadores pari
ossos lancetas, linametros. esteroscópio,

estiletes, miraculas dilatadores; rister4•,
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Publicação seita de aoôrdo oom o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias p ara o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional • do Propriedade Industrial aquêles que se julgarem' prejudicados com a conressão da registro requerido

Têrmo n.o 747.664, de 29-4-1966
metros depressores; anuscoplos; retosEditara e Distribuidora de Livros
Copias, bugias: adenótomos; abre-bocas,
Brasiliense Ltda.
aba x a -ltn g uas, aparadores; porta-amal. •
Brasília
vama escavadores; extratores; colheres cortantes, calcadores e alicates
Têrmo n.° 747.661, de 29-4-66
S. O. S. Teknolar Ltda.
EDILBRP:S
- Brasília

SO.S, TEKNOL AR
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elta.
Ciluos: Rádios, aparelhos de televisão.
aficir-ups, geladeiras, sorveteiras, aparei lhos de refrigeração, enceradeiras, as.
[airadores de pó, fogões. fornos e fogafiseiroa elétricos, chuveiros, aquecedores,
abalanças, ferros elétricos de engomar e
assar, batedeiras. coqueteleiras, expreasedores, liquidificadores elétricos, máamima para picar e moer legumes e
'carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar etVolgeradcs, formas elétricas, máquinas
Fotográficas e cinematográficae, campainhas elétricas, garrafas térmicas, re: oadores automáticos, lâmpadas, apare.
I rIos de luz fluorescente, aparelhos de
ttossuricação interna. esterilizadores. can.
'eensadores,, bobinas. chavee elétricas
comutadores, interruptores, tomadas de
' ente, fusivek. aparelhos fotográficos
cinematográficos. filmes revelados.
Paltaóculos, óculos, aparelhos de aproaiãnção, ebat-jours e lustres, máquinas
Irara lavar roupas para uso
âoméstico
t,
Tarai on.° 747.662, de 29-4-66
'eco — Engenharia Té cnica e Comer,
cial Ltda.
Brasília
(ié"

TECO

Classe 16
Material exclusivamente para aclamo
de prédios
Tê mo n.9 747.663, de 29-4-66
Engenharia, Comércio e
Verolan
- Indústria Ltda.
Braalia

TERPLAN
ONDÚSTR.A
BRASILEIR.A

INDUSTRIA
BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinematográiii
cas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas. folhinhas impressas e programas circenses
Termo n. 9 747.665, . de 29-4-1966
Cine-Foto Stuckert Lida.
Brasília

STUCKERT
INDUSTRIA
BRASILEIRA
Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas

estampas, manequins e análogos
Têrmo n.° 747.666, de 29-4-1966
Quilnes Cabeleireiras Ltda.
•
Brasília

QUILNES
CME_ERD A$

as.. estribos, escadas rolantes, elo.
autores )ara passageiros e para cargo,
:ninares para carros, eixos de direção,
trelas. fronteiras para veiculas, guidão,
T.OÁrkAS BOAS
•ocomotivas. lanchas motociclos. molar),
Motocicletas. motocargas moto furgões,
Classe 35
asara Mas, navios ônibus, para-choques,
Bolsas. pastas, inalas. valises e
pare-lamas. paia
g pantõen,
porta-notas
rodas para
tas, raios para bicicletas, rebooue radiadores para veículos,
Termo n. 9 747.669, de 29-4-1966
rodas
para v aculoa, seuins, triciclos. tJa
Joalheria Zlorença Ltda.
vantes
para veículos, vagões, velocipe•
São Paulo
1es. varetas de contrõle do afogador e
acelerador truiets. troleibus, varaes do
.rujiamy
carros. toletes para carros
Têrmo
n.° 747.672, de 29-4-1966
Classe 13
Pasta de Serviço São João Chanca
Adereços de metais preciosos ,semi.
'ir- • 1),.: S. e s: • 111'tR,5eti Adereços de
Limitada
São Paulo
Pedras preciosas e suas imitações. adornos de metais p rec:osos. semi-preciosos
J01,0 CLIIK°Q
e suas imita,,ães. al,anças, anéis, artigos de ',acrasia de metais preciosos,
Classe 47
balagendans de metais preciosos ou
Combustíveis, líquidos e óleos
semi-preciosos ranclejas de metais prelubrificantes
ciosos. berloque: de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semiTêrmo n.° 747.673, de 29-4-66
preciosos, bules de. metais preciosos.
Confecções Eterarte &tala.
carteiras de .metais p reciosos. colares
São Paulo
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos. copos de
cOlIF
_ECÇoEs
ciosos, diamantes lapa-lados. tio de ouro
MERA-Ra Ximo
fio de prata. fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
Nome Comercial
jóias falsas. lant-jolas de metais preciosos, medalhas de • metais preciosos
Têrmo n.° 747.674, de 29-4-1966
semi-preciosos e suas imitações palitos Abdera Imortação e Exportação Ltda.,
de ouro pedi-as preciosas para jóias. peSão Paulo
dras semi-preciosas para jóia pérolas
e inntaçôes de ocra/as. pratos de meABIERA
tais preciosos. serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
gxdo Brasilsioa
•
de metal precioso. serviços de refrescos
Classe 41
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de alcachofras, aletria, alho. espergcaaa
sorvete de metal precioso, talheres de tçúcar, alimentos para animais, amide
metais prèéíosos, turibulos de metal. imêndoas. ameixas, amendoim. cigartiew,
uTOZ • atum. aveia, avelas, azeite. azei..
turmalinas lapidadas e vasos ,de
tonas, banha, bacalhau, batatas, baba,
metais preciosos
alscoltos, bombons, bolachas, Inunilha,
Termo n.o 747.670, de 29-4-1966
taça em pó e em grao, camarão, canelas,
Confecções Eterarte Lida.
em pau o em pó. cacau, carnes, cli%
aaramelos, chocolates, confeitos, crave,
Classe 36
:emala,• cominho, creme de leite, cremes
ilhuenticios croquetes, conpotas. atco.
SVESW22,-'
rica, coalhada, castanha. cebola, tonada
mentoa para alimentos, coioranteo,
Artigos de vestuários
ahouriçoa, dendê, doces, doces de frua
Têrmo n.o 74.7671, de 29-4-1966
ais. espinafre, essências alimentares, ema
Treffisportadora Consalter Ltda.
lulas, ervilhas, enxovas, extrato de toa
ião Paulo
mane, farinhas alimentícias. favas. f&
mins, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos. frios• frutas secas naturais e calca
o
glicose. goma de mascar. goza
_
luras, grânulos, grão de bico, gelatina,
=adensado. leite ema pó, legumes e
Classe 21
Para distinguir: Veículos o suas partes margarina. marmelada. ISISCUSTÉ10, MEU>
Integrantes: Aros para bicicletas, auto- wi-ks alimeritícias, mariscos, saaateiga,
móveis. auto-caminhões, aviam amor- ages, ardias. pralinas, pimenta, a a a paro
tecedores, alavancas de câmbio, barcos, attdins, pickles, peixes, presuntos, pa..
breques, braços para velculos, bicicle- 'és, petit-pois, pastilhas pizzas. pudinst
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- ludas, rações balanceadas para rt.Á.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões :caís requeijões. sal, saga, sardinha.%
carros, tratares, carros-berços, carros. aanduicões. salsichas, salame& sopas estanques, carros-Julgadores. carros, car- atadas, sorvetes. suco ,de tomates e de
roças, carrocerias, chassfa, chapas cir- ratas; torradas. tapioca. tâmaras talha.
culareis para veiculas, cubos de veiculas, tia tremoços. tortas tortas ,ara
corrediços para veiculas, direção. &sã- Jolàbada, geléias, herva doce, !serve
Bolsas Villas Boas Ltda.
São Paulo

ao

saga

Í
Nome Comercial
Têrmo n.° 747.667, de 29-4-1966
Panificadora Oliveira do Conde Ltda.
São Paulo.
OLIVg1.1t4. DO CONDE
Indir Brasileira

Classe 4
Wiadaira em bruto ou parcialmente
preparada

Ti nno n." 747.668, de 29-4- i %ô

Classe 4I •
Pães
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Publicaçáo feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
e cairei o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
reg!~ requerida
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se juin arem prejudicados com a concessão

—Ias. casacos. chinelos. dominós. achar"s fantasias tardas para Militares, coa•ais traídas, galochas, gra A at.rs, goros. ogos de !ingeria. laquetas. laquês
, ligas, lenços. mantas. meias;
i,atõs mantas mandrião. mantilhas, P a
Datas. pcnhoar. pulover, pelerinas;-ck:3s.
auges. ponches polainas. pijamas, pu•has. nerneiras. quitnonos. regalos,
-oba de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios. saldas de banho. sandália°,
aieteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas. turbantes ternos, uniformes
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eletricos: Rádios, aparelhos de televisão,
picicains. geladeiras, sorveteiras, apareTermo n. o 747.677, de 29 4-1966
hos 'de reingeração, enceradeiras, asFarol .Longo Ltda
inractores de pó, fogões. fornos e togaSão Paulo
-eiras elétricos, chuveiros, aquecedores.
eierricos. refletores, reiógios de ar re.assar, batedeiras. coqueteleiras. expremedores. liquidificadores elétricos, me4=as cara. picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas, fervedores.
astutas. ventiladores. paenlas e bules
ia lança s, ferros elétricos de engomar e
frigeredo formas elétricas. máquinas
•otograticas e' ' cinematográficas. caroClasse 8
na nhas elétricas. garrafas térmicas. re
acumuladores
aali • es automáticos. lâmpadas. apare¡tios de luz fluorescente. aparelhos de
Termo n. o 747.679, de 29-4-1966
.nicação interna. esterlizadores. conAdhemar Vieira Casado — Joacir
lensadores. bobinas. chaves elétricas.
•
Luz
:oniutadores, interruptores. tomadas de
São Paulo
-arrame fusível. aparelhos fotográticns
• cinemarográgicos, filmes revelados
móculos óculos, aparelhos de aproxiSOCIEDADE CON.TAna-•n, abat-lours e lustres máquinas
BIL
ocra lavar roupas p ara uso
dioméstico
Classe 23
Classe 33
'are distinguir tecidos em geral, teci.
Contabilidade
tos csar
contecçõe.s em gerai. para
Termos ns. 747.680, 747.684, 747.686 an a ..t ri as
cara ...ruços de cama e
747.689, 747.692, 747.705, 747. 707 e Npsp • A '‘uidão alpaca cã&- amo, ce747.709, de 29-4-1966
m. .caros
as:miras. 'azem ia: e
Cia. Paulista de Roupas .a
' os -m lã era peças. luta. jersey. linho.
São Paulo
p aco-paco. percalina remi
avon. seda natural, tecidos plásticos
eidos ; mpermeáveis, tecidos de pane
come e veludos
:lasse 21
Para distinguir. Veiculos e suas •arte
integrantes: Aros ,rara bicicletas, automóveis. auto . canimhões. aviões, :mor.
tecedores. alavancas is -âmbio bascos
breques. braços para Jo iculos. Weide
ms. carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, carrnribbes
carros tratores, carros-berços, carros
cangues. carros-irrigadoes, carros. car
oças, esmocarias.. chassis. chapas cir:tilares coara veículos. cubos de veículos
corrediços para veículos. direção. desli•
gafieiras. estribos. escadas rolantes, eleAWSTR/A BRAS/LÊ/RA
vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção.
freios. fronteiras para veículos. qu:dâo
Classe 16
Para distinguir: Artigos de vestuários locomotivair lanchas. motociclos, molas,

camisetas.
ças, camisas. -camisolas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
casacos, chinelos. dominós. acharpes, fantasias, tardas para militares. cor
fraldas, galochas, gravatas. gor-os, logos dt lingerie, laquetas, laques
uvas, ligas, lenços, imanteis. melas.
maiôs. mantas. mandribo, mastilhas. ma,
letós. pelas. penhoar, pulover. aelerinas
Termo n.' 747.675, de 29-4-1966
peugas. ponches, polainas. pilairnas pu
Rcimportex — cpresentMes- Impor- nhos, perheiras. quimonos. regalos
tações e Exportações Ltda.
robe de chambre, roupão, sobretudos
São ' Paulo
suspensórios, sair/as de banho, sandálias
susteres, shorts. sungas. stolas ou slaeks
toucas. turbantes. • ternos. uniformes
REIMPORTEX
e vestidos
'Indo Brasilefra

mate horra.iças. lagoisu s• linguas. leite
ses óleos comestive is, ostras , ovas
rr,ostar1a mortadela nris moscada noSe tomate mel e ineiiido, mate, mas.
a9• para mingaus. molhos, moluscos,
conserva, lentilhas, lingui,a, touro. mas-nenen de animais e aves, torrões.
coucinhc e vinagre

•
Classe 8
Materiais elétricos em geral, condutores elétricos, transformadores e alterna,
dores de corrente elétrica. material
isolante
Termo n. 9 747.676, de 29-4-1966
pumilk Comércio e Indústria de
Sorvetes Ltda.
São Paulo

Classe 41
es, balas, bombons, L iocolates. pipocas. amendoim; pralinés cirops; assemcias aromáticas para alimentos corantes
para alimentos, cremes de leite; molhos
alimenticlos, pastéis; empadas; coxinhas,
sanduíches; quibes; petisqueiras
Termo n,9 747.678, de 29,4-1966
Indústria e Comércio de Confecções
Primex Ltda.
São Paulo

PRYMEX
Emp. r2e32S11a,Gfan
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e •oupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, baba
dmiros. bonés, capacetes. cartolas, cara-

e roupas feitas em geral: Agasalhos
louros, bonés, capacetes. cartolas, caraaventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
pinas. casacão: coletes, capas. •hales, ouças casacão. coletes. capas. chales;
asehecols, calçados.' chapéus. cintos, 2e senhoras e de crianças- calções, calcintas. combinações. corpinhos. calças ças, camisas!, camisolas, camisetas,
'de senhoras e de crianças, calções, cal- cuecas, ceroulas. colarinhos, Cueiros

motocicletas. motocargas. moto furgões
manivelas. navios, Ônibus, para-choques
pare-lamas, para-brisas, pedais, pantões
melas para bicicletas; raios para tildeistas, reboque, radiadores vara veículos.
rodas para .velculos, selins, triciclos, ti.
cantes para veícuios, vagões. velocipeleal varetas de controle do afogador e

acelerador, tróleis, troleibus, varam 49
carros, toletes para carros
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, pas°
satcenpos e artigos . desportivos: Autue
toenóveis e veículos de brinquedo.%
armas de brinquedo, baralhas, bolam
para todos os esportes, bonecas, ármi
res de natal, chocalhos, discos de arre.,
maso desportivo. figuras de aves
aves e animais, logos de armar, logos)
de mesa, luvas para esporte, miniatura'
ras de utensílios domésticos, máscaras
pare esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques°

anuários, boletins, catálogos, jornais°
livros, peças teatrais e cinematográfti
cas,, programas de rádio e tekevisãod
publicações, revistas, folhinhas impres,
sas e programas circenses
Classe 35
Couros e ptles preparadas ou não, ca»
murças, couros, itaquttas, pelicas, e aso
tefato dos mesmos:' Almofadas de cond
ros, arreios, bolsas, carteiras. caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens do
couro. estojos, guarnições de couro paru
automóveis. guarnições para borta-bloa

cos, malas, maletas, porta-notas, porta.
chaves, porta-piqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins. sacos para vias
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 25
Bibelots, cartas geográficas, decalcomod
aias paar tecidos, estátuas, estatuetas
para adornos e fins artísticos fotograd
fias, figuras para ornatos, frutas de via
drOs ou louças, figurinhas, gravuras
imagens e obras artísticas
Classe 13
Adereços de metais preciosos ,semta
preciosos e scas imitações adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adaga
nos de metais p reciosos. semi-prechasota
e suas imitações, alianças, anéis, artid
gos de 4antasia metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais proa
ciosos, berloques de metal preciosa%
brincos de metal precioso ou semi-'
preciosos, bules de metais preciosos,
carteiras' de metais preciosos, ,colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio. de oure
fio de prata, fivelas .de metais pradooa
sos, cafeteiras de metais preciosos, 161sJ

jóias falsas, lantelolas de metais preá
ciosos, medalhas de metais precioscil
semi-preciosos e suas imitaçÕes, Palitos
de ouro pedras preciosas para jóias, ped
dras semi-preciosas para- jóia. pérola@
e imitações élkf° pérolas, pratos de mel
tais preciosos, serviços de chã e de cabê
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso. serviç4 de refrescam
de metal precioso, serviços de salada.%
de frutas de meta] precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de inets4,
tura:ah:las • lapidadas e L'Zcz.4.
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Paialeirçarr feita da 'atado com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da` data da publiapaato socaeçara
a correr e prazo da KV dias para o deferiPiente do pedido. Durante éster prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles ,que ae julgarem prejudicados com a aoneasslio do registra requerido
•
+acoito& -bombons. bolachas. baunilha biscoitos, bombom. bolachas, bannillii,
nele em pó e em graca cansarão caneta café em pás e ao grão. camariio. cancha ,
em nau e an pó. cacau. carnes, aba em paus e em pó. cacau. carnes. chi
caramelos. chocolate& confeitos, orava na-ameba chocolates. confeitos, crava'
cereais. cominho. crome de leite. cremes cereais: cominho. creme de Jata crema
'IMBU"
alimentados, croqu
s atm; compotas. cai alimenticio • croquetes; compotas, canliado Brasileira
gica_ coalhada. castanha. abala condi gam coalhada. castanha cebola. condi'
mentos :sara ~a, colorastes mentos parir alimenta* colmata.
Classe 42
olear. _doma doces de fru.
chouriços,
deu& doces doce& de fru- chouriços,
Vinhos
ta&
espinafre,
alimestams. em.
ta& seairtatre. emanas: alinamiaares. ter Padas ervilha*.mandas
catavam. extrato da Ma
Tim ► n.* 747.682. 2.74-1966
Pada& ervilhas ~ovai,. extrato de to mate. farinhas allmentida&. luvas,. IIOrsacsatiniga — Andinas e Produtos
mate. farinhas &Mentidas favas. • fa cuias, Oba* fardo: ,feamentos, fedia
Oiti-micos Ltda. .
culas flocos tareio. falimentos: •elPsa figa& frios, frutas sacas naturais e cria-.
SSC" Pilara • figos. Edna' frutas sacas naturais a ala alisadas; gricose. goma de mascar-gortalizadaa, gamas. goma de mascar. go dura" granulo& grão da bitu. gelatina.
duras. granulo*. grão de bico. gelatina ao abada. geléias. hena. doca. bem -.
"ORTOQUIDICAN
goiabada geléias binar doce. bem Mate, hortaliças. lagostas. Línguas. ida
Incl. Brasileira
zune harinikala fagueiras Itapu& leite condensado. . feita ara põ, legumes ema
.oadensado. Peite em pó, legumes ar a3nagins leadhaa. firtaultaa bufa saao•
Casse
conserva. lentilhas. -linguiça. louro. mas •sus altmenticias. mariscos, aunetaiga:
Pane da- r. Absorvente. gatona
:as ailmenticae. mariscos, manteiga Margarina. marmelada. aiaismac ► enefrades aceitara agentes quanitot para
margarina. marmelada. macard1/44 mas ia de tomate, mel e melada mate. masta ~rente. e coloração, de Ebrat: teta de toniatt. mel a melado+ ama, mala S13. para mingaus molha[ moiam=
das comma. e ceariam; ágataraz atsoa para mingaus ►- molhos,. atolamos mostarda nantadela nós moscada, dobanana ~lime: rimar alvaiade- alres óleo comestiveis, ostraa ovas.
imetards mortadela. nós moscada.
ve!antes industriais ainininio em • pó.
ma óleos comeetaceia. natraa ova& Pães- piao& penes Minenta, Pós mira
.1aaaea, antaincrustaastes. andasesdan
udins, pickless,a peses presuntos, pai
diga. paios. amlines pimenta.' 0a para pai
teu. antaeorrosivoa antadetoaantea azo., petit-pois, astilhas, planas: Pudim;
pudins
pickfas,
peixes.
presunta..
Pt•
tare-4 igna acidula& para scumulado•aliadas. ,rações balanceadas para anaa
petit-nois. pastilhas.. p izzas. Pudins' sua
rni. tatu oxigenada para Elas adustas, requeilóes. sal. saga sardinhas.
~fios, raçae • balanceadas para nái- sendtddsea.
aia amónia:. banhos Para GalaçailizaCka.
salsicha* salame* sopas enade. requeijões *ala saga sardinha. atadas,
benaina&. benzol. betumes. bi
sorvetes. sucos de tomatee -e de
:c:adita:lhes.
salsichas.
inebimex
sopas
en•
de 1:M1a de potássio:: cal viram. eartorradas. tapioca tâmaras, talharuma tonadas, rapioca atinara& ralha- frutaserranoço&
vaca carbonatas. catalizadores • ceadotortas. tortas para alise_ chapas tutográfitaa tomposições atira. tremoço*. tortas, tortas para ali
Infi RRI•2Cluei ra
mente de animais e aves, torrões.
mento de anima e aves torrões,
ai:naná de ineendio, ciosa earrotavaa
foucinha e vinagre
toucinho e vinagre
acari tos. corantes- ereosoicat descorais.
Classe 21
Tatuo
n o 747.69Ce de 29-4-1966_
•
era:alte% dasincrustantes. climolveneem
Classe 8
Para distinguir: Veiados e .suas partes
de Bebidas Klapi fada.:
teies lortsrialaa as. ,enxofre. ates amai- altegraates Aros para bicicletas. auto- Para distinguir oce seguintes artigos elé- DistribuidorasSão
Paulo '
te* eestearatos; fendi. filmes sensiblli- e:~ • autracarainhile* arriam, amor- tricas Rádios. aparelho.-de tdavisão.
zaa ;, para fotografias- lis:dares flui- tecedores. alavancas de cambio barcos. pick-upi, geladeiras, sorveteiras, apare.
aí a nara, Preios..",fiartnor fosfatas Ilidius+ breques, braços para veiculo*. bicicle- lha, de refrigeração, enceradeiras. asIliaJcia
tare assianaa autuam:as. fluaretaa tas,, carrinhos de mão e carretas. cami- piradores- de pó. togesà. fornos e. soga.
Incl.
Brasileira
.cataria para soichir galvanizadores. nhonetes, carne ambulante'. caarnhões. relaxa elétricos. ~adros aquecedores.
gelatinas para ,fotoaraftas e pinturas acro& tratores carros-berços, carro, heranças, ferroe aletria. de ~mar e
Classe 4?
gat.erinca- ladrarem hairosuifitas ímpar- arames carrofrinigadares. carreia
Passas batedeiras.• catara/leira& eram Pará distinguir: A g uardentes+. aperitiineahtliaaatas. toatiretaa -ruam massas /aças, carroceriaa. chassis. chapas cir. roedores liquidificado:as elétricos. má- vos. Ws. bater.. brandliaconhaqua ater- pa-s Pintura, magnésica mercado. nitra subirapara veiculoa. enhos de veiculo& quinas para picar e moer legumes e vejas fanes, genebra. gim. kumeL Uca
tara arentranaadorra. altzocetuloset pro. ameaço* para veiculo& alireçáo. dedia carne resistências elétricas. fervedárea ma. • aectar, punch. pipermint.
~4m& arcitiante. óleo para pintara óleo arderas estribos_ aacadas rolantes. de- estufas; ventiladores. paenlas e bules amas de fruta& seio álcool. vi
viatde %baça. ~duma quincieme para ler valores para passageiros e para carga. elétricos. refletores, relógios de ar remonda. vinhos espumantar. Iradime
pramão„ gamam induataaak papéis Ira- anates para carros. eixos de danam frigerada formas elétricas. máquinas
. • quinado?. e adular •• lhigráficas, e arellocopista adie:ala& Gen- freios. fronteiras para vebmlos. guidào. fotográficas e cinematográficas, camTênias a' 747.691. de 23-4.1968
anel& papéis para fotografias e análi• ,ocomotivas. lanchas motociclo". molas. painhas dérricas garrafas térmicas. re.
rifrcen Abrutes
ser de laboratório. pigmentos sotanas. motocicleta& motor_argas mota furgões. fiadores autcendticoa lâmpadas. apare.
Paidb .
nietárucos para a composidio da tina il anivelas navios ónibus. para-chamar lhos de km fluorescente. aparelhos de
tas arepuracaties. paraa. Icaagardurs mão- -'gare.-.lamas para-brisas.. pedais. pastam. comunicação interna. esterilizad'ores cota
AcRZGI"'toa para niquelas pratear e croma. Iodar. para bicicletas.. raios para bicicle- densadores, bobear. , chaves, elétricas.
pracaabe para diluit tintar& prussiatos tas. reboque., radiadores para veiculo& comutadores. Interruptores tomadas de
Ind. Braaneira
•,
eemovedores. sahita •• neutro. toda& para veiculo. seuins. tricido& ti, corrente. fusivel. aparelhos fotográficos
. meg. gano:Mato& secantes senabillicantes dantes para, veículos vagliés. velocipea e dneraatográgicos. „ filmes, ravdados.
Classe 41
stica, soluções, %Col- dr& vareta& Se ~rale do afogador e
sitiara& sodia.faãu
- óculos, aparelhos de aproaiQueijos, doces de leira, requeijão:.
em * usa itichatriaL aahrentes sun. acelerados troteis. troleilam. varais de binóculo*
maçara abat-lours e lustres máquinas
mana:fp. crualhadis., e vogara:
ala 'altas em pó. Morda& . saJas ars
carro& toldes para canoa •
para lavar tulipas pare uso
patamar para madeira, ferro. parede& 'Time as. 74
doméstico+
nane n.t 747.694, de 29a4-1966 •
7.687 e 747.700, de
conatewareat decorações couroaataddos,
Emes Comércio e Ind. de Produbse •
294-1966
'
Tênno a.* 747.688. de 294 1956
aliam barca" e atirara& talim
de Beleza e Cabeleireiros Ltda. ,
hlerceabas 'Nosso Ponha- Ltda.
Armazéns. Comercial Silvan• Ltda.
thuter. vergam sacro
São P'aulls"
São Paulo
Sag-Paulo
rema. n.a 747.683, de 29 1966,
allneraclice•Borda. da Campo, Ltda..
niesswe etl'$
4 z.
MOSSO panou
_
BorasiY
Uca Pauta
Ind. Brasileira
'
Bras:L/41ra
,
---Ired«
Cl uftç 48
_
.
Musa 41
BOBDA. DO COPO
tussa +;1,
_
Pan&
distinguira
Pactuam% easênciaa coAlciabottm
aletria.
alto..
espargo..
Neavekrotraa. aletria alho. amparo"
DIA.; Brasileira
aça alimento& para animai& amido adiar., alimentos,-pesa anisada. solidar tratos arma, de colliala alua+ da tomara
Clama 4, ameixas amendoim. asanata amêndoas anseia" easencloina. amares doa, água abe belezaa tapa de quina
•
bem
Sablitilaciaa o. produtos. da °CUM- IML- moa+ atum. aveia. avelãs- -rate ama Inala atum. aveia.. armas. atreita asa, Igara te rosas tp ca. dar anazema
rara os "
para
bicha.,
lo‘dea
e
tônico,
istatie,
baba
aw.l
bacidbaca
batatas.
balas:
aa. kW*
tranai, bamba.
leia migarei oa
etc" "nhab bacigks
•
rirmo n.9 747.681. de 29-4-1966
Comerciai jobra Ltda.
São Pauta .

parcialmente • preparados: Abrasivo. em
'rota argila refratária. astáltico.
auto, algcrtaa era bruto. borracha em
onda banana, •aenjohn. breu. _cantora,
moam. chifres. ceras de islantaia cevar
vegetais de carnauba sj aticuit cria"
cavalo crias em geral. cortiça um
'rato. • cascas vegetais. -• amai°. ervas
medicinais. extratos oleoso& estopas
enzofre. falba& giras vegetais.. flores
secas. grafites, goma em bruto„ .granito
em bruto. ideselgbur. Ilquido. de. pastas lama em bruto ' ou pardal:reate
preparados. ininérios metalicol- madeiras em bruto ou parcialmente Caba.
aladas em toras serradas e aplainadas
mic a. mármores em bruta, óxido de
amaganea. óleos de cascas. vegetai&
&eme em brido ou parcialmente - preparado& plumbagina em bruto P6 de
moldagem 'para fundições, pedra& britadas. piche em bruto. pedra calcária.
plantas medicinatai, pedra* em bruto,
quebracho. raizes vegetais, resina& hasinas naturaia. residuoa textei ► aliara
seivas, talco em bruto. xisto, xisto
•
•betuminoso e *acato
'remo na 747 685, de 29-4-1966
Sancraicas Auto Peças Ltda.
São Paulo..
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cabelos e para a pele, brilhantina, bani
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penreados, petróleos, óleos para os
cuia. glicerina &limada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas,
cabelo creme revanescente. cremes gol.cibos e pintas ou sinais atificiais, óleos
durdsos e 'pomadas para limpeza da
pele a "raaquilage". lepilatórios, dem•
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. lapis Para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cílios e olhos, carmim pare
O rosto e para os lábios- sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lenelfricios em pó,
pasta 013 liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escovas para dentes. cabelos, unhas
e cinca ‘saquinhds perfumado. prepara.
dos em pó, pasta, liquido: e tijolos
proa o tratamento das unhas, disso]•
• ventes e vernizes, removedores da cuti•
para e pele
Têrmo n.° 747.693, de 29-4-1966
Mink Engenharia e Construções Ltda.
'1.a ?aula

"MCNIC"

ind. Br asileira
Classe 33
Engenharia e construçoes
Têrmo n.° 747.695, de 29-4-196 6
Polar Jóias Ltda.
Sac Paulo

'~POLAR''
Ind. Brasileira.

Têrmo a.' 747.696, de 29-4-1966
B. Massaro
San Paulo

I

Immnulmmh
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas. -blusões, "boinas baba.
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara•
atiças casacão, coletes, capas, chales;
cachecols, •calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções, calças. camisas. camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos. chinelos, dominós, achar-,
pes, fantasias, fardas para militares, co,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gol,
ros, ogos de !ingeria. jaquetas, leques
luvas. ligas, lenços, manhas. meias;
maiôs mantas. Mandrião, mantilhas. pa.
!atos, palas. penhoar, pulover. pelerinas;
peugas, pouches, polainas. pijamas punhos, perneiras, quinionos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
sueteres, shorts, magas, :tolas ou slacks
toucas; turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 747.697, de 29-4.1966
Nelson Pereira da Silva e outros
Sã:: Paulo

• THE LOVERS"

•nd. Brasileira

Classe 32
Programas radio-fônicos, televisionados e
revistas
Classe 13
Têrmo n.0 747.698, de 29-4-1966
Adereços de metais preciosos .Mmi.
Socopa — Sociedade Comercial —
preciosos e scas Imitações adereços de
Industrial de Copas Ltda.
pedras preciosas e suas imitações. atlas•
São Paulo
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, adi'
"SOCOPA"
gos de ciantasia de metais precioaos.
Ind. Brasileira
balagandans de metais preciosos ' ou
semi-preciosos bandeias de metais pre•
Calasse 40
ciosos. berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semi; MóCeis em geral, de metal, viera de
preciosos, bules de metais preciosos. aça madeira, estofados ou aão, inclucarteiras de metais preciosos, colares sive móveis para escritórios: -Armários,
de metais preciosos ou semi-preciosos armários para banheiro e para roupas
contas de metais preciosos, copos de usada, almofadas. acolchoados para
ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro méveis, bancos, balcõea banquetas.
fio de prata, fivelas de metais precio- bandeias domiciliares. berços biombos.
cadeiras carrinhos para chá e café,
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias conjuntos para dormitórios, conjuntos
jóias falsas lantejolas de metais are liara sala de jantar e sala de visita
ciosos. medalhas de meras preciosos :onluntos para terraços. jardim e praia.
semi-preciosos e suas imitações, palitos -onjuntos de armários e gabinetes para
de ouro pedras preciosas para jóias {3e• :opa e casinha. camas. cabides, cadeiras
dras semi-preciosas para jóia pérolas giratórias, cadeiras de balanço, caixas
e imitações de Pérolas pratos de me. 1, rádios, colchões. colchões de molas.
'tais preciosos. serviços de chá e de café dispensas, divisam divens . discotecas
de metais preciosos, serviços • de 'icor de madeira, espreguiçadeiras. escrivani•
de metal precioso. serviços de refres.os nhas, 'estantes guarda-rouims mesas,
de metal precioso, serviços de siadas nesinhas mesinhas para rádio e relevo
de trutas rir m or a l precioso. serv i ços de ' ão mrsinbas oa-a televisão, molduras
sorvete •e meta l p recioso ralhare~ d° •ir
irOS
r..f ratOS. nOltrOna5
me r,v oreclonos tf/ri-baios de metal unitrunas-cama., nrateleisas, porta-cha•
t arPfia r iaS e raso.. de
Dein. sofás soÉ n s ramas, travesseiro: e
,netais preciosos
'
vitrines

n
Têrmo n.9 747:699, de 29-4-1966
Trd, '.5^ Miyagi j Cia. Ltda

n.9 747.704, de 29-4-1966 ,
Charutaria Roma Ltda .

São Paulo '
AIGIKA"
I nd.

Brasileira

Classe 35
Comias e piles preparadas ou não, camurças, couros, vaquttas. pelicas, e ar•
tefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, • carteiras, caixas;
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos. malas, maletas, portq-notas, portachaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins. sacos para viagem, sacolas, saltos. solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Termo n.' 747.701; de 29-4-1966
Ostronof Fj Cia. Ltda.
São Paulo

t'‘Q-LAR MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO.
Classe 16
Materiais para construções
Têrmo n.' 747.702, de 29-4-1966
Confecções Samdrey Ltda..
São Paulo

"SAMDREX"

i_na, Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
botas, botinas_blusões, boinas. babadouros, bonés. capacetes, cartolas, cara•
mas casacão, coletes: capas, chales
cachecols. calçados.- --,thapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. cal
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achar
pe • fantasias, fardas para militarei, co
legiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, ogos de lingerie. jaquetas, leques
luvas, ligas. lenços, mantao, meias
maiôs, mantas, mandrião mantilhas. pa.
lesos. palas, penhoar, pulavas, pelerinas;
meteres, shorts, sungas, stolae ou slacks
peugas. pouches. polainas. pijamas pui
suspensórios, saldas de banho, sandálias
robe de chambre, roupão. sobretudos
nhos, perneiras. quimonos, regalos.
toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.' 747.703, de 29-4-l946
++ +n Posto "Mar Azul" Cada
São Patilo

944R AZUL',

Ind. Brasileira
Classe 33
Serviços de lavagens e consertos de
veículos

tRom4 rir

-"I

•„

Ind. Brasileira
São Paula
Classe 44
Charutos
Termo n.' 747.706, de 29-4-1966
PAlmireno Viana Araujo — Palmiro
`Vana Araújo
São Paulo

(
"1

DAPURA
Industria

uomercio

AMINAOANAlmo.

Classe 33
Representações
Têrmo n." 747.710, de 29-4-1966
Prod utos Alimentícios Donalice Ltda.,
São Paulo

"DONALICE"
Ind. Brasileira

1,

Classe 41
Acveia, açúcar, bolachas, bolos, balas,
canelas cravos café; chá; doces de leite
simples composto de frutas, em cansara
vas, massa salimenticias e massas de
tomate
Termo n. o 747.711, de 29-4-1966
Comércio de Panéis Ltda,
São Paulo

.31

4

"CQMPa"
Ind. Brasileira
Classe 38
Aros pd t a guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em brauco), álbuns
para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência. blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brocha•
ras nãO impressas. cadernos d. escrever, capas para documentos. carteiras,
caixos de papelão, cadernetas. caderd
rios, caixas de cartão, caixas para paa
pelaria, cartões de visitas. cartões CO'
marciais, cartões índices, confeti. cari
tonna, cadernos de papel melimetrodo
e em branco para desenho. cadernos
esclares, carrões em branco. cartuchos
de cartolina, copas planográficas,
demos de lembrança, carretéis de pao
pelão envelopes. envólucros para chaè
rutos de papel. encadernação -de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas
falhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentai
de papel transparente, protos. papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
iseda, papel impermeável, papel encerada
papel higiênico, papel impermeável)
para copiar. papel para desentoas. peto
Dei para embrulho 'impermaabil:zaddi
napel paro encadernar, papel para eia
amen papel para imprimir, papel
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calina para embrulhos, papel celofane,
papel cciulose, papel de linho papel
absorvenie. papel para embruhar tabaco. pa:_ielão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos. postais de cartão
e tu5etes de papel
• Têrmo n.° 747.712, de 29-4-1966
Palmireno Viana Araujo
São Paulo

"DAMA"
Ind. Brasileira
Classe 41
Alcechotrs aletria, alho, espargos
açúcar. aIirnentos para animais, amido
amendoas. ameixas. amendoim, araruta
arroz, asam. avela. avelãs, azete azeitonas ban h.a, bacalhau. batatas. balas
biscoitos. oombons. bolachas. baunilha
café em ej-, e em grão. camarão. caneta
em 'pau e em pó. cacau. carnes, chá
caramelis cbocolares, conceitos, crave
cereais, cominho, creme de !c.ta. cremes
alimenticias, croquetes . compotas, ~gira la castanha. cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços. c ‘ adê. doces, doces de frutas. espina:re essências alimentares, empadas, ervihas, enxovas, extrato de toé
mate, tarinsas alimenticias, Lavas técaba. flozas, tareio. lamentos. feijão
egos trios. trutas secas naturais e cria
balizadas. c:icose. goma de .nascar. gor
duras. c:-Lralos. grãia de bici gelaé.na.
goiabada. geléias, herva doce bervp,
mate, horta:iças lagostas, línguas, teia
Condensado. leste em pó. legumes eu
conserve. lentilhas, linguiça louro, mas
tas alie:sal:feias. mariscos, manteiga
margarina. marmelada macarrãi. -mas

ia de tor:-..nr.e. mei e melado. mate, mas
sal para mingaus, molhos miluscos
mostarda. mortadela. nós moscada. no
ses. óleos comestíveis. ostras. ovas
pães. paios Qralinés pimenta. pós pare
pudins. r...klea, peixes, presuntos. pa
tês, pet-t-rais pastilhas. pizzas pudins
queijos. -ações balanceadas para ant
mais. reque:iões. sal. sagi sardinhas
sanduiches. sorvetes. sua de tomate e de
frutas. cassadas tapioca. tâmaras. tansp.
rias, tremoços. tortas. tortas pare ali•
mento de animais e aves, torrões
rouctoho e vinagre
Têrmo n.° 747.713, de 29-4-1966
Auto Partes "São Caetano" Ltda.
São Paulo

São Caetano

Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros Dera automóveis. auto--caminhões. *vias* amor-

culares para veiculos. cubos de veiculo.
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para veiculas direção, desli
gadeiras, estribos, escadas rolantes ele
vadores para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direçãc
freios, fronteira p ara veiculos guidão
locomotivas lar( has. motociclos. molas
motocicletas, motocargas. moto turgões
manivelas navios ônibus. para-choques
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tas reboques, radiadores para veiculos
rodas para veiculos, selins triciclos ti
rantes para veiculos. vagões. velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador tróleis troleibus. varães de
carros. toletes coara carros .
Têrmo n.° 717.714, de 29-4-1966
Antonio Guerra
São Paulo

GUERRA
AUTOMÓVEIS
Ind. Brasileira
Classe 21
'ara distinguir: Veiculas e suas partes
stenrantes: Aros para bicicletas. autonóvéis. auto-caminhões'. aviões>. amorecerl bres, alavancas de câmara barcos.
ireques. braços pára veiculas. bicicleas. carrinhos de mão e carretas. caiailhonetes. carros ambulantes. caminhões
-erros. tratores. carros-berços. carros
:rnorres carras-irrigadores, carros. asaroças, carroçerias. cháss,s. chapas cir
-ularea vara veiculos. cubos de veiculos
zorrediços para veiculos. direção. desliqadeiras estribos. escadas rolantes. elevadores prira passageiros e para carga
enates para carros: eixos de direção.
freias, fronteiras para veiculas. guidão.
ocomotivas, lanchas motociclos, molas.
motocicletas. motocargas moto furgões.
manivelas. navios ônibus. para-choques
p ara lamas. para' brisas. pedais. panrões.
-orlas para biçieletas. raios para bicicletas. reboque, rachadores para veículos
rodas p ara veicu l as. seuins. triciclos, tirantes para veiculas. vagões. velocipedee, varetas ié contrade do afogador e
acelerador troteis. troleibus. varaes de
carros, toletes para carros
Têrmo n. • 747.715, de 29-4-1966

legiais. fraldas, galochas, gravatas gorros, jogos de tingem. jaquetas, amues.
maior, mantas. mandrião, mantilhas. paretos. paias. penhoar, pulover, pelariam.
Ougas, pouches, polainas, pijamas, ou.
nhos, perneiras. quimonos: rega-os
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saidas de banho. sandálias
sueteres, shorts, sungas. golas ou slacke
touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos

refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento me-

Termo n.° 747.716, de_29-4-1966
Universitária Terraplanagem Ltda.
• São Paulo

em falha, latão em chapas, !atilo em
vergalhões, Iigbs metálicas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, –metais estampalos,
metais para sana. migue, e zinco •
Classe 8
Hidrômetros
Termo n.° 747.722, de 29-4-1966
Celestial — Indústria e Comércio _Ltda.

UNIVERSITARIA
Ind. Brasileira
Classe 50
Terraplanagem
Termo rt.° 747.717, de 29-4-1966
Livraria Narceja Editora Ltda.
São Paulo
N A R C E J. A
Indástria Brasileira•
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas
anuários, álbuns impressos. boletins ca.
Miemos edições impressas revistas. órgãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionadas. pe is teutrais e cinematográficas programas
circenses
Termo is.° 747.718, de 29-4-1966
Tecnobras S.A. — indúsflidroinct
tria Brasileira de Hidrômetros ,
São Paulo
•

HIDRONTET-TECNOBRAS
VA .-I N DrSTRIA BRA
SILEIRA DE HIDRne
TROS.
Nome Comercial
Termos ns. 747.719 a 747.721, de
29-4-1966
Hidromet — Tecnobras S.A. — Indústria Brasileira de Hidrômetros
São Paulo

tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, terro.em oruto

em barra, terno manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa ~leave!.
laminas de metal. lata em Riba, Mela

São Paulo

O PINO DA BOSSÃ
,Ind.

Brasileira
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
• r imas feitas em geral: Agasalhos.

aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, caranuças. casacão, coletes. capas, chales.
-achacais. calçados, chapéus. cintos.
:intas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções calças. camisas, camisolas, casa •
.
cuecas. ceroulas, colarinhos. a
saias, casacos, chinelos. dominós toes. fantasias, fardas para militar:, ar
! egiais. fraldas, galochas. gravatas. gorro& logos dt lingerie, jaquetas.
ligas, lenços, mantas. r, :as,
naiõs. mantas, mandribo. mantilhas macios. pelas, penhoar. pulover. palatinas.
seugás, pouches. polainas. Ominas, tati,tss. perneiras, quimonos. regalos.
-oba ,e chambre, roupão, sobretudos.
a,spensórios, saidas de banho. sandálias,

meteres, shorts, sungas. atolas ou alado!,
toucas. turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 747.723, de 29-4-1966
Arteplás S.A. Indústria e Comércio cie
Artefatos Plásticos

Leite Fj Figueiredo Ltda.

São Paulo

São Paulo

• Ni EMAS S/A

LEIFI X
Índ. Brasileira

aio;

•

P

.Wri.
sricus—

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário.

e roupas Seitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas. blusões. boinas baba
douro', bonés. capacetes. cartolas. cara.

pinas, casacão, coletes. capas chait
Secadores, alavancas de cdtubto barcos, cachecol'. calcados. chapéus cimos"
breques, braços para veículos, blcicle- cintas, combinações,. cor p inhos ' -alças
Sas, carrinhos de alio e carretas casai- de e-saboreia e de 1/4..lan,as :fações -ai
abondes, carros ambulantes carninhks, ças, camisas. camisolas samisetas
tutora, carros-berços, carros- cucas, ceroulas colarinhos -ttelros
carroa-irrigado" carros, car- saiu, casacos. Cr!aelos, dominós -abar
Peo4 baleiam fardas pare untares, co
Offghã 414fflia gr~

Nome Comercial
Classe 28
Artefatos de material plástico: Argolas
arrnelas, chapas. conexões, frisos.. gear
n'çfael paim . objetos inata- de pli,liços
mostradores pinos: ponteiros e tubos
..lasse )
Aço eu bruto aço preparado aça
doce a.:r ,,ara tipo s aço tundido aço
parcialmente erabalhado, aço pálio. aço

Têrmo n.° 747.725, de 29-4-1966
Antonio Garcia .
São Paulo

VASA DA SOGRA

S.Vicente •
Est. S.Paulo
Classes: 42 e 43
Titulo de L'stabeleciateuto

latAR1V ur fIGIAL (385a0
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ARCAS •DEFOSI TADAS
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
a correr o prazo do 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
747.724, de 29-4-1966
lbaté Mercantil Ltda.
São Paulo

Têrmo

• Têrmo n.° 747.729, de 29-4-1966

Economics Laboratory Produtos
Químicos Limitada
São Paulo

IBATE
Zn/CARPI/#.12 DA
Nome Comercial
Termo a.° 747.726, de 29-4-1966
Antonio Garcia
São Paulo

CASA DÁ SOGRA
pira Grande
Soran10
Classes: 41, 42 e 43
Titulo 53e Estabelecimento
Termo n.° 747.727, de 29-4-1966
Bartira Comercio e Representações
• Limitada
São Paulo

nd,,BigraRtdra
Classe 21
Para distinguir: Veicuios e suas Partes
' integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de adtmbio, ' barcos.
breques. braços para veiculas,
carrinhos ch mão e carretas. camiilhoa:ates. carros ambulantes. caminhões.
garras. tratores, carros-berços. carrostanques. carros-irrigadoes. carros, caroços. camp earias, chassis, chapas circulares para veiculoa, cubos de veículos.
corrediços para veículos, direção. desliguieiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para Carga.
engates para carros. eixos de direção.
Uca. fronteiras para veículos, guidão.
Rocomotivaa, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas. motocargas, moto furgões.
asznivelas. navios, ônibus, para-choques.
tara-lamas. para-brisas, Mais, palitem
rodas para bicicletas., raios para
reboque, radiadores para velculos,
rodas para velculos. relias, Wh:icica, timates para velculos, vagões, velocipe'des. varetas de contrôle do afogador e
acelerador, tróleis, trolelbus. varaeS de
carros, toletes para carros
Têrmo n.° 747.728, de 29-4-1966
Geoquímica — Análises Químicas Ltda.
São Paulo

oso0UsoL

'rido 3t0.03,01g1
Classe 2
Substâncias e preparações quingca:
asadas na agricultcra, na horticultitra,
saa veterinária e para Vais sanitários, a
para fins sanitários, á saber: — adtibOs
químicos. ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, barati•
carrapat:cidas. desin'atantes este
rilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatos

Termo n." 747.731? de 29-4'-1966
José Rafael Ca rdia Galrão
. , São Paulo

AUTENTICA
FITBLICIDADE

ECONOMICS
LABORATORY

Indústria Brasileira

Classe 1
Para distinguir: Absorventes. &catana
ácidos. acataias, agentes químicos para
c tratamento e coloração de fibras, tecidos. couros e celulose; água-raz. ai.
bumina. anilinas: alumen. alvaiade, aivelantes industriais. alumínio em pó.
amoníaco. anti-incrustantes, anti-oxidantes, anta-corrosivos. anti-detonantes. azotatos, água acidulada -para acumuladores, água, oxigenada para fins industriais amônia; banhos pare galvanização.
benzinas, benza betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulo:e chapas fotográficas. composições. ex.
alvores de incêndio, cloro, corrosivos.
cromatos, corantes. creosotos; descorantes desincrustantes, dissolventes; etnu•
sôes fotográficas. enxofre, ater, esmaltes. eestearatos: fenol. filmes sensibilizados para fotografias. fixadores, flui•
dos para freios, formol, fosfatos industriais. fósforos industriais. fluoretos.
fundentes para solda; galvanizadores
gelatinas para fotografias e pintura&
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper•
meabilLzantes, loduretos, lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; paooxidos, oitidante, óleo para pintura. óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis hellográficos e preliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório,., pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de tintas. preparações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos,
reativos, removedores, sabão neutro
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
8111/atos, soda cáustica, soluções gateaicas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, Ferro, paredes.
construçQes, decorações, couros, tecidos.
fibras, cfialose, barcos e veículos, talco
industrial, thiner. vernizes. zarcão
Têrmo n.° 747.730, de 29-4-1966
Copal Comércio de Parafusos Ltda,
São Paulo

COPAL
Ind. Brasileira
Classe 11
Para

Termo n. 5 747.733, de 29-4-1966
Vasividro Limitada
São Paulo

VASIVI1RO
Brasileira

Ind.

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
Classe 32
em todas as formas e p reparos, vidra
Titulo de Estabelecimento
cristal para todos os fins, vidro induz,
:rias, com telas de metal ou composb
Termo n.° 747;732, de 29-4-1966
Ibraplas Indústria Brasileira de Produtos ,cies especiais: ampolas, aquários, as
4adeiras, almofarizes, bandelas, cube
Plásticos Lida.
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centra
São Paulo
• -le mesa, cápsulas, copos, espelhos, as zarradeiras. trascos, fôrmas para do es,' a.
fôrmas para tornos, fios de vidro, gaz.."
IBRAPLAS
rafas, garrafões. graus. globos. haste,
Ind. Brasileira
larros, jardineiras_ licoreiros mamadel.
ras mantegueiras, pratos, pires. porta
jóias, paliteiros, potes, pendentes oe
Classe 28
:testais, saladeiras, serviços para reLt
Para drstinguir: Artefatos de material frescos, saleircis, tubos, tigelas, traves.
plástico e de nylon: Recip:entes fabri- ias, vasos. vasilhames. vidro para vi.'"
cados de material plástico, ',revestimen- traças, vidro para relegios, varetas
tos cenfeccionados de " substâncias ani- vidros para. conta-gotas, vidro pare
automóveis e para tiara-brisas e
mais e vegeta:s: 'Argolas. açucareiros
•
armações para óculos. bules. bandeias.
• ficaras
bases para telefones. baldes. bacias bolTermo, n. 9 747.734. de 29-4-1966
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
Orpevi Organização Paulista de
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
Ex`pansão e Vendas de Imóveis
caixas para acondicionamento de aliLimitada
mentos caixa de material plástico para
São Paulo
baterias, coadores, copos, canecas, conchas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velás,
caixas para guarda de ibjetos, cartuchos. coadores para chá. descanso para
Classe 50
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para sorvetes, caixinhas de plástica Impresos para uso em: cheques.
para sorvetes, colherinnas. pasinhas catas, envelopes, faturas, notas promis•t,
garfinhos de plástico para sorveres for- sórias papel de correspondência e rectv •
minhas dt plástico para sorvetes, discos. bos, impressos em cartazes, placas, te'
embreagen de material plástico. emba- buletas e veículos, bilhetes e impresrf
lagens de material pláatico para sorveTêrmo a.° 747.735, de 29-4-1966 _
res, estolas para objãOs, espumas de
Sonfecções -Samuel Ltda,
wlon,_ esteiras, enfeites para automóSão Paulo
•
veis, massas anti-ruidos, escoadores de,
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas, sacas, guarnições guarni1.000 MILHAS
nições para porta-blocos, guarnições
Ind. Brasileira
para liquidificadores e para aitedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de - material plástico para utensílios e eibietos,
Classe 36
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Calças em geral
vara cortinas, ferro laminados, plásTêrmo n.° 747.736, de 29-4-1966
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas
Pôsto de Serviço 1.00 1 Ltda,
m. inSis, prendedores de roupas- puxadoSão Paulo
. es de móveis, pires, pratos, paliteipás de cosinha, pedras pomes artiaos protetores para documentos, puP-J0001
xadores de água para 'uso doméstico,
Xndo Brasileira 1
aorta-copos, porta-níqueis; porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites =linhas. recipientes, suportes,. suportes para
Classe 47
guardanapos. saleiro, tubos, tigelas, Para distinguir combustíveis, lubrificaras
`ubos para ampolas, tubos para seria- Md, substâncias o produtos destinados
travessas. .tipos de material plás- iluminação e ao aquecimento: tlkod
ico sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilha- motor. carvão a gás hidrocarbareteN
nes para a5ondiciinamento, vasos, C- gás metano, butano t propeli°, gea ce.p
aras colas a friL , e colas são incluído) garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra..
• in outras classes. para borracha, para nas lubrificantes, óleos combustleaeL1,)
• ornimcs para ,marceneiros, para sapa- óleos lubrificantes, óleos destinados G
.•irps. p , rA vidros pasta adesiva para iluminação e no aquecimento, óleos patil
ma' 'r a' plástico e mgeral
amortecedores, pitrÔleo o queroser? ,

ORPEVI
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação Cena de aenuto cum
art i:O do Código da Propriedade Induatriai
ua (Ia r a da •publicaaao ao-Maçara
si correr o piam de 60 dias paia ó deferimento do pedido 'Durante esse prazo podara° apresentai suas oposições ao Departamento
Nacional as Propriedade industrial aquaies Q ue se pite,:rern prejudicados com e cai-ma-são do registro requerido
Têrmo n. o 747.737, de 29-4-1966
I tes. regadores. servAes de chá e cate
Metalúrgica Kaleim Indústria e Comer- I •erras. sei-naeá sdchos, sacarrolna. re

Liasse 2
1 atos palas penhoar pulover oalerinas.
Substancias e preparatAcs gunnici* nugas, ponches, polainas. pijamas ,xt.
Cid Ltda.
I umas ralhe, es. al:hadei • as torqueze usadas na agnealtcra, ua hortieuitu.,a. nhos. p er p etras.
quilnonos
regalos,
São Paulo Tenazes. travadetras teias dt arame. rol
na veter,nária e para lias sal etários a "obe de 'chambre, roupão, sobretudos,
fieiras, trincos timo.: pães emématnettro para tias sanitários. a saber: — adubos ‘aspensários• saidas de banho, sandálias,
trilhos liara " irias de torrei. taças .,quirn:cos, ácidos sanitários, águas de. sueteres. shorts, sungas. stolas ou slacks
KAT PR A
C verruma
sintetantes, aluais. bactericidas, barata :uier. toucas turbantes, ternos. uni•
Ind. Brasileira
formes e vestidos
carraparcidas, desin'etantes esteTêrmo n.° 747.739, de 29-4:1966
rilizantes,
enxertos.
tertilizantes,
Termo
n.°
747.747, de' 29-4-1966
CiPSSE
Santo Anion'o Juntas e Retentores Ltda.
formicidas e tosfatos
Viação Aérea São Paulo S.A. "Vasp".
Aço em bruto. aço prepara-lu açc
São liando
São Paulo
(foce. aço para tipos aço tundido. açc
Termo n.° 747.744, de 29-4-1966
parcialmente trabalhado. aço Pálio açc
Chocolate Dulcora S.A.
SANTO
ANTONIO
refinado, bronze. bronze em bruto ou
São Paulo
VIAJE BEK —1
Ind. Brasileira
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pó bronze em
V
IAJE VA SP
Classe 31
barra, em fio. ciliu-tbo em bruto oi. Juntas e retentores
'para automóveis
_ .
parcialmente p reparado cimento me
Expressão de prãopaganda
Têrmo n.° 747.740. de 29-4-1966
tálico, cobalto. bruto ou parcialmente
ik
C44.
trabalhado. couraças. estanho bina( oi Comcsa Comércio e Im p ortação Ltda.
Termos ns. 747.748 e 747.749, de
Guanabara
parcialmente trabalhado ferro em bruto
29-4-1966
n. da.
em barra, ferro langanes ferro velho
(Prorrogação)
-e5
Num em bruto ou parcialmente trabaPedreira Cantareira S.A
lhado. gusa temperado . gusa maleável
São Paulo
N13"51
'5.1>
lâminas cie metal lata em Fôlha. latão
COMUM E IMPORTAÇÃO LTDA.
am falha. latão em chapas. !ata° em
Classe 41
Prorrog aç ao
vergalhões. liga metálica limalha::
magnésio, manganês metais não traba• Importação, exportação, gêneros alimen- Balas, bombons. confeitos, caramelos.
!Lados ou pa-cialmente trabalhados ire tícios em geral. Produtos químicos e chocolates drops;; goma de mascas: pasBrasileira
bebidas
tilhas e pralinés
tais em massa metais estampados
Metais para solda. caguei ouro. zincr
Têrmo n. 9 747.741, de 29-4-1966
Termo' n.° 747.745, de 29-4-1966
corrugado e zincr liso • em trilhas
Indústrias de Chocolate Lacta S . A . •
Chocolate Dulçora S.A.
Classe 4
Paulo
Têrmo n.9 747.738, de 29-4-1966
Para distinguir substâncias e produtos
.8'r Paulo
Prumo Indústria de Artefatos de
de origem animal, vegetal ou mineral,
Metais Ltda.
em bruto ou parcialmente preparadas[
Abrasivos em bruto, argila refratária,
São Paulo
Káibion
asfalto em bruto, algodão em bruto, bewagg tume, borracha em bruto, bauxita, beis"
KO.Oifion
loira, breu, cânfora, caolim, chifres, eiIndrrrOasileira
aipo§
C.1
ras de plantas vegetais de carnaúba
aricurl, crina de cavalo, crina em geKokiiima
Classe 1:
espato,
ervas medicinais, extratos oleoue-Am
Ferragens. •rramentas de tóda espécie
sos, estopas, extratos de plantas, enx6•S;(1,
cutelaria em geral } outris artigos dP
fre, bilhas, fibras vegetais, flórea Sêaae
MOO
tes, alavancas. ar
g rafites, goma em bruto, granito em
metal a saber: Alia
cgcloig
Mações de metal, abridores de latas
Classe 41
bruto, Icieselghur, líquidos de plantas,
arame liso ou farpado. assadeiras: açu- Balas, bombons, biscoitos, bolachas; caKoiáliwn
látex em bruto, ou parcialmente prepaume)
careiros; brocas, bigornas. Baixelas ramelos; chocdlates; cacau; doces; farirado, minérios metálicos, madeiras em
bandeilas, bacias, baldes. bimbonieres; nhas alimentícias; frutas em conservas;
bruto ou parcialmente trabalhados, em
INDUSTRIA BRASILEIRA
toras, serradas e aplainas, mica, mar.
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, co- em massas, em calda, •em cristalizadas,
mores em bruto, óxido de manganês,
geléias; leite ma;ssas alimentícias;
lheres para pedreiros correntes, cabides
Classe 41
óleos de cascas vegetais, óleos de linhapastilhas, pralinés e torrões
Chaves; cremones, 'chaves de parafusos
• Balas
ça em bruto ou parcialmente preparaConexões para encanamento, colunas
Termos
ns.
747.742
e
747.743,
de
Têrmo n.° 747.446, de 29-4-1966
doo, plumbagina em bruto, pd de moi
Caixas de metal para portões, canos de
29-4-1966
Viação Aérea São Paulo S.A. "Vasp". dagem para fundições, pedras britadas,
acad. chaves de fenda chaves isgfesa
Sociedade Santista de Produtos
píeres em bruto, pedra calcária, plantas
Cabeções, canecas. cipos. cachepota
São Paulo
Químicos Ltda.
medicinais, pedras em bruto, quebracho,
Centros de mesa. coqueteleiras caixas
. `);to Paulo
raizes vegetais, resinas, resinas naturais,
pare acondicionamento de aLmentos
resíduos têxteis, alicio, seivas, talco
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeteiVIAJE BEM
em bruto, sido, xisto betuminoso, siliras, conchas coadores; distintivos. do.
cato
bradiças: enxadas, enxadões. esferas
•
P'
Classe 36
Classe
engates, esmichos, enfeites para arreios
Para distinguir:" Artigos de vestuários Pare distinguir: Materiais para construestribos, esferas para arreios, espuma- inaástr13 ""lietr
e roupas feitas em geral: Agasalhos ções e decorações: Arj;amassas, argila.
deir formões. 'vices, ferro para torta:
aventais, alpercatas anáguas, blusas areia, azulejos. batente-. balaustres, blocapim, ferrolhis, facas, facões, fecha.
Dotas, botinas, blusões. boinas, baba. cos de cimento, bloco_ para pavimentaClasse 46
duras ferro comum a carvão, têruteiras.
louros, bonés, capacetes . cartolas, cara- cão. calhas, cimente cal, crê, chapas
Agua
sanaria:
anil;
amido;
azul
da
fôrmas
para
doces.
freias
para
funis.
puças, casacão, coletes, capas, chales, isolantes, caibros, jairilhos, colunas,
prússia
e
ultramar
para
a
lavadeira:
Estradas de ferro, frio:deras; ganchos
cachecois, calçados, chapéus, cintos. chapas para coberturas, caixas dágua,
grelhas gar 4os. ganchos para quadros abrasivos quando par aconservar ou cintas, combinações corpinhos, calças
caixas de descarga para etixos, edifica.
polir; cera para assoalhos, composições de senhoras e de crianças,
gonzis para darruagens; insignias:
calções. cal. ções premoldadas, 3stuque, emulsão de
para
limpar
maquinismos:
detergentes;
lâminas, liroreiros. latas de lixoos. camisas, camisolas. camisetas, base
estacas, esquadrias, estru)arras; machad:nhas, molas para porta. dissolventes para gordura; graxas para cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. turasasfaltico,
para construções, lamemolas para venezianas. marte l os der calçados; líquidos para tirar manchas e peai, -fantasias. fardas para militares, co- las demetálicas
metal, ladrilhos, lambris, 'luvas
retas. matrizes: navalhas; puas., pás, pre- branquear roupas: palhas e palhinhas de legiais, fraldas, galochas, gravatas gor- de função,
lageotas. material Isogos. Parafusos, picões, porta pêlo: po- aço; soda para lavanderia: sabão em ros. logos de litigaria. Jaquetas, laquês. lante contralages,
frio e calor. manilhas, Mupó;
sabão
comum;
sebo;
saponáceos
e
l uvas, ligas, lenços, mantas. meias sas pare revestimentos de
seiras. porta-pão, porta- jóias. paliteiros
p aredes, mavelas
maios, mantas, mandrilo, mantilhas. os. delèss para construções.
Panelas, roldanas, ralos para p:as, rebi

es%'

COMESA

CANTAREIRA
Indústria

hiqt£

mosaicos, PM'
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MARCAS DEPOSITADAS
¡Publicação /sita de acordo com o art. 136 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias parei o deferimento' do pedido. Durante esse prazo poderão apresentai' suas opocitoes ao Departamento,
nacional da Propriedade Industrial aguêles que ee julgarem prejudicados com a CCSICESSãO do registro Tequerido

dutos de base astaltico. prodlitas para iarideilas, bacias, baldes. bimbonieres,

chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
.aixas de metal para portões, canos is
.neace chaves de tenda. chaves isglesa
cabeções, canecas, cipos, cachepots.
aulas; cadinhos. cadeados, castiçais. cal-antros de mesa,. coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos.
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cateteiras, conchas • coadores; distintivos, doaradiças; enxadas, enxadões. esferas
lagares. esguichos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, entitna•
deiras; formões. ;vices, ferro para cortar
capim. terrolhis, Facas, facões, tachaluras ferre solama a carvão. -er
!unis. fõri , ;,5 INI • 3 doces rre-u,s uar,1
estradas de 'ferro. trigdeiras; ganchos.
•reinas gat'ut. ganchos para quadros
•
di r rnagens: insignias; liP PO ID QOCAÇÀOmas, laminas, liroreiros. latas de lixo;
arras; machadinhas molas para porta.
notas para venezianas, martelos iar•
atas, matrizes; navalhas; puas; pás. pre•
sos. parafusos, alceies, porta-galo; Da
seiras, porta-páa, porta-jóias. paliteiros
saneias, roldanas, ralos para pias, rabi.
•s.s. regadores; serviços de chá e café.
INDUSTRIA BRASII.IIIFUI
,, rras serrotes. sachos. sacarrolha: tesouras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, :or.
Ciasse 40
trincos, tubos para encanamento
Móveis em geral, de metal, vidro, de neiras,
trilhos para sirtas de correr. taças.
aça taadeira estofados ou não, DiCiu- travessas,
turibulos vasos, vasilhames
sive móveis para escritórios: Armários.
ventara
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
Termo n. 9 747.754, de 29-4-1966
móveis. "'anafas. .balcões banquetas Jóias Anavi Comércio Importação e
bandejas domiciliares, berços biombos
Representação Ltda.
cadeiras. carrinhos para-'.Chá e café
São Paulo
conjuntos para dormitórios. conjuntos
Para sala de Jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e 'praia JOIAS ANAVI COMgRCIO
-oniuntas de armário: e gabinetes pare IMPORTA00 E REPBEcopa e cosinha, camas cabides. cadeira: SEMAÇÃO LTDA. .
giratórias. cadeiras de balança caixas
do rádios. colchões. colchões de molas
dispeasas. 'divisões. clivam discotecas
Nome Comercial
le madeira. espreguiçadeiras, escrivaniTêrmo n.° 747.755, de 29-4-1966
nhas. estantes. guarda-roupas. mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e televi- Expresso Rodoviário Mogiano Ltda.
São Paulo
são, mesinhas para televisão. moiciuras
vara quadros. aorta-retratos. polrlonas
Poltronas-camas, prateleiras. porta-chaEXPRESSO RODOVIAseus. sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines
RIO MOGIANO LTDA.
Têrmo n.9 747.751, de 29-4-146
(Prorrogação)
Nome Comercial
Indústria de Ferramentas •"Ifestas!"
Termos
as.
747.758 e.747.759, de
Limitada
29-4-1966
São Paulo
Waldomiro de Souza
São Paulo

tornar impermeabilizantes as •rgamassas de cimento e ceie hidráulica. pedregulho. produtos beturisnosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimento e outros como na pavimentação, peças Ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parquetes. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, 'tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigatterhos e
, varas
Termo n.9 747.750, de 29-4-1966
•
(Prorrogação)
Fábrica de Móveis e Colchões "Liberty'
Limitada
São Paulo

PRORROGS40
IFESTEEL
Indústria Brasileira

le senhoras e de crianças calçõee. cal;as. camisas, camisolas. camisetas,
suecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achasses fantasias, fardas para militares. cosgiais. fraldas, galochas, gravatas, gor•oss ogos de !ingeria. jaquetas. toques
'uvas. • ligas. lenços, mantas, meias;
:naiefs mantas, mandrião. mantilhas, pa-

Têrmo n. 9 747,756, de 29-4-1966
Expresso Rodoviário Mogiano Lidam
São Paulo

etós. palas. penhoar, pulover, pelerinam
peuges, pouches. polainas. pijamas, pu-

Classe 33
Título de Estabelecimento
Timo a. 9 747.757, de 29-4-1966
Expresso Rodoviário Mogiario Ltda.•
São Paulo

ahos, p erneiras, quimonos, regalos.
-olse de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
<meteres, shorts, sungas. atolas ou slacks
toucas. turbantes. 'ternos, uniformes

e vestidos
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral. teci.
dos para 'confecções em geral, para
tapeçarias e para •artigos de cama e
mesa: Algodão. •i/stica. cantam) cetim.
caroas casimiras fazendas e tecidos de
lá cm peças, juta, lesar, Linho; trylon
paro-paco; percalina; raini; rayon;
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano corre e
veludos
Têrmo n.° 747,753, de 29-4-1966

rrragens ferramentas de tertla espécie
cutelaria em geral e outris artasos de
metal a saber: Alicates, alavancas.
mações de metal. abridores de tatas

Laboratório Pernambucano Ltda.
Pernambuco

PRoRRoGAçÃo
AGIAS NTALUZI

f/YMÁST/4/4 BRASILE/6A

Sinal de propaganda
Têrmo ri.' 747.752, de 29-4-1966
(Prorrogação)
"
Carde Corrêa
São Paulo

DrinFdROGAC40

COURTELLE
Indústria Brasileirai
Par,, rhsttnguir: Artigos de vestuários

acume liso ou Farpado, assadeiras açu

e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
aotas. botinas. blusões. boinas baba.
louros, bonés. capacetes. cartolas. carasacas casacão coletes. capas. chatas:

• • areiros brocas, bigornas. baixelas
iheres para pedreiros, correntes, cabides

cintas, combinações, corpinhos. calças

-achrcols. calcãe:os. chapéus. cintos.

/ M OGIANOSão Paulo - Capitai.¡
Classe 33
Transportes em geral
`remo n. 9 747.762, de 29-4-1966 4
Ameglio & Cia. S.A.
Uruguai

A1! wO L I 01

(Prorrogação)

Classe 36
Classe

EXPRESSO GUAÇUANO
tão Paulo - Capitsaj

Classe 41
Palmito em conserv,

Classe 41 •
Substâncias alime ntícias
ti ias e seus prepara.)
dos, ingredientes alimentícios: Azeito+
nas, bombons. biscoitos, chocolates ca*
ratados; condimentos; conservas; cre n
mes; essências; doces; doces de frutas*
frutas secas e cristalizadas; geléias; mos
lhos; marmeladas; 'picles; pós para pus
dias; refeições enlatadas; 'sacos e
torrões
Termos ns. 747.760 a 747 761, de
29-4-1966
Waidotniro de S0112-3
São Paulo

ACRILINHO
Indústria Brasilei ra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas, blusa**
botas, botinas. blusões, boinas. babas,
douras, bonés, capacetes. cartolas, rara.,
poças, casacão, coletes. =apas
cachecol& calçados, chapéus, cinto*,,
Untas, combinações, corpinhos.
senhoras e de crianças, calções. calo
malas. mantas. mandrião. mantilhas aso
ças. • camisas, camisolas. camiseta;
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro*,
mias, casaram. chinelos. dominó& .bar•
peei, fantasias, sardas para, militares. eco
egials fraldas, galochas. gravatas. coa.
TM logos de Ilnperie laquas,
tuvas, ligas. lenços, mantas, meias,
etás, palas, penhoar, puloves. pelaria"
Reugas. pouches, polainas. pijamas. pua
nhos. perneiras, quimano& "gaba,
robe de chambre. roupão. sobretsadoo,
mspenstrios. çaIdas de hanba.- sandálias,
meteres. shorts sungas. stdlas oa abai/
toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos

1
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Publicação feita de mói-do Com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêlea que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Ciasse 23
Para distinguir tecidos em geral. tecidas para contecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. canhma cetim,
caro& casimira* fazendas e tecidos de
!3 peças, luta. jersey; linho; trylon;
pato-pato; percalina; rama; rayon: seda
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro
veludos
Termo n.° 747.763 de 29.4-1966
General Electric S.A.
Guanabara

Termo n.o 747.770, de 29-4-1966
Marcenaria Popular Limitada
Minas Gerais

Têrmo n. 0 747.772, de 29-4-1966
Indústria de Meias Alfa Ltda.
Minas Gerais

MARCENARIA
POPULAR LTDA.

INDUSTRIA DE
MEIAS ALFA LTDA.

Nome Comercial
Termo n.° 747.771, de 29-4-1966
Luzia Deottl
Minas Gerais

Nome Comercial
Termo n.° 747.775, de 29-4-66
Roupas Rei S. A. Indústria e

CARAMUJOS
GOIANÃ

Materiais exclusivamente para
construções

Classe 25
Filmes revelados, gravuras, bibelots,
objetos artificiais para adornar ambiarquitetura, desenhos,
entes, plantas,
maquetas e projetos para construções
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 50
Impressos em geral, relacionados com
construções e administração, Engenharia e obras em geral
Têrmo n.° 747.769, de 29-4E-1966
ÉPOCA S.A. — Engenharia, abras,
Construções e Administração

Eternamente;
Passída

_Ca, s a d
Classe 36
Roupas para homens, senhoras e
crianças
Têrmo n. 0 747.780, de 29-4-66
Mobicap S. A. Mobilização de Capitais, Crédito, Financiamento e
Investimentos
Guanabara

Sempre Passada
Classe 36
Roupas para homens, senhoras e
crianças
747.776, de 29-4-66
f ridii.,tria e
A
Rot - tas Rei S
Comércio
Termo

Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas.
incluídas na classe
Termos ns. 747.765 a 747.768, de
29-4-1966
ÉPOCA S.A. — Engenharia, Obras,
Construções e Administração •
Minas Gerais

Classe 16

747.777, de 29-4-66

Permanentemente

São Paulo

Pingo de Mell

ÉPOCA

ti."

Comércio
São Paulo

Classe 41
Doces, biscoitos, balas, pães, etc.
Termo n.° 747.773, de 29-4-66
Roupas Rei S. A. Indústria e
Comércio
Classe 6
Máquina de lavar roupa
Termo n.° 747.764, de 29-4-1966
Pingo de Mel Refrescos Ltda,
Guanabara

Têm()

Roupas Rei S. A. Indústria e
Comércio
Sãc Paulo

São Paulo

Eternamente
Classe 36
Roupas para homens, senhoras e

Passada
Crédito, financiamentos e investimentos

crianças
Têrmo -n.° 747.774, de 29-4-66
Roupas Rei S. A. Indústria e

Têrmo n." 747.778, de 29-4-66
Carcará Manufatura de Artefatos de
Madeira e Couro Ltda.

Comércio
São Paulo

Guanabara

Sempre Passada
Classe 16
Roupas para homens, senhoras e
crianças

Minas Gerais

EPOC A 5• A. AS,
ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO

Classe 36
Roupas para homens, senhoras t

Nome Comercial

crianças

olo

Têrmo n. 0 747.779, de 29-4-66
Clame 40
Mobicap S. A. Mobilização de Capi- , iióveis em gerai, de metal, vidro. de.
tais, Crédito, Financiamento e
iço madeira, estofados ou não. incluInvestimentos
sive móveis para escritórios Armários.
rmá rios sara banheiro e p ara roupas
Guanabara
iradas. almofadas
aco.choados para
móveis. bancos. ha Icões. banquetas.
' 1 n-l eia , 'lomiciliares berços biombos
MOIDICai. S. a,
Nobiltmacbai da Capital, Cradito.
, dr i• ..s. carrinhos para chá e café
Financ,amanto • lovaatimanto•
conjuntos , para dormitórios, conjuntos
nara sala de cantar e sala de visitas
nniuntos nara t e rraços, jardim e praia,
•:: too de armários e g abinetes para
Classe 33
copa e cosin ha camas cabides. cadeiras
Crédito, financiamentos e investimentos iratóriaa, cadeiras cl:.• balanço, calaas
4-
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Publiaação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. ' Da data da publicação começará
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Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a contaksão do registro requerido
•
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, 'discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão.' molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas,
poltronas-cama.,. prateleiras, porta-clia:Ou& sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termos ns. 747.781 a 747.791, de
29-4-66
Minas Engenharia de Estradai S. A.
Minas Gerais

pestana e sobranceiras, prepados para
Têrmo n.° 747.798, de 29-4-66
embelezar cílios e olhos, carmim para
Editorial Bruguera Ltda.
o rosto e para os lábios, sabão e creme
•
Guanabara
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lentifricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfu•
met escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perhunado. prepara.
dos em pó, pasta, liquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissolClasse 32
ventes e vernizes, removedores da auta Revistas, livros e publicações em geral
cuia, glicerina er!uniada para os cabelos
Têrmo n.° 747.799, de 29-4-66
e Preparados para descoioir unhas, Condomínio d °Edifício Monte Pascoal
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
Guanabara
.
para, e pele
Têrmo n.° 747.795, de 29-4-66
Etablissement IVIarquint "Grandes Marmies Internationales"
Vaduz

Coleçao
Letras e Numeras,

Edifício
Monte Pascoal

Classe 33
Uni edifício de apartamentos residencial*
—
Tênrio n.° 747.801, de 29-4-66
Centro Comercial Santa. Maria S. A.
Minas Gerais

Classes: 1 a 50
Insígnia para todos os tertnos
termo n.° 747.792, de 29--66
Verotti
Lonardoni
São Paulo

1
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Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos, ama, bitter, brandy. conhaque, cer.
vejas, fernet, genebra, gin. kumel, licores. :lactai. punch pipermint, rhum.
sucos de fracas sem álcool, vinhos, ver.
mouth. vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh:skv
Têrmo n.° 747.796, de 29-4-66
Asten do Brasil Indústria e Comércio
S. A.
io Paulo

Classe 42
Aguardente de cana (caninha)

Termos ns. 747.793 e 747.794, de
29-4-66
ORPEL — Organização Perez Ltda.
Guanabara

)ara sala de jantar e sala de visitas,
:onjuntos para terraços, jardim e praia.
-onjuntos de armários e gabinetes para
:opa e cosinha, camas cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa.,
le rádios, colchões, colchões de Molaa,'
dispensas. divisões, divans, discoteca!
le madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas,'
mesinhas, mesinhas pare rádio e televli'
ão mesinhas . para televisão, moldaras
'ara quadros, porta-retratos, polt:onas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chat
léus, sofás, sofás-camas, travesseiros é*
vitrines
Têrmo n.9 747.804, de 29-4-66
Saade Cia.
Guanabara

PEP'S
Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatizados para fumantes, bolsas para fumo,
bolsas para rapé, cachimbos, carteiras
de fumo charutos, cigarreiras, cigarros,
cinzeiros estofas para cachimbo, ;Atros
para piteiras, fosforeiraS de bolso, isqueiros, palha para cigarros, piteiras,
ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo
Têrmo n.9 747.802, de 29-4-66
Quimanil Indústrias Químicas S. A.
São Paulo

PERMASOL
Classes:• 1 a 50
Insígnia
Têrmo n.° 747.797, de 29-4-66
Editorial Bruguera Ltda.
Guanabara

Classe 1
Prhparado químico para impregnação de
couros
Têrmo n.° 747.803, de 29-4-66
Casa de Móveis Cherem — Indústria e
• Comércio de Móveis Ltda.

Mundo Infantil

Guanabara

Classe 3
Um preparado farmacêutico
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, Pzsências , extratos, água de colônia, água de toitcador, água de beleza, água de quina
Classe 32
água le rosas, água de alfazema, água
Revistas, livros e publicações em 'geral
Para barba, loções e tônicos para os
Têrmo n.0 747.800, de 2-5-1966
cabelos e para a pele brilhantina,. banInstituto Brasileiro de Marketing
dolina, "batons" cosméticos. fixadores
São Paulo
jia penteados, petróleos. óleos para os
tabelo creme revanescente, cremes ger.
&lume e pomadas para limpeza 'da
Pele a "raaquilage", lepilatórios, desodorantee, vinagre aromático. pó de arroz
Classe 50
"talco perfumado ou não, laPis pçra
Impressos e. cartazes de propaganda

BRUGUERA

MARKETING,

CHEREW,
INDDSTRIA BRASILEIRA„,
Classe 40
Móveis em geral. de metal, vidro. de
iça madeira, estofados ou não, inclu:Iva móveis para escritórios: Armários.
irmários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis.' bancos. balcões, ' banquetas.
,andelas domiciliares, berços. biombos.
-ar/eiras, careinhos para .chá e café,
:onjuntos para dormitórios. conjuntos

INDÚSTRIA BRA_$.111211A\
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário&
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
suspensórios, saldas debanho. sandáliae
aventais, Alpargatas, anáguas. • blusas,'
botas, botinas, blusões, boinas, babai
douras. bonés. capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes. capas, abala,
cachecols. calçados, chapéus. cintos,.
cintas, combinações, corpinhos, calças)
de senhoras e de crianças, calções. cala(
ças. camisas, camisolas, camisetas”
cuecas, ceroulas,. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. echari
pes. fantasias. fardas para militares, ceei
tegiais, fraldas. galochas, gravatas. gora
ros. jogos de !ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa-+ .
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. pouches, polainas, pijamas. Ni
nhos, perneiras, quimonos. regalos,
peugas. pouches. polainas. çjjamas, pud
nhos. perneiras, quimonos, regalos'
robe de chambre. rolpão, sobretudos
sueferes, shorts, sungas. atolas ou slacki
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Urino n.° 747.805, de 29'-4-66
Marcenaria São Jen:mimo Indústria e
Comércio de Móveis Limitada
Guanabara

SÃO JERÔNIMO,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Móveis em geral, de meta!, vidro, de
aça madeira, estofados ou não, inclui
sive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupaa
usadas, almofadas, acolchoados parti
móveia, bancos, balcões, banquetas,

nSarakiákaL.12.iti:109111W.,
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Publicação feita de acordo can o art. 130 do Código ' da Propriedade Industrial. Da data da publicaM começará
correr o Prazo de 60 dias para o daferimento do pedido nurante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Neli:Amai da Propr. • iade Industrial aqueles que se julgarem p rejudicados com a concessão do registro requerido

Dr ' ias domiciliares, berços, biombos.
Ode/nas, carrinhos para chá e café.
ItotsPiatoa para dounitóries. conjuntos
pare mia de jantar e sala de visitas.
dOnhneasa para terraços. ¡antas e praia ,
confluam de armários e gabinetes para
copa e ~Mita, cansa& cabides. cadeiras,
ratória& cadeiras de balança caixas.
de dulia& colchões. colcisees de abolas
dispamos. divisões. :silvem& discotecas
da madeira. espregançadeiras escrivaninhas araterates, gaarda-zesupas meias
tadaint~ ~ kme lune radio e televisão, ~abai para :televisão. 030~35
)ara quadros, porta-retranca. poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-dmOu& sofás, soFaa-camas, travesseiros e
vitrina

Termo n.9 747.806, de 29-4J`
Empresa Campara Ltda.
Pará
siamomemn""agai""

111111111111~1~2.11"111111

Classe 42
Aguardente de cana
Temo n.° 747.807, de 29-4-66
Perfumes Cinelândia Ltda.
Guanabara

FINVOLITÉE
fiathãstria Brasileira

Termo a.' 747.808, de 29-4-66

Perfumes Cinelândia Ltda.
Guanabara

J. 14. F.
Indústria Brasileira

'Classe 48

Para distinguir: Perfumes essências extratos. água de colônia. água de touca.
dor. :água de. beleza, agua de numa
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a 'peie. brilhantina. bandolina, "batons" coima:coa axadorei
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescenta. cremes gordurosos e pomadas para iimaeza da
pele a "maquilage" iepila tonos, deso
dorantee, vinagre aromático rt de arroz

dos em pó. vasta. ãqinclos e tijolo,
Iara o tratamento das unhas. disso
'entes e vernizes. removedores da cuti
ufa. glicerina perfumada para os cabeis e preparados para descolorir unhas
ilios r oura , OU saiais artificiais Óleos
para a pele

Termo n. 9 747.813, de 29-4-66
Comtrcial Rocha LtdMinas Gerais

Termo n.9 747.810, de 29-4-66
Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Ltda.
Minas Gerais

\in)"

Sociedade Brasileira
de Desenvolvimento Ltda.
Compra e venda de ações. titulos e

imó vsie

Termo n. 9 747.811, de 29-4-66
e talco perfumado ou não, lapis para Sociedade Brasileira de D-Rerivnlvimento Ltda.
pestana e sobranceiras. prepados para
Minas Gerais
embelezar alhos e olhos. carmim pare
a-rosto e para as lábios, sabão e rrreme
para barbeai, sabão liquida perturnadc
9d ma sormalnual .sa3anocias •oeu no
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pertu SC C1C 4CE SRA S rLEICS CE DESE:.VOL`, MESIM UMA.
me; escovas para dentes, cabelos. unhas

Classes: 33 e 48
Impressos para uso da firma. — Perfumaria, cosméticos, deutifricios, sabonetes e preparados para o cabelo. Artigos de toucador e escovas para os
dentes, unhas, cabelo e roupa
Termo n.° 747.814, de 29-4-66
Indústria Nacional de Artigos Esportivos Ltda.
Guanabara

e cibos, saquinhos perfumado. prepara.
dos em pó, pasta, liquidos e hiolos
Classe 33
praa o tratamento das unhas, dissol- Compra e venda de títulos, ações
ventes e vernizes, removedores da cuti
imóveis
cala. glicerina er tumada para os cabelos
Termo
n.°
747.812,
de 29-4-66
e preparados para descolais unhas
Rocha Ltda.
Comercial
cfflos e pintas ou sinais atificiais óleos
Minas Gerais
para a pele

Termo n.° 747.809, de 29-4-66
(Prorrogação)
Pp rimnes Cinelândia Ltda.
Guanabara

prorro ga ç ão -

Karime
Indústria Brasileira

Classe 48
Classe 49
Para distinguir: Perfumes, essências. et- Para distinguir: Jogos, brinquedos, pastratos, água de colônia. água de touca-, satempos e artigos desportivos:
tratam /ima de colônia. igua de touca
94#""
tadare fmnui de 'beleza. fsgua de 'qtána
cador, água de beleza, água de quina. tomóveis e veículos de brinquedos, Auaralona de rosas, água de alfazema. águo
água de rosas, água de alfazema. água mas de brinquedo, baralhos,
bolas para
efig delm.44'
sara barbe. loções se tônicos para OF
para barba. loções e tónicos para os todos os esportes. bonecas, árvores de
Ilbelos e para a pele. brilhantina. bem-,
cabelos e para a pele. brilhantina. ban- natal chocalhos, discos de' arremessa
Classe 48
dollem "batons-. :cosméticos, fixadores
dolina. "batons" cosméticos. fixadores desportivo. figuras de aves e animais,
Re Penteados. petróleos, óleos para os Para distinguir: Perfumes. essências. es de penteados. petróleos, óleos para os
Cabelo, crave rejuvenescente. cremes gor- tratos. agua de colônia. água de touca- cabelo. creve rejuvenesceste. cremes gor- jogos de armar. jogos de mesa, luvas
durosos e pomadas para limpeza da calor. •água de beleza. água de quina durosos e pomadas para limpeza da para esporte. miniaturas de utensílios
Pele e "risaquilage" depilatórios, deso. guia de rosas água de alfazema. squa pele e "maquilage" depilatórios, deso- domésticos, máscaras paar esporte, napara pesca, tamboretes
/dormitas. rimava ammltico. pé de arroz para barba. loções e tônicos para os dorantes. vinagre aromático, p6 de arroz dadeiras, eredes
varas para pesca
talco perfumado amar não. lápis para rabelos e para a pele. brilhantina. ban e talco perfumado ou hão. lápis para
¡pestana e sobranceira preparada. pare mofina, "batons" cosméticos, fixadora: pestaná e sobranceiras. preparados para
Termos ris. 747.816 a 747.824, de de penteados. petróleos. óleos para tx embelezar cilios e olhos, carmim para
29-4-66
embelezar cílios e olhos :carmim para
ABC Rádio e Televisão S. A.
rasto e para os lábios, sabão e creme :abalo. creve reluvenescente. cremes por o rosto e para os lábios, sabão e creme
São Paulo
Data basear. sabão liquido perfumada durosos e pomadas para limpeza da para barbear, sabão liquido perfumado
jau não, asbonetes dentifrícios em p6. pele e "coaquilage- . depilatórios, deso ou não. sabonetes, dentar/cios em pó.
Pasta ou liquide. sais perfumados para dorantet, viaagre aromático. p6 de arroz pasta ou liquido. sais perfumados para
benhas, pentes, vaporizadores de parti- e talco perfumado ou não. lápis para banhos, pentes, vaporizadores de parttiam. escovas p ara dentes. cabelos, unhas iestana e sobranceiras. p reparadca para me. escóvas para dentes. cabelos. 'unhas
is cílios. saquinhos perfumado. prepara- embelezar cílios e olhos. carmim para e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta. Liciu:do• e tijolo:
rosto e para os IlábiOS, sabão e creme dos em pó, pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento ales unhas õissol • para barbear. sabão liquido perfumado para o tratamento das unhas, dissolClasse 2
tVentes e vernizes. removedores da ~- nu não, sabonetes. dentifrictos em pó ventes e vernizes, removedores da cuti- Substâncias e preparações químicas
pala. glicerina perfumada para as orbe- pasta ou ::.?uldo. sais perfumados para, cuja, glicerina perfumada para os cabe- usadas na agricultura, à saber: adubas.
os e preparados para descolorir unham. banhos. pentes . vaporizadores de perla-, los, e preparados para -descolorir unhas, adubos artificiais para o solo, álcalis
ci T ios e pintas ou sinais artificiais, óleos me, escavas para dentes. cabelos. unhas cílios e pintas em sinais artificiais. óleos para fins agrícolas, bactericidas, cena
para a pele
ç cubos, saquinhos perfumado, preparapara a pele para enxertos, clanamide de Meie
Classe 48

Para distinguir: Perfumes, essências. ex.

(Ma 4714,97did

CANÁRIO

Indústria Bràsileirá, -
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação, feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a curral' o prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições se
Departamento
.
Nacional ' da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
• como adubo •para o solo. defumaciores
desinfetantes usados na agricultura r
n horticultura. escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos dr
quassia para t ns horticolas, fertilizara
tes para o • solo, tormicida, guano, irise.
tilimos, massas para. enxertos. pastilhas
para destruir insetos, preparações para
pia,servar o solo, preparações para destrui, Insatos, hervas e plantas dani;
abas, sais para fins agrícolas, sais para
fins barrico! na, substâncias químicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas venenos contra à •rermina
veiamos para Insetos e vesgos
contra lagartas
Classe 30
Armações de guarda-chuvas, armações
de guarda-sois, barbatanas para guarda-chuvas, cabos de chapéu de sol,
capas de algodão para chapéus de sol,
capas de sêda para • .chapéus de sol, castães de madrepérola •para bengalas, castões de •marfiin • para guarda-chuvas,
castões de osso, castões de metal comum, bengalas , ponteiras

Classe 4

Substancias e p rodutos de • origem atti•
OIJ • vegetal ou mineral. em bruto ou
pasci:. tenente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, eisfáltico em
oruro. 'algodão em bruto. borracha em
bruto. bauxita. benjoim, breu, dobra,
caolim chifres. ceras de plantas; ceras
ve g etais -de carnaúba e atlas" ,crina
de cavalo. crina' em geral, cortiça eco
bruto. cascas vegetais, tapam ervas

ila•• icinals, extratos, oleosos, estopas
'er :cofre tralhas. fibrai vegetais, flores
secas. acatites. gomes em bruto. grafite
en• bruto. kieselghur, tiquidos de Pim•

tas.. lates 0112 bruto ou parcialments
DY ra minérios. metálicos,
andel.
ras em bruto ou p arcialmente traba•
it adas em toras, serradas e aplainadas
man g anês óleos de cascas vegetais
mica mármores em bruto, óxido 'de
' gazes saai-tificarlores .gelatina. giz, dl.
Ç dos
nmirs gi na em bruto. pó de
oara fundições. pedras' brimoa% p iche em ' bruto. pedra calcária.
mamas medicinais. oedrãs em bruto

Classe 45
borracha, rodas de borracha para mó- para p ropagandas. suportes artísticos
Flores naturais, mudas para pomicul. veis. sanfonas de vácuo, suportes de para vitrines. estatuetas, para adorno'
tura, árvores e . arbustos, mudas para a motor sapatos do pedal do breque. see p ara fins artísticos e taboletas
agricultura, horticultura e floricultura, sembaio e isolador, suportes, seMi•
Têrmos ns. 747.827 a 747.833, de
plantas vivas, semestes •
pneumáticos, suportes de câmbio, san29-4-66
Cause 42
fonas de partidas, saltos, solas e solados ABC — Rádio
e Televisão S. A.
vos. afiz, bitter, branda. conhaque, cer. de borracha, surdinas de borracha para
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- aplicação aos lios telegráficos e tele&
SUS Paulo

vejas fernet, genebra. gins kumel,
res. nectar, panei) pipermint rbum,
sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver.
ausuth. vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe , 37
Roupas brancas para cama e mesa
saber: acolchoados para cama, cober
toses para cama, cobertas para camas
colchas, fronhas, guardanapos, guarm
çôes para chá e jantar, lençóis, pano:
para mesa, panos de prato, anos d.
copa, toalhas ara rosto, banho. mãos,
para bebês, toalhas para altar e par.
•
mesa
•
Classe 24
Para distinguir artefatos de algodão
nylon, plásticos, cânhamo, caroá. juta;
lã, linho, paco-paco, rani, raiou, seda
natural e outras fibras: Mamares, aatca.
dores, bicos, bolsas, de tecidos para se•
nhoras, bordados, borlas, bandeiras, cordões, cadarços, coadores de café, cober.
tas para raquetes, coberturas para cavalos, debruns, enfeites, etimietas, entremeio, entretelas, flâmulas, fitas, traisjas, filtros de café, galões, laços de
chapéus, mochilas, montas, nesgas. ombreiras. passamanaries, palmilhas, pa.
‘103, passamanes, ponpons, pingentes.
rendas, rédeas, rêdes, sacos, sacas. sacolas, tiras, telas para bordar, zergas
Classe '39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
oorracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha nâo in•
citados em .outras classes: Arruelas, ar.
golas, amortecedores, assentos para ca.
•
deitas, borrachas para aros, batentes de
cofre. buchas de estabilizador, buchas.
buchas para fumei°, batente de porta
intente de chassis, bicoi para mamadei.
ras, • braçadeiras,'bocais, bases para te.
lefones, borrachas para . carrinros. indus•
triais, Iscirracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas. cochim
de motor, c8maras de ar, chupetas. cor

a• chi-ache raizes vegetais. resinas; termo • naturais sestduos tarais. silício.
seivas talco era bruto. xisto. xisto
betuminoso e stlicato
Glasse a
Iões massiços de borracha, cabos para
. . .
Aço em bruto. aço preparado, aço ferramentas, chuveiros, • calços de bor
doce aço para tipos. •aço fundido aço -acha. -chapas e centros de mesa. cor
rrahn!ha r;o aso inibo. aç • ias de borracha, cápsulas de borracha
re
"--nnze bronze eia,
Palme entro de mesa, calços de borra.
arta-aluam-irr trabalhado, bronze de :ha para máquinas. copos de borracha
man g anês bronze em pó. bronze em 'ara freios, dedeiras, deseatupideiras
pa r, , autu . rue nreparado cimento me• fiscos de mesa, descanso para pratos.
bar ra em tio. chumbo em bruto ou mcostos, embolos, esguichos, estrados.
tãii,u 2ohalto bruto ou parcialmente
Elponjas de borracha em quebrajacto
trabalhado couraças estanhe bruto ou rara orneiras. fios de borracha lisos.

par, , aiinellie : sal- -asado f erro em briatc
e•b narra ferro manganês. ferro velho.
gusa ?ff) arara mi parcialmente caba,
/halo O), v-1 temperado gusa rna'eavei
Itiii»nas "te mesa! lata em tôlra tatào
•m talha iaria aia chapas l'atão 'em
vergaihões, tiçias metalic.as amalhas
mas npgie ainaganès aa s tais rias lambathsans• •sa p.a r s imonte t r abalhados me.
rata arn massa metais -tstempalos.
(u.ita i r para

sois., saquei e .zanco

Armas de oorracha, guarnições para
lutomóvels, guarnições para veiculeis,
ancheias para escolares, laminas de
mrracha para degraus, listas de bor-acha, manoplas. maçanetas, proteto.
'es para para-lamas, protetores de
+ara-choques, pedal do acelerador. pe
iro de partida. peru para batinas

nacos, travadores de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para contagestas, tiras de borracha para elOxiraçâo de subatâncias auitnicas
Termo n.° 747.815, de 29-4-66
Indústria Nacional de Artigos Esportivos Ltda.
Guanabara

• O'
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Classe 49
Para distinguir: logos, brinquedos, pas
sarampos e artigos desportivos: Au
tomáveis e veículos de brinquedos ara,
mas de brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportas, bonecas, árvores de
natal chocalhos, discos de arremess.

Indústria Brasi/eira
Classe 2
Carrapaticidas, desinfettantes embrocações para animais. farinha de ossos,
medicamentos para animais PACS preparado s eprodutos aisetiz idas. parasiticidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e des:aletantes, sais
veterinários e desinfetantes sais veterinários. .vacinas para aves e animais.
sais minerais para fins veterinários. po-

madas uso ...veterinário, vertniiedas 'uso
veterinário, desin fetantes e veterinários
despoitiva figuras de aves e animais
Classe 30
jogos de armar, logos de mesa, luvas Para distinguir: Guarda-chuvas, parpara esporte, miniaturas de utensílio: da-sol, bengalas e suas partes inte-

domésticos, máscaras paar esporte. na ,
ladeiras, redes para pesca, tamborete:

e varas para pesca
Têrmos ns, 747.825 e 747.826, de

grantes
Liasse 24
Nlamarcs. atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para•
iiversos fins. exceto para fias medici-

• 29-4-66
A. 13. C. Rádio e Televisão S. A. nais, bandeiras, bordados. braçadeiras.
horias. cadeados caas ara móveis e
São Paulo
planos, carapuças para cavalos, cor
lã fitas forros franjas-zões,dbrun
•
festão. feltro para órgão fofos galar.

CANARIC

-letes lamparinas mochilas mosqUitei.
roa, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.

Indústria Brasileira

panos para enfeites de móveis. nâo

•azendc parte dos mesmos palmilhas,
Classe 20
,assamaries, pavios rédeas, rendas reAncoras, bóias, botes, salva vidas, bar- des. sacos ainhaninhas pare vestidos
cos, lanchas, cintos de natação velas telas. tampos para almofadas, não ',apara barcos, ganchos para botes e dis- zando parte de móveis, artigos êstes
positivos para- arriá-los, barco ou
feitos de algodão cá,ihamo linho luta,
seda taloa lá °els e fibras não
flutuador acionado a pedais
incluídos em outras ciasses

Classe 25
Classe 5
Ar rores de natal. bibelots, bolas para Aço .em
bruto, aço p reparado. aio
enfeites de Árvores de nata, cartas

geográficas, cartões postais. cartaz
diaplays, desenhos artisticos, desere:.
de calcomania para tecidos, estátuas
estatuetas estampas. gravuras. frutas de
vidro. figurar de ornatos, festões, fotografias. frutas de louças. figuras para enfeitar bolos de aniversários.' batizados.
casamentos e outras quaisquer comemfaças). gravuras. imagens. letreirob Maieguies, maquetas, obras arnicas. obras
de pintura, painéis e cartazes para de•

foce, aço para tipos. aço fundido. aço
oarcialmente trabaNialo. aço p álio aço
-éinado. bronze. hronze em hrutc ou
larcialmente trabalhado. bronze de
manganêS. bronze em 06 tirante em

barra, em fio. ciuínho em hruto ou

aarcialmente praparado• canse ata aseltlico, cobalto.- bt,,•( oii OP raiaIrr f" n te
rabalhado. 'couraças. estrnho hrt,to ,t)
.tarcialmente trabalhado tarro sol bruto,
'ratinhos. pneumáticos, pontas de bor
ite 6arra. ' ferro man g anês t erra velho,
• achn para bengalas e muletas, rodas cornem e para exposkia projetos. lhado. gusa temperado aasa mate i vet,
ynassiças, rodizioa.. reveatimentoa de mostruários de mercadorias diversas, e pise- em bruto ou p-arciaaneare criam-

./
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fainas da metal, lata em folha, latác
asa talha. ;lano em chapas. latão ett.
vergalhGer, liga metálica
limalus
magnésio, manganês. metais não traba.
Rhadtaa Go parda/mente trabalhados, me.
Roia eto =assa. metais estampados
metais sara solda ni quel. ouro. zinca
Classe 4
Para distinguir hervas, fõlhas e cascas
raizes, resinas e plantas, ceivas e líquidos de plantas. gomas e corantes, vegetais, extratos e tinturas vegetais, óleos
vegetais em bruto ou parcialmente pre
paradas não incluídas noutras classes
_destinadas a fins industriais, sob produtos destes; produtos vegetais, óleos, sucos, essências, alcoolaturas, extratos
fluídos secos e moles e especialmente especialidades vegetais, alcatrão, vegetal.
terebeptina, gomas e colas brutas ou
parcialmente preparadas medicinais e
minerais. em bruto ou parcialmente preparadas usadas nas indústrias
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anta, Ditter. brandy. conhaque, cai',
vejas tear-et, genebra. gin, kumei, lico•
res, necter, punch pipermint, rhuin
ouros de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mout'a vinhos espumantes. vinhos
quinados e whisky
Classe 45
Flores tia ,tais, ri lidas para 'eaniat,i
tura, árvcres e arbustos, mudas para a
agricultura, horticultura e floticultura,
plantas vivas, some das
Termos ns. 747.834 a 747.836, de
ffik

A. 13.

Termo n.° 747.840, de 29-4-66
u'ivaceucoshaaa . panos 'ta ratos, walhas 1e Büller S. A. Laboratórios
ticos
rostc e banto. toalhas de mesa tua•
lhas para tatuar. toalhas para chá e
São Paulo
cate,• toalhas para banquetes. guarni
Ou para cama e mesa, toalhinhas
len,,,Sis, cantas para ca.Las. panos r ar

(cobre pão/

Termo n.9 747.837, de 29-4-66
Agência de Viagens e Turismo Costa
do Sol Ltda.
Guanabara

Classe 33
Venda de passagens, excursões e
turismo
Termo n.9 747.838, de 29-4-66
Classe 3
Büller S. A. Laboratórios FarmacêuUm produto farmacêutico (anti-biótico)
ticos
São Paulo
• Termo n.° 747.842, de 29-4-66
Nota — Distribuidora de Valores Ltda.
Rio de Janeiro

NOTA istribuidora
'de Va0oresLt
.Nome comercial
Têrmo n.° 747.843, de 29-4-66.
Laboratórid Hidrovita do Brasil Ltda.
Rio de Janeiro

29-1-66

Radie e Teiz„i;.1) S. A.
São Paulo

Classe 3
11(n produto farmacenirco indicado no
tratamento das diarréias e enterucolites
Termo n.° 747.839, de 29-4-66
a Novaquímica Labo'-atóric,s S. A
São Paulo

Indústria. Brasileira
Classe 3
Vacinas, bioculturas, soros, vitaminas,
substâncias químicas, preparados e pre
Classe 2u
parações usadas 'na medicina e na
Petrechos navais e aeronátOicus. á-icorps
farmácia
bóias, cinta de natação fata :xas, flutuadores para hidrometria. para acedas e
Têrmo n. 9747.841, de 29-4-66
salva-vidas
S. A. Instituto Bloterápico AMericano
Classe 25
"SAIBA"
Estátuas. estatuetas, estampas, frutas e
flua:a e `:.allsas de cera, floras e lõlhas
de substâncias isolantes e
guras de tn! 4 •ira, figuras de cera. gra'aairas, imaara,s. máscaras de ''é "a, obras
escrita-a. abi as de pintara. quadros
com maldura de madeira ou material
ártico, cartazes impressos, literais de
propaganda, clichês •
Classe ã7
o 3 -agt ein para cama a meats:
,,amoolosurloi para coam. Wettaa,
Classe 3
WT", eafragíes, itoeâss5 SitraMoa•
gneu
Wota dea Oaman. Um produto farmacêutico antibiótico)
Indústria ir rasileira

Laboratório Hidrovita
do Brasil Ltda.
Nome comercial

Termos ns. 747.846 e 747 847 de
. 29-4-66
Brastame — Indústria Metalúr.3ica S. A.
Guanabara

freios. fronteiras para veículos. guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos. molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choottes.
para-lamas. para-brisas, pedala, pantões.
rodas para bicicletas.. raios -is.ra bOichetua, reboque, radiadores para veiou/os.
rodas para veículos, selins. triciclos. tfrantes para veiculos, vagões. velocipedes. varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus varres de
carros. toletes oara carros
Têrmo n.° 747.847, de 29-4-1966
Brastame
Indústria Metalúrgica S.A.
Guanabara
Classe 11
-ferragens. ferramentas de toda espécie.
cutelaria em geral e outris arLgos de
metal a saber: Alicates, alavancas. armações de metal, abridores de (atoo
arame liso ou farpado, assadeira). açu:aretroa; brocas, bigornas. baixelas.
um/cilas. bacias, baldes, bimbonterea;
bules: cadinhos, cadeados. castiçais, e>
'heras para pedreiros. correntes. cabides:
chaves; cranianas, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões. canos de
mear;. chaves de fenda chaves ir..glésa.
eaborbes canecas., cipos, cachepets
centros de mesa, ccqueteleiras calma
pare acondicionamento de atraentes,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras. conchas coadores; distintivos. dobradiças; aturadas. enxadões. esferas,
'engates. esguichos. enfeites para arretes
estribos, esferas para arreios, espumafeiras; rormões. ►Ices, ferro paro cortai
.avim ferrolhls, facas, tacaca, tacha/uras ferro comum a carvão: têruteiron.
m.s t•:.1.,(g.ls nora doces, freios aata
estradas de ferro, frip'deiras; ganchos.
orelhas garços. ganchos para quadros
a , nns para darruagens; insignias; Ornas. lâminas, IIroreiros, latas dt liso;
,1 /rimas roldanas, ralos para p.aa, rebl
-eras.potã,jóialero
!arras: machadinhas. molas para poeta
molas para venezianas, martelos lUtS,
retas matrizes; navalhas: puas. pás. preg os a a ra fusca: picões. porta-gelo: ao
res. regadores; serviços de chá e cale.
o rtam:tee-.
serras. serrorea, sachos. sacsdrrtr•Ih
ez
„,.
talheres atlhadelra
tenazes. cavadeiras, telas dr arame. torneiras. trincos, tubos'para encanamento
rrilhos para (*tas de 'correr.. taças,
-ravessas, turibulos: vasos vasilhameo
e verruma
Têrtnos ns. 747.849 e 747.850. de
29-4-1966
Companhia Melhoramentos de São
Paulo Indústrias de Papel
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas oarte e
integrantes: Arca para bicicletas auto
aa6veis. 'auto-caminhões. aviões amortecedores. alavancas de câmbio barcos
breques. bruços para veículos biatcle.
Otato-ut"..e.n.44-4
-as. carrinhos de mão e carretas •amiabonares. carros ambulantes. camtnaôes
Classe 49
carros. tratores. carros-her,zos caros
'anoues. carros-irrigacloes. carros. car Álbuns, envelopes e carteiras contendo
(nas. corrocerias. chassis. chapas rir ft-ilhas de papel, cartolina, cartão e pacolares para veículos. cubos de veículos. pelão- impressos com estampas e desenhos paar recorta re armar
corrediços para veiculas, direção, daal•
Classe 32
radeiras. estribos. escadas rolantes.
Livros e brochuras impressos
'adores para passageiros e para carga
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Publicação feita de aturdo com' o art. 130 do Código * da Propriedade Industrial. Da data da publice.çáo clamará

a correr o prazo de 60 citas para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas %maletas ao DeRartamento
Nacional do Propriedade Industrial aquêles que se

'Urino n.° 747.845, 4c 29-4.66
Pedro Carlos Tavares da Silva ]r.
Rio de' janeiro

julg arerá prejudicadas com

a' concessão do registro requerido

Termo n. d 747.851, de 29-4-1966
Companhia Melhoramentos de São
Indústrias de Papel
São Paulo

abas, papéis de estanho e de alumin:o, gás metano, butano t propa go, gás enpapéis sem impressão, papéis sai branco garrafado, gás liquefeito, gasolina, gál•
para forrar paredes, papel *almaço com ias lubrificantes, Ólew coinbustivéh,
ou sem pauta, papel crepon, papel de Óleos hihrificantes, .óleos destinados 11
seda, papel impermeável, papel encerado iluminação e ao 8qUeCIMellta. &os para
papel higiênico, popel impermeável
ETAU - Escritório Técnico
amortecedores, petróleo e querosene
para copiar, papel , para desenhos,. paTêrmo n. o 747.858, de 29.4-1966
APRENDER
BRINCANDO
de Arquitetura e Urbanismo
pel para embrulho impermeabilizado
(Prorrogação)
papel paro ,encadernar, papel para esWriaht. Layman & Umney Limited
Classe 33
crever. papel para imprimir, papel paEscritório técnico de arguiretura e
Inglaterra
Classe 49
rafina para embrulhos, papel celofane,
urbanismo
Álbuns, envelopes e carteiras contendo papel celulose, popel de linho papel
Rilhas . de papel, cartolina, cartão e paTêrmo na' 747.844, de 29.4-66
absorvente, papel para embrahar tazz.; 3
pelão impressos com desenhos de obje- baco, papelão, recipientes de papel roDralma Fonseca
tos e suas partes Componentes para
Rto de Janeiro
setas de papel, rótulos de papel, rolos
pintar, recortar e armar
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
Termo n.° 747.852, de 29-4-1966
Ginásio de lialterofilismo karal
e tubetes de papel
Paulo Indústrias de Papel
São Paulo
Têrmo n.° 747.854, de 29-4-1966
Classe 33
T4nifiazea — Consertos e Paras
Halterofilismo, ginástica, saunas e masAutomóveis Ltd,a
sagens
Guanabara
tua levhia da4
Classe 48
Têrmo 11.9 747.848, de 29-4-1966
Sabão perfumado
Companhia Melhoramentos de São
.•
Têrmo n.' 749.859, de 29-4-1,966
São Paulo
Classe 49
(Prorrogação)
Álbuns, envelopes e -carteiras contendo
Humble Oil & Refining Company
•
Classe 21
folhas de papel, cartolina, cartão e pa-'
Estados Unidos da América
ArtigoS da classe
palão impressoá com desenhos de objetos e suas partes componentes para
Têrmo n.° 747 855, de 29-4-966
pintar, recortar e armar
(Prorrogação)
Unilever Limited
Têrmo n.o 749.853, de 29-4-1966
Inglaterra
Companhia Melhoramentos de São
Paulo Indústrias de Papel
Classe 38
Classe 46
São Paulo
Para LEVER, a Dona- de Ca"..a.
Aros para guardanapos de papel
Para distinguir: 'Amido, anil, azul dl
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
alvaiade de zinca abrasiv
É a Pessoa Mais Im portante',
correspondência, blocos para cálculos,
algodão preparado para limpar metal
do Mundõ
blocos para anotações, bobinas, brochudetergentes, espremacetes, estrato
ras não impressas, cadernos de eme'
anil, fécula para tecidos, fósforos
ver, capas para documentos, carteiras,
cara e de madeira, goma para iavan
Classes 46 ç 48
papel ou papelão, cápsulas de papel
deria, limpadores de luvas, líquidos
Frase de propaganda
caixas• de papelão, cadernetas. caderbranquear tecidos, líquidos mata-gord
Têrmo n.9 747.857, de 29-4-1966
nos. caixas de cartão; caixas para Po.
me para roupas e mata óleos para rota
(Prorrogação)
pelaria. cartões de . visitas, cartões aopas, oleina, óleos para limpeza' de caia
Refining
Company
surdias. cartões indicas, contei, cairHumble Oil
ros, pós de •branquear roupa; salicaR
Estados Unidos da América
tonna. cadernos de papel melinietrado
c> sódio, soda cáustica, sabão em p
e em branco para desenho, cadernos
sabão comum, sabão de esfregar e saí,
escolares, cartões em branco. cartuchos
ponáceos, tijolos de polir e verniz
de cartolina, chapas planográficas, caP
<ttA
para calçados
dernos de lembranças, caudal: de pa,
Termos.
fls.
747.860 a 747 . 862, de
pelâo, envelopes, envólucros paro dia'
Classe 2
Classe 38
29-4-1966
natos de papel, encadernação de' papel
Fungicidas
(Prorrogação)
ea papelão, etiquetas, folhas índices. Aros para guardanapos de papel
Humble Oil
Refining Company
Rolhas de celulose. guardanapos. livros aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
Tirmo'li:5 747.856, de 29-4-1966
alio impressos, livros fiscais. livros -le para retratos e outógrafos, balões (exEstados Unidos da América
(Prorrogação)
contabilidade; mata-borrão; ornamentos ceto para brinquedos) blocos para
Humble Oil e Refining Company
de papel transparente; pratos. papeli- correspondência, blocos para cálculos
Estados Unidos da América
nhos, papéis de estanho e 'de alumiai°. blocos para anotações, bobinos, brochupapéis sem impressão, papéis em branco ras não impressas, cadernos de escrepara impressão. papéis fantasia. menos ver, capas para documentos, carteiras,
para forrar paredes, amei almaçO com calxos de papelão, cadernetas, caderna sem pauta, papel •repon, papal de nos, caixas de cartão,. caras para paseda, papel impermeável, papel etn Isca pelaria. cartões de visitas, cartões cobina para Impressa°, papel encerado, merciois, cartões índices, confeti, carpapei higiênico, papel ,mperaleável tolina, cadernos de papel melimetrado
para copiar. papel para desenhoa, pa- e em branco para desenhO, cadernos
pel para embrulho impermeabilizado esclares, cartões em branco, cartuchds
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel pa- de cartolina, copas planográficas, caClasse 40
rafina para embrulhos, papel celofane. dernos de lembrança, carretéis de paDetergentes
'chapelão,
envelopes,
envólucros
'para
papel celulose. papel de linho, papel
• Casse 2
absorvente. papel para embrulhar ta- rutos de papel, encadernação de papel
&instâncias e preparações quimical
Casse 49
baco. papelão, recipientes de papal. ro- ou papelão, etiquetos, falhas indicas Para distinguir combustiveis, lubrifican- usadas na' &ocultem, na horticultUr
setas de papel. rótulos de papel, rolos Rilhas de celulose, guardanapos. livros
de p apel transParente. tacos de papel. não impressos, livros fiscais, livros de tes, substâncias e produtos destinados à na veterinária e. para bis sanitárioà,
e adube"'
serpentinas: tubos siostait de cartão. contabilidade, mata-borrão. ornamentos iluminação e ao aquecimento: álcool para fins sanitários, a sabeá
de papel transparente, protos, papeli- motor, carvão a gás hi carboreto. quiMicos, ácidos .sonitárlos, aguas do
tubetes de papel
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sinfetantes. álcalis, bactericidas, barati- de sódio. soda cáustica. sabão em pó.
melas, carrapat:cidas. desin fetantes este- sabão comum, sabão de estregar e sapoiáceos, tijoitis de polir e verniz
riliza •:ss, enxertos, tertilizantei.
para catcmdos
formicidas e tosfatos
Classe 47
Termo n.° 747.866, de 2; 4-1966
Para dist:nguir combustiveis, lubrifican
Wolverine Shoe and Tanning
substâncias
e
produtos
destinados
tes,
Corporation
•
iluminação e ao aquecimento: álcoo
Estados Unidos da América
motor. carvão a p ás hidrocarhoretn
gás metano, butano t propano. gás en
garratado. gás liquefeito gasolina. gra
xas lubrificantes. óleos combustiveis.
óleos lubrificantes. óleos destinados a
Iluminação e ao aquecimento óleos para
amortecedores: •pttróleo e querosene
Termo• n.o 747.863, de 29-4-1966
Baldw'in-Lima-Hamilton Corporation
Estados Unidos da América

AUSTIN - WESTERN
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 10 e 17. Equi
pamento e veículos industriais e para
construção e mais específicament o : eco
pamento britador, plainas, automotoras,
rolos compressoguindastes hic1.2
rolos compressores para estradas com
pneumáticos" e máquinas varredoras de
ruas
Tenni- n.° 747.864, de 29-4•:'966
Heydag Deutsche Hydrierss-erke
G.m.b.H.
AleManha

'OEHYSOL
-

Classe 1
Produtos químicos para serem usados na
indústria, especialmente agentes de espassamento para uso na fabricação de
tintas, . de lacas ou vernizes, inclusive
boro ou seus compostos
Têrmo n.° 747.865, de 29-4-1966
Unilever Limited

CASA Loa,*EMACIlák

Artefatos de borracha e guta percha
Têrmo n. o 747.872, de 29-4:1966
Sandoz A.G. (Sandoz S.A.)
(Sandoz Ltd.)
Suiça

Classe .36
Sapatos e botina., para homens,
senhoras e crianças
Termos ns. 747.867 e 747.868, de--29 .4-1966
(Prorrogação)
S . A. Farmaceutici Limitada
Itália

ATOSTREPT

•

PRORROGAÇÃO

SANDOSTENE

Termo n.°-747.873, de 29-4-1966
Sandoz A.G. (Sandoz S.A.)
(Sandoz Ltd.)
Suiça
PRORROGAÇAO

ACYLANIDr:

Classe 3
Um produto farmacêutico utilizado no
tratamento das doenças do coração
Classe 3
Têrmo n.° 747.874, de 29-4-1966
Preparados antituberculóticos
Sandoz S.A.
Classe 2
Suíça
Substâncias químicas paar fins sanitários e veterinários
PRORROGAÇÃO
Têrmo n.° 747.869, de 29-4-1966
Dehydag Deutsche Hydrierwprt,,,
G.m.b.H.
Alemanha

1

Termo n.° 747.877, de 29.4-66
"del\layo - Indústrias Pariaacet•.t.as
•d
Gtianabara

•
BABY—DERN
Indústria Brasileira
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica para
ser empregada em dermatologia
Têrmo n.° 747.878, de 29-4-66
"deMayo" Indústrias Farmacêuticas
Ltda.
Guanabara

•••n•n•••

Classe 3
Um produto farmacCuticO anti-histaminico paar tratamento de afecções
alérgicas de qualquer natureza

DEHYQUART

Inglaterra

Têrmo n.° 747 . 870, de 29-4 1966
Casa da Borracha S.A.
Rio de Janeiro

BgTAZONE

Indústria Brasileira
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica.
da no tratamento do reumatismo
Têrino n.° 747.879, de 29-4-66
Kobe S. A . Indústria Farmacêutica
Espírito Santo

PRORROGAÇÃO
CON77./98Ê
G.—.:ANDUSTRIA 9RASILEIRA
•

•

TERGOLIX

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indic.*
da no tratamento das hipoviia :lanosas

Classe 1
• Um produto químico usado como
engraxante e dispersante no curti.
mento e fingimento de couros
Têrmo n.° 747.875, de 29-4-1966
Laboratórios Dalsou Ltda.
Minas Gerais

Têrmo n.° 747 . 880, de 2.9-4 -66
Labortecne Ltda.
Pernambuco

Classe 1
SALANDES
Produtos químicos para serem usados
na indústria, especialmente agentes
Indústria Brasile/Ni'
umectantes, antistáticos e desinfetantes.
DIETEXIN
exclusive boro ou seus compostos
Classe 3
indilstria Brasileirã Uma especialidade
Têrmo 13• 9 747 . 871, de 29-4-1966
farmacêutica indica
Sandoz A . G. (Sandoz S.A. )
da no tratamento das perturbações
Classe 41
(Sandoz Ltd.)
•
estômago e do fígado
Um complemento alimentar edulcorante
Suiça
destinado a regimes dietéticos especiais
Têrmo n.9 747 .881, de 29-4-60
Labortecne Ltda.
Têrmo n. 9 747.876, de 29-4-1966
Classe' 46
Pernambuco
Laboratório
Londrifarma
S
.
A.
'PRORROGAÇÃO
distinguir:
Amido,
anil,
azul
da
Para
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos•
Paraná
algoddo preparado para limpar metais.
detergentes, esprecaacetes, extrato de
TRJ-Q
anil. fécula Para tecidos. fósforos de
Sandoz
S
A
ra lavar].
rbd4stria Bratfileir‘ Indústria BrAsile
dra • de madeira, goma paNuldos
de
Bale . Suisse
••• Orla. limpadores de luva&
•
Classe 3
branquear tecidos. Nítidos mata-gordo•
Óleos
para
rouUma
especialidade
farmacêutica indicapara
roupas
e
mata
Ouse 3
NO
Classe 3
da no tratamento das infecções dai vias Uma especialidade
r. oleina. óleos para limpeza 'de cartermas:Nies lel%
antiespasmódico
Um
e
sedativo
uear roupa, saliento
respiratória
da ao tratamento da hipovitelenisso.
'"--- fres, pós de bran q

1
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Têrmo n.° 747.882, de 29-4.66
' T .aboratórios Ostam S. A.
Minas Gerais

THIOLA
2ndi'str±a Braileira.
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento da hepatite aguda e
crônica
Têrmo n. 9 747.883, de 29-4-66
Laboratórios Ostam S. A.
Minas Gerais

MIROSAN
R/AU- n. 1.a •rasileira

Termo n.° 747.887, de 29-4-66
Rhodia — Indústrias )uimicas e Tex',is
S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
eihnCA DE COLVIASÇA

CIA.OMICAUdIABUSUMA
,

UMA

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo n.° 747.888. de 29-4-66
Sandoz S. A.
Suiça

Termo n.° - 747.895, de 29-4-66
Texaco Inc.
v - tados Unidos da América

TEXGAS
47
Carvão mineral, de turfa ou vegetal.
'Classe

ESTENOL.

Classe 1
Agentes auxiliares para serem usados
na indústria textil
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica- Um produto dietético contendo vitamiTêrmo n.° 747.897, de 29-4-66
da no tratamento das enterites e
N. V. Philips'GIoeilampenfabrieken
nas e sais minerais
enterocolites
-Holanda
Termos ns. 747.890 e 747.891, de
Termo n.° 747.884, de 29-4-66
29-4-66
Laboratórios Ostam S. A.
Sanatório Botafogo S. A.
Minas Gerais
Guanabara

Classe 5
Substâncias químicas e outros preparados para serem usados na medicina e
Vacinas e bioculturas
na farmácia.
para serem usadas na medicina e na
farmácia
Termo n.° 747.885, de 29-4-,66
Laboratórios Ostam S . A
Minas Gerais

8TC
Indústria Btaille7F-6
Classe 3
Substancia0 químicas e outros preparados para serem usados na medicina e na
farmácia. Vacinas e bioculturas para
serem usadas na medicina e na farmácia
Termo n.° 747.886, de 29-4-66
Rhodia — Indústrias juirnicas e Texteis
S. A.
São Paul(

PRORROGAÇÃO
Repelex.. unu momo
mau

liSII03
4°1,11C. NUMA 1111.2112Ltt
s.

Uno

Classe 3
'Produtos' 'farmacêuticos

SANATÓRIO
BOTAFOGO S. A.

1E

Classe 33
Título de estabelecimento

Clases 8
Aparelhos de telegrafia e de telefonia,
com e sem fios, especialmente aparelhos
receptores; aparelhos de telefotografia
e de televisão: tubos ou válvulas de descarga em geral, especialmente tubos ou
válvulas de T. S. F.; retificadores de
correntes; aparelhos destinados a registrar, reproduzir e ampliar os. sons, especialmente máquinas falante e fonógrafos
Têrmo n.° 747.898, de 29-4-66
nohme Fettchemie G.m.b.H.
Alemanha

Temia n.° 747.893, de 29-4-66
Associação dos Professores
Guanabara

JACAPRET

Nome comercial
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 747.892, de 29-4-66
Associação dos Professores
Guanabara

COLÉGIO
DOIS DE DEZEMBRO

Classe 1
Agentes auxiliares 'para serem usados
na indústria textil
Termo n. o 747.899, de 29-4-1966
Mínnesota Mining And Manufacturing
Company
Estados Unidos da América
Classe 3à
Insígnia
Termo n.° 747.894, de 29-4-66
Bohme Fettchemie G.m.b.H.
Alemanha

lJACASTAT

Classe 1
ceras para iluminação, combustíveis, Agentes auxiliares paar
serem ligada
Fluidos de iluminação. gasolina, gordura
na
indústria
textil
de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes.
Termo n.o 747.901„ de 29A-1966
nafta. óleos iluminantes, óleos lubrif•
cantes, parafinas. petróleo refinado, queDehydag, Deutsche Hydrierwerkr
rosene. turfa
Alemanha
Têrmo n.° 747.896, de 29-4-66
Bobine Fettchemie G.m.b.H.
Alemanha

MACAINIT
-, • Classe 41

CTC
Indústria Brasileiia

Têrmo n. 9 747.900. de 29.45.1980
..- 12 kIhme Fettchemie G.m.b.1-1.
Alemanha

!II DDEINT

Classe 10
Abaixa-língua.. alicates, aparadmes para
fins, médico-cirúrgicos, aparelhos de
pressão d pressão arterial, aparelhos de
diatermia, bisturis, cadeiras de rodas,
dilatadores. espátulas, ganchos para
músculos celafénnetros, :nstriarmntos cirúrgicos para operaçõesi lancetas. me•
sas para operações, martelos. perfuraClasse 1
Agentes auxiliares para serem usados dores ósseos. píneas ana ~Ca& serras,
tesouras e trépanos
na indústria textil

DEHYPON

Classe 1.
Produtos químicos pane serem usados
na indústria, especialmente um agaste
umectante não-iônico para ser usado na
fabricação de pesticidas ou praguicidas,
exclusive boro ou seus compostos
Têrmo n. 9 747.902, de 29-4-1966
rjelimlan Deutsche Hydrierwerke
G.nr.b.H.
Alemanha

EDENOL
Classe 1
Prociutos químicos paar fins industriais,
especialmente plastificantes para serem
usados na fabricação de matérias shit&
ficas, de vernizes on lacas e de adesivos
Têrmo n.° 747.903, de 29-4-1966
Société Parasienne de Recherches Et
d ' Rvpansion Therápeutique
França

S. P. R. E. T.
Produtos e preparados farmacêuticos
Classe 3
' Termo n.9 747.905; de 29-4-1966
(Prorrogação)
American Gaga 6. Machine Compatk
.
Estados Unidos da América

SELBANA

Classe 6
Bombas e partes das mesmas

1
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a. 9 747.904, de 29-4-1966

2ociété Parasienne de•Recherches Et
dr,.xpansion Therápeutique
Fíança

Classe 3
?roda:xis e preparados tarmaceitticos
Têrmo n.° 747.906, de 29-4-1966
(Prorrogação)
FederallMogul Corporation
Falados Unidos da América

VE LUA' MOO
Classe 31
Empaeques e gachetas em tõlha, feitos
de composição de papel
Termo n. 9 747.907, de 29-4-1966
3ald swIa-Lima-Hamilton Corporation
,atados Unidos da América

UMA
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 10 e 17 .Equipamentos e veículos industriais e para
constrição- e mais especificamente:
•
Guindastes, pás mecânicas ou escavadairas e compactadores vigratórios
Vimos ns. 747.908 a 747.914, de
29-4-1966
(Prorrogação)
Humble Oil & Refining Company
Estados Unidos da América

gás metano, butano t propano. gás enTrino ti. 9 747.918, de 2-5-1966
garrafado. gás lá-mel- eito gasolina. gra- Georsell
Indústria Ele t rônica Ltda.
xas labr:ficantes, óleos combustíveis,
São Paulo
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento óleos para
Glr.ARSELL
amortecedores. p ttróleo e querosene
Classe 2 °
Carrapaticidas, desintettanres enibráca- o
Classe 8
ções para animais, farinha de ossos,
Aparelhos eletrônicos
medicamentos para aninia.s, aves. preTermo n. 9 747.919, de 2-5-1966
parado s eprodutos inseticidas. p- rasiindústria de Calçados S , 1' .sio Ltda.
ticidas. remédios para tins veterinários,
'São Paulo
•
sabões veterinários e desinfetantes, sais
veterinários e desinfetantes sais veterinários, vacinas para aves e animais.
SUCESSO
sais minerais para Lns veterinários. poInd, Brasileira
madas uso veterinário, vermiicdas uso
veterinário, desin fetantes e veterinários
Classe 36
Classe 31
Alpercatas, botas, chinelos sapatos e
Adesivos para vedação, anéis para vesamial,as
dação. argolas para vedação, arruelas
Têrmo n.° 747.920, de 2-5-1966
para s edação: barbantes,. barracas de
Panificadora e Conteitraia Maria
campanha, betume pare vedação, buAlbertina Ltda.
.
chas para vedação. bujão (rôlha para
São Paulo
tarraxa); cabos, canaletes, cordas. cordéis cordoalhas. cordões. correias de
MARIA A.LW.,'STINSL
transmissão de tôda espécie; enxárInd. Brasileirã
cias, esferas para vedação; fitilhos para
amarradias, forros para vedação. tugelaça; ri a c Netas; juntas para vedação;
Classe 41
lonas, lonas para trejos de veículos;
Biscoitos, bolos, doces e pães
mangueiras, massas para- vedação. moTêrmo ti.. 9 747.921, de 2-5-1966
laa pare vedação; ralhas; tampões para
Retifica Paraíso
.
velação (fins não medicinais). tendas
São Paulo
para vedação. tubos para vedação,
, ;(3es para vedai, ao; válvulas para
PAR TIS
vedaca,•
Classe 4
Ind. Braellsirz
Asfaltos e betumes — sólidos, em bruto
e dissolvidos em naftas, em querosene
Classe 33
e em óleo Diesel usados nas indústrias;
Retwaa
motoraa.
óleo mineral e parafina, em bruto e
Têrmo
n.°
747.922:
da 2.5-1966
parcialmente trabalhados e refinados
Rimarco i.npor'adora Ltda.
para uso nas indústrias
São Paulo
Têrmo n. 9 747.915, de 2-5-1966
Sanofer — Indústria Gráfica Ltda.
'São Paulo

n'ourca, bonés, capacetes, cartoies. caraouças,. casacão. coletes, rapas, chatas,
cachecols, calçados. chapeias. cantes.
ciâtas, combinações. corpinhos. ca!çao
de senhoras e de crianças calções. cal-

ças. camisas. camisolas. candsetaa
....:uecas, ceroulas, colarinima. cateiros.
mias, casacos. camelos. dominós, achar-

nes. fantasias. tardas para militarea
egiais, fraldas. galochas, gravatas, vir>
' os. logos de lingerie. lauetati. taguka
luvas. figas, lenços. mantas. meia.%
naiôs, mantas. mandrião. mantilhas, gaetós. palas. • penhoar. paloma, pelerixtaa,
ocupas, pouches. polainas, pijama% giaimos. perneiras, quimonos. regalna,
robe de Chambre. roupão, &abreu:Cm,
uspensórios. saldas de banho. sandáliaa,
sueteres. shorts, sungas. stoma ou gladia,
toucas, turbantes, ternos. uniforraea
e vestidos
Termo n. o 747.924, de 2-5-1966
Rexel — América do Sul Equipamentos
de Escritório Ltda.
São P;

RE)EL AMERIC Â
DO SUL EQITIP
LUTOS DE ES
Noi ve Comercial

Termo n.° 747.925, de 2-5-1966
Pôsto de Serviço Og — Cantareira
Limitada
São

00—CANTAREIRA
Ind. Brasileire
Classe 47
Gasolina, graxas, óleos combustíveis e
óleos lubrificantes
Têrmo n.° 747.928, de 2-5-1566
Tecidos No-Lar Lidá .

Drectictr0

São Pai. io
Classe 32
Pubilçações de revistas, jornais e servi
ços gráficos em geral
Têrmo
747.916, de 2-5-1966
Comércio de Miudezas Poopv Ltda.
São Paulo
P O 0 P

T

oNo. EIFUSIL2IRA
:-lasse. 4
Sal

Cl2A3312E23

Classe 21
Têrmo n.° 747.923, de 2-5-1966
Rerona; auto-caminhões automóveis;
Casa Feliz Brasil de Rim prs e Calçados
Classe 13
lanchas a motor; reboques; vagõesBijouterias
. Limitada
tanques de estrada d eferro
ÇRITORIO LTDA.
Têrmo
n.°
747.917,
de 2-5-1966
Classe 47
BRASIL
Armando
Michel
Gabriel
Cury
fISLIZ
Oito Diesel para motores de combustão
Classe 23
Ind. Brasileira
interna e óleos combustíveis
São Paulo
Tecidos , 111 gerai re
ri•
u a ra
Classe 16
:idos para confecções em geral nar'
AC ALIPAY1N TO
2-4.3.:aitea e artefatos de asfalto para
Classe 3t
• peçarlas e vara algos de cama •
:;nastrução de estradas e para construPara distinguir: Artigos de vestuários aesa- Aloodão afinara cânhamo ceai
ções e decorações
e roupas feitas em gera: Agasalhos
Classe 36
+ni g . casco/iras Fazendas e tec dos 4.'
Classe 47
Artigos de vestuário de tôda sorte, in- aventais, alpargatas. anáguas. blusas
-m necaç lira iercev linho 0 vIcert
Para disenguir combustíveis, lubrificaisclusive de esporte e para crianças
botas. botinas. blusões. boinas. baba N.Rrei naco nercaline raros ravota. seda
es, substâncias e produtos destizta.dea
latural, tecidos p lásticos. tecidna Iam'
iiurnInagão e ao aquecimento: álcool
Nermeabilitantes e tecidos de pane+ couro
,
PREÇO
NtrME O DE HOJE: CR$ 50
motor.- carvão te . gás hidrocarborato.
e vestidos

1

