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257.302 - Marca: Maracotão
REVISTA DA PROPRIEDADE 1-i-N°Requerente:
Manuel Pereira !de Almeida Cia. Ltda. - Recorrente:
11nIDUSTRIAL,
Wigg S. A. Com . e Ind. - Processo

indeferido Dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e negar o registro, de acôrdo com
o que dispõe o art. 95, a° 5, do Código da Propriedade Industrial. Publique-se,
•
N° 142.721 - Marca: A Folha Requerente: Fortudato Barreto Mesquita e José da Silva Campos - Recorrente: Empresa Folha da Manhã S.A.
- Processo indeferido.
N° 190.691 - Marca: Silverlux
Requerente: Galeria Silvestre, Com. e
N° 196.659 - Titulo: Galeria das
Ind. de Material Elétrico Ltda. Lonas - Requerente: Moretti, Vidalli
Recorrente: Aktiebolaget Elektrolux.
6 Cia. Ltda. - Processo deferido.
- Processo indeferido.
N° 198.373 - Marca: Boletim do
N° 219.440 - Marca: Lio-Pituitin
Impôsto de Consumo do Estado de
- Requerente: Opoterápica Nespa LiSão Paulo - Requerente: Geraldo
tintada - Recorrente: Parke, Davis
Herance. - Processo deferido.
Expediente do Secretário
Company e Ormonoterapia do Brasil
S. A. - Processo indeferido.
da Indústria
• NP 250.387 - Nome comercial: InN9 289.109 - Marca: Atlas dústrias Gráficas Legislação Federal
Rio, 25 de outubro de 1966
Requerente: Soe. Comercial de MáquiS. A. - Requerente: Indústrias Gránas Casa. Rathsam Ltda. - Recorficas Legislação Federal S. A. Despachos em Recursos
N9 , 185.234 Expressão de pro, rente: Ind. e Com. Metalúttgica Atlas
Processo
deferido.
paganda: O Melhor Lúpulo ... O
N° 277.174 Marca: Maratona - Melhor Malte... O Melhor Fermento! S. A. e Atlas Copco Bras. S. A.
O Senhor Secretário da indústria
Equipamentos de Ar Comprimido. Requerente:
José
D'Agostinho.
ProHeraldo Souza Mattos - deu proviTrês razões- que explicam a preferên- Processo indeferido.
mento aos recursos interpostos nos pro- cesso deferido.
cia do público em favor da Cerveja
NP 297.116 - Nome comerei*.
cessos abaixo mencionados a fim de
N9 279.611 - Nome comercial: Edi- Sul Americana, que é um verdadeiro, Quirnibras - Indústrias Químicas
reformar as decisões anteriores:
fícios Vitória Ltda. - Requerente: pão liquido! Preta ou branca • ... Braa- I Ltda. '- Recorrente: Quimbrasil QuíEdifícios Vitória Ltda. - Processo ca ou preta, Sul Americana C a Rai- mica Industrial Bras. S. A. -- ProTêrmos:
deferido.
nha das Cervejas - Requerente: Cer- cesso indeferido.
vejaria Sul América Ltda. - RecorN° 165.399 - Marca: Daimon
O Senhor Secretário da Indústria -.
N° 230.243 - Marca Emblemática
- Requerente: Labs. de Produtos de Requerente: Bateria, závocly na akumu- rente: Companhia Cervejaria Brahma. Heraldo Souza Mattos . negou provimento aos recursos interpostos nus
Perfumaria Clymara Ltda. - Processo látory a baterie, národni podnik. - - Processo indeferido.
Processo deferido.
deferido.
processos abaixo mencionados a lias
N9 213.047 - Expressão de pro- de manter as decisões anetriores:
N 9 230.893 -• marca: Polychromos.
N° 232.921 - Marca: Grip Safe pagando: Brazilian International Ali.Requerente: A. W. Faber
Caste31.
Requerente: Esso Standard Oul Lines -• Requerente: Empresa de
N° 142.403 - Marca: 'Ninara - Processo deferido.
•
Transportes Aerovias Brasil S. A. - Requerente: Niágara Ivlacvhins 1 Toll
Company. - Processo deferido.
N9 233.999 - Marca: A Sensação
N° 234.811 - Marca: Prima - Recorrente: Panair do Brasil S. A. Works - Recorrente: Paccetti es
- Requerente: A Sensação Modas Requerente: Comp. Dental Primas - e Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Li- - Processo deferido.
S. A. --- Processo deferido.
Com. e Ind. de Artigos Dentários. - mitada. - Processo indeferido.
1\19 172.896 - Titulo: Clube do
NP 239.353 - Marca: Fábriáa de Processo deferido.
Livro de Matemática - Requerente:
I\T
P
213.048
Expressão
de
'OminaCharutos de AB - Requerente: Atílio
N9 269.001 - Marca: A Exposi- ganda: Brazilian International Air-Li- José Olympio Pereira Filho & Cia. LiBasaglia. - Processo deferido.
ção Senador - Requerente: A Expo- nes - B.I.A. - Requerente: Em- mitada - Recorrente: Mário Gracioti..
I\19 239.403 - Marca: Bem-Te-Vi sição Modas S. A. - Processo de- prêsa - de Transportes Aerovias Brasil - Processo deferido.
- Requerente: José Veloso 6 Cia. ferido.
S. A. - Recorrente: Panair do BraN9 172.897 - Título: - Clube do
Ltda. - Processo deferido.
N9 275.530 - Marca: Cimcf - sil S. A. e Serviços Aéreos Cruzeiro Livro Histórico - Requerente: ;ore
N° 256.844 - Nome comercial: Requerente: Cia. Industrial e Mercan- do Sul Ltda. - Processo inaeferido. Olympio Pereira Filho. l Cia. Fada.
Imobiliária Itairii S. A. - Requeren- til Casa Fracalanza. - Processo deN° 273.653 - Marca: Emblemática - Recorrente: Mário . Graciott
te: Imobiliária balir: S. A. - Pro- ferido.
Requerente:
Engarrafamento Pitú Processo deferido.
cesso deferido.
N9 295.555 - Nome comercial: Cia. Ltda. - Recorrente: Cia. Antarctica
N° 211.09.5 - Marca: EMbieleatica
N° 189.039 - Marca: Bekaciel - Gaspar Gasparian •Industrial . Re- Paulista Ind. Bras. de Bebidas e Co- - Requerente: Irmãos Bacchi - Re.
Regnerente: Laborterápica S. A. Ind. querente: Cia. Gaspar Gaspartan
nexos. - Processo indeferido - Ree ~rente: J . Rabello
Cia. - Proe Farmacêutica.
Processo deferido.
- Processo deferido.
solvo tornar sem efeito o despacho pu- cesso deferido.
N° 206.075 - Marca: Jany - ReN° 277.398 - Marca: Tensoserpina blicado no D. O. de 4-8-66, para afiN9 231.237 - Marca: Pre:ndente querente: Produtos Jany Ltda. - Pro-, - Requerente: Lab. de Biologia Cli- nal, indeferir o pedido, de acôrdo com Requerente: Cia. Bras.
-te Artefarto
cesso deferido.
enica Ltda. - Processo deferido.
o art. 95, ia° 17, do C. P. 1.
de Borracha
Recorrente: l'an Aias.
Dia 25 de outubro de 1966 •
Recursos
Meridional S. A. Comércio e Indústria (no recurso interposto ao deferimento do termo 125.335 mod. industrial Nôvo modèlo de cabo de talheres com ornamentação plástica, de
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda). O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: Arquive-se o recurso de- fLs. 17,
por infringência ao disposto na alínea
''b" do art. 196 do Código da Propriedade Industrial. Em 11 de setembro de
1966. - Paulo Egydio Martins, Ministro da Indústria e do Comércio. •

N9 237.949 - Nome comercial: Refrigeração Nevelândia Ltda. - Reguerente: Refrigeração •Nevelândia Ltda.
- Processo deferido.
N9 237.948
Marca: Nevelândia
- Requerente: Refrigeração Nevelândia Ltda. - Processo deferido.
N° 250.970
Marca: Bandeirante
- Requerente: União Fabril Exportadora S. A. (U.F.E.). - Processo
deferido.

N° 298.518 Marca: Mis s Sweater
- Requerente: A. L. Klinger S. A.
Ind. e Com. - Processo deferido.
N9 189.069 - Marca: Kangurú Requerente: Cia. Cervejaria Caract1
Recorrente: José Soares Albeitini. Processo indeferido.
1\1° 312.424 - Marca: Biack - Requerente: José Spregacineri 6 Filhos
Ltda. - Processo indeferido - Dou
provimento, em parte, ao recurso para
o efeito de reformar a decis gai reeorrida quanto ao inciso de lei em que se
fundou, e mantenho, entretanto, o indeferimento à vista do impedimenro
constituído pelo registro n° 187.895,
face ao disposto no art. 95, u° 17, do
Código.
N° 137.754 - Marca: A Folha Requerente: Agenor Leite Ribeiro Recorrente: Empresa Folha da Manhã
S. A. - Processo indeefrido.
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(Seção III)

Novembro de 1966

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinatura
anuais renovgdas até 28 de.
CEP AT1 \fiE,ITO CE ev PRENSA ív ACIONMs.
fevereiro
de cada ano e as
O iNE, TOR CF nAr,
iniciadas,
em
qualquer época.
A L F2E PT O DE GRITO PEP.EIRA
pelos órgãos competentes.
f30 c e .v,çu oe uE,..C..C,SEIS
C.EPC: 04 Otç10 OM PP 0)AÇÂO
A fim de possibilitar a
eaRik.0 FERREIRA ALVES
FL ORIANO GUNARAES
remessa de valores acompao•
nhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, sun.,
CseÇÃO 4.
citamos. Usem os interessados
0oOo 0. 0 •...."<51doãO dc eapodoence CO Oopartelenent3
preferencialmente cheque ou
Wele......sm• do 0a ai....0dodo . nauotrlast ela Uintetórlo
CO ...in ots,a o t,.....v.A•aka
vale postal, emitidos a faV3r
do Tesouireiro do Deporta.
165 (X É rIntie de Ok eortemt n:o tie tumenao N mona
;Tiéi-do de imprensa Xacionaè.
- Os suplementos ás oda%
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
R i.:;2-ri
e PaR rit'trtaat2
as solicitarem na ato da a5FusrroladRMS1
sincdura.
Captai e Interior:
Capital e Interior g
- O funcioná rio
Semestre .
Cr$ 6 000 Semestre .
Cr$ 4.500
22 000 Ano .
.
_ Cr$ 9 oco federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da as.
Cr
000 Ana op
• 0 0 Cr$ 10.000 sinatura.

EXP•Er;MENTE

vão impressos () número do
talão de reg , stio, o inê.9 e O
uno em que findará.
A fim de pviiat solução de
"on t inu i dadr no recebimento

dos Jornais, devem os as..
sinantes providenciar a res..
pectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

- O custo de cada &vem.,
piar atrasado dos órgãos ofic
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do memo ano, e de CO 10 por ano
decorrido.

Recorrente: Mosele & Cia. Ltdr..
N9 183.837 - Titulo Pensão Nossa N9 278.461 - Marca Odelba ReSenhora de Fátima - Requerente - querente - Modas Odelba Ltda. Processo deferido.

Adalgisa Teixeira de Carvalho - Re- Recorrente - Cia. Brasileira RhoN° 238.582 - Titulo: A Esquina corrente - Arthur Alves & Cia. - diaceta, Fábrica de Raion - Procesdas Novidades - Requerente: Fain Processo deferido.
so deferido.
N9 192.459 - Marca Angi-Tricin
Cia. Ltda . - Recorrente: Julio SiNo 279.463 -T ituio Marmoraria
queira Tecidos Ltda . - Processo de- - Requerente - Vim's Industrial
Farmacéutica Ltda. - Recorrente - e Cantaria Brasil - Requerente ferido.
Laboratórios Moura Brasil - Orlan- João Morescalchi - Recorrente N e 239 066
Morá: Machado - do Rangel S.A. - Processo deferi- Ambrósio & Panzoldo Ltda. - ProRequerente: Wilson Machado
Cia do.
• cesso deferido.
N9 287.253 - Marca Signotypo Reco-rente: Sylvio Macha*, 011No 215.296 - Marca Terradermina Requerente - João Pajunk & Cia.
N..eira - Processo deferida.
- Requerente -D einétrio Peres & Recorrente - Signode Steel
N° 243.546 - Marca: :712..1-ncur - Cia. Ltda. - Recorrente - Chas.
Strapping Company - Processo deRequerente: Chocolates Garoto S. A. Pfizer & Co. Inc. - Processo defe- ferido.
-- Recorrente: Petrópolis Rural Ltda . rido.
N9' 199.408 - Marca Demilac N9 226.664 - Marca Santista SR° Requerente - Industrias São Miguc-i,
- Processo deferido.
de Prata - Requerente - S.A. Mo- de Produtos Alimentícios Ltda.. N° 255.157 - Marca: Santéplast inho Santista Indústrias Gerais Recorrente - The Borden Company
-- Requerente: Laboratório Phymato- Recorrente - Samuel Gandelman - - Processo deferido.
san S. A. - Recorrente: Indústrias Processo deferido.
N9 252.422 - Marca Meto' - Re- N9 241.230 - Marca Penazil - ReYork S. A - Produtos Cirúrgicos.
querente - Agfa AktiongeselIschaft -querente - 13ristol Myers Conapany
- Processo deferido.
Recorrente - Laboratórios FarN .' 212.379 - Titulo: Armazem São
N 9 266.526 - Marca: Engomex - - Recorrente - Usinas Co/ombirra macanicos Espasil S.A. e Produtor,:
lOrge - Requerente: Ernesto A. La- • Requerente: Cipac - Coes, e Ind. S.A. - Processo deferido.
N 9 252.625 - Marca Ergoviril - Evans S.A. - Processo deferido.
cerda - Recorrente: Industrial P. de Produtos Agricolas Catarinenses -Requerente - instituto da medica- N9 245.557 - Marca Irapuru
LVIaggi S. A. - Cordas e Barbantes. Recorrente: Hugo Formam. - Pro- mentos e Alergia Ima Ltda. - Re- Requerente -I nd. de Bebidas Ama•
Processo deferido.
cesso deferido.
corrente - Laboratório Deja Ltda. geia Ltda. - Recorrente - Talxeira & Carvalho Ltda. - Processo
- Processo deferido.
N e 310.636 - Titulo: 3ar e ResTaanos:
deferido.
eaurante Piccadilly - Requerente:
NO 258.369 - Marca Suei - Re- N9 265.8.32 - Marca Atlas - Re'
No 263.812 - Titulo Hotel Guara- querente
Restaurante Piccadilly Ltda . Re- Snel Serviços és Negó- querente
Intercâmbio Comercial . •
corrente: Confeitaria Piccadilly Lida . ni - Requerente - João Bapista cios Ltda. - Recorrente - Shell Atlas Ltda, - Recorrente - Ind.
Blasi
Recorrente
Confeitaria
• Processo deferido.
Ltd. - Processo deferido.
e Com. Metalúrgica Atlas S.A.
Guarany Ltda. - Processo deferido. Brazil
N 9 303.061 - Marca Servix - Re- Processo deferido.
N9 275.847 - Marca B - Reque- querente
N° 327.335 - Marca: Mick, - Servix Engenharia S.A.
N9 301.778 - Marca Mobilkap
Llequerente : T. Y. M. S. A. Te. rente - Bouzada Cosméticos e Espe- - Recorrente - Rotary Club de São Requerente - Ney Arcy Farme D'A.
cialidades
Domésticas
Ltda.
Relidos e Medias Sociedad Anonima - corrente - Bozzano S.A. Comercial, Paulo - Processo deferido.
moed - Recorrente - ;Socony MoN9 192.525 - Titulo Fábrica de bi/ Oil Company Inc. - Processo deRecorrente: Société Anonyme Mido. In:Inst./ai e Importadora - ProcesArtefatos de Madeira Universal - ferido.
- Processo deferido.
so deferido.
Requerente - Kristijan Scheer No 277.5,6 - Titulo Bar e Restataa
N° 335.297 - Titulo: • Curinga N9 301.855 - Marca M.S.A. - Recorrente - Ind. de Palitos São rente
Gambrinus - BRG RequeJoão
Ltda. - Processo deferido.
R.equerente: Victor Vidal - Recorra- Requerente - Mesbla S.A. - Rerente - J. Pereira & Cia. - RecorCe: São Paulo Alpargatas 5. A. - corrente - Mine Safety Appliances N 9 245.480 - Marca Orion - Re- rente - Cia. Cervejaria Brahma
querente - Metalúrgica Orion Ltda.
Company - Processo deferido.
?recesso deferido.
deferido.
N 335.937 - Marca Vier Ring - - Recorrente -. S.A. Fábricas Processo
N9 278.296 - Marca H (Agá) -,
N e 335.696 - Marca: Yaré Re.. Requerente- - Júlio Melciaior Spamer Orion
Processo deferido.
Requerente
- Gerimex Ind. e Com.
querente: Artigos Para Presentes Ro- - Recorrente - Auto Untou G.M.
N9 263.299 - Titulo Restaurante S.A. - Recorrente - Cia. Agv,
eu Mattos Ltda. - Recorrente: Masi B.H. - Processo deferida.
urca - Requerente Paulista da Gás Acumulado - Proa
a aia. Ltda. - Processo deferido. Ikr- 159.454 - Marca A Folha - -e Churrascaria
Bar Restaurante e -alaurrascaria cesso deferido.
NP 337.211 - Marca: Enos Mosele, Requerente -a- Haaaorato Tomelin - Urca Ltda. - Recorrente - Cia. N9 279.674 - Marca Tela Mágiats
• Requerente: E. Mosele S. A. Es-, Recorrente - Emprêsa Fôlha da Industrial de Conservas Alimentícias - Requerente - Cesar Maspero
C'oelecímentos Vinícolas lnd. e Com. Manhã S.A. - Processo deferido. Cica - Processo deferido.
Jacob Gottlieb - Recorrente -- JoN° 231.427 - iat e En.
poio São Luiz -- Requerente: An101110 Homem Pedro - Recorrente :
Luiz Antunes t".1 Cia - Processo defe n-ido .
232 ..182 - Marca
.
Bri 5. A. Ind. c Com.
ecmrente : Brillo IN/LnWacturi • tg
- Procc-sso ek.f::rtdo
N 9 231.357 Willys
Re c, uerente : Imp e Distribuidora
1y 5. A. - Recorrente: Willys Motor. In:. - Processo deferido.
N .? 188.093 --- Marca: O Cri:rie
"Nr-- a, Compensa - Requere-ue:
gate-Palmolive S. A. - Recorrente:
P,
La
.
Pi-oc,?sso dcfcri c".1.

Têrca-feira 1
seph Bancroft & Sons Co. -- Processo deferido.
NO 283.019 — Marca — MercedesImec — Requerente — Ind. Mecano
Científica S.A. — Recorrente — Daimler-Benz Aktiengesellschaft — Processo deferido.
NQ 284.591 — Marca Emblemática
— Requerente — Comp. Comercial &
Agrícola de Jundial — Reeorrehte —
Cia. Cervejaria Bra/una -- Processo
deferido.
NO 297.772 — Marca Ico — Requerente — Importadora Ico Comercial
S.A. — Recorrente — Ico Importação Ltda. — Processo deferido.
N9 297.771 — Marca Ice — Requerente — Importadora Ico Comercial
S.A. — Recorrente — Rockwell OM
13H -- Processo deferido.
NQ 297.324 — Marca Fogaz — Requerente — Cassio altudz S.A. —
Imp. e Com. — Recorrente — Foglam Com. e , Ind. S.A. -- Processo
deferido.

DIARIO OFICIAL (Seção 111)
Recordati Laboratório Farmacológico S.p.A. (no pedido de alteração
de nome do termo 288.842).
American Home Products Corp.
(junto ao termo 357.254).
Probiotical Laboratórios Ltda. (recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 431.237).

Novembro de 1955
,

45.1 1,

deferiu a marca 1,usitano termo
Novaquimica Laboratórios S.A. ( n 0451.467).
correndo do despacho que indeferaa
S.A. Fábrica de Papel Santa Ma- a marca Ultraneurin termo 411.1011
ria (recorrendo do despacho . que in- São Paulo Alpargatas S.A. tiecordeferiu a marca SM termo 451.468). rendo do despacho que deferiu o
Casa Editóra Vecchi LtLda. recor- título Spasa — São Paulo Aço S.A.
rendo do despacho que indeferiu a Ind. e Com. de Laminados termo
marca Os Mais Belos Romances de 411.192).
Amôr termo 451.886) .
William Pearsonl Ltd. (recorrendo
Recursos Interpostos
Crucible Steel Company Of Amé- do despacho que deferiu a marca
rica (recorrendo do despacho que Cresolene U-C.B. termo 411.311L
Artefina S.A. — IndúStria de Fios indeferiu
a marca Crucible Rex tere Malhas (recorrendo do despacho mo
Laboratil S.A. Ind. Farinacidjica
453.997).
que indeferiu a marca Artefina têr- Nitrosin
S.A. — Indústria e Co- (recorrendo do despacho que deferiui
mo 436.842).
mércio de Produtos Químicos (re- a marca Diclonil termo 411.385).
A.S. Dumex (Dumex Ltd.) (re- correndo
do despacho que indeferiu a American Cy anamid Company Ar2correndo do despacho que .indeferiu marca
correndo do despacho que indeferiu
Nitrosin termo 478.648).
a marca Dumex termo 437.432).
E. I. DU Pont de Nemours And a marca Cy asorb termo 412.745) .
Dujardin & Co. (recorrendo do Company
(recorrendo do despacho Carvalho Leite, Medicamentos S.A.
despacho que deferiu a marca Due que deferiu
-a marca Dico tênno e Sanatório Eão Lucas Ltda. (erojardin têrmo 437.702).
correndo do despacho que deferiu o
429.237).
Oscar Cunha (recorrendo do des- Union Carbide Corp. (recorrendo titulo Clinica São Lucas termo
pacho que indeferiu a marca Emecê do desp
acho que deferiu a marca Dy- 413.428).
termo 439.316).
nacel termo 433.565).
Lacticínios Lune S.A. (reconando
Aço Torsima S.A. (recorrendo do Serrana S.A. de Mineração (recor- do despacho que deferiu a marca
despedem que indeferiu a marca Si- rendo do despacho que deferiu a Lú termo 413.576).
mafix termo 441.662).
marca Sulco termo 404.150).
Marcovan Ferragens Com. e Ind.
Laboratório' Londrifanna S.A. (re- Laboratórios Farmacêuticos Vicena
Ltda. (recorrendo do despacho que correndo do despacho que indeferiu te Amato — Usafarma S.A. (recore
Expediente do Diretor Geral
rendo do despacho que deferiu a
deferiu a marca Marcivan termo a marca Doloren termo 436.682).
443.069).
marca Imufort termo 413.941).
Dia 25 de outubro de 1966
ProdestosA
limenticios
Cardoso
S.A.
Eciitôra Braslex S.A. (recorrendo
,recorrendo do despacho que lndefe- Cia. Antártica Paulista Indústria
despacho que indeferiu a marca riu
a marca Society termo 437.719). Brasileira de Bebidas e Conexos (reDespachos em reconsiderações i/ex.. do
Mapalex
termo
443.272).
officio"
correndo do despacho que deferiu a
Sincat Societá Industriale Catane- Instituto Vital Brasil Laboratório marca
do Fego Sermo número
NO 490.114 — Olinda — Cooperati- se S.p.A. -(recorrendo do despacho de Produtos Químicos e Biológicos 414.793) Luz
.
va Agro Pecuária Ltda. de, Montes que indeferiu a marca Sincat termo S.A. (recorrendo do des pacho que
deferiu a marca Pathosan termo Minnesota Minind Manufactue
Claros — Reconsidero "ex-odficio" de 448.096).
187.760).
conformidade com o artigo 65 do DeAlbino Castro — Comércio e Inring Company (recorrendo do de,spae
creto n9 535 de 23 de janeiro de 1962 dústria S.A. (recorrendo do despa- Irmãos Kuzniec & Cia. (recorren- cho que deferiu a marca M.M. Idere
o despacho publicado em 30 de se- cho que deferiu a marca Supremo do do despachoqu e deferiu a marca mo 415.372).
Eskie, termo 262.144).
tembro de 1E56 com a finalidade de tênno 430 664).
Cerveceria Y Malteria Paysandu
deferir o presente termo.
Unilever Ltd. (recorrendo do des- Laboratório Climas S.A. e Labo- S.A. (recorrendo do despacho que
pacho
que
deferiu
a
marca
Silver
ratil S.A. Ind. Farmacêutica (re- indeferiu a marca Paysandu termo
N9 492.577 — Moacycocal — A. Swan termo 430.770).
corrente do despacho que deferiu a 416.018).
Fonseca & Cia. — Reconsidero "exmarca
Dicodid termo 268.846).
officio" o despacho p ublicado em 28 Rebolos Brasil S.A. (recorrendo do
Thomaz Giordano (recorrendo do
Laboratório Climax S.A. e Buller despacho
de setembro de 1966 de conformidade despacho que indeferiu a marca RB S.A.
que deferiu a marca metax
Laboratórios Farmacêuticos (retênno 432.389).
com os pareceres acima.
termo
417.863).
orrendo
do
despacho
que
deferiu
a
NQ 680.523 — Banco das Nações
Technometra Národní Podnik (re- marca Perhy
Brasilabor Produtos Farmacêuticos
drol termo 269.130).
S.A. — Prorrogue-se o presente pe- correndo do despacho que indeferiu a Cia. Cerâmica
Jundiaionse (recor- Ltda. (recorrei)do do despacho ene
dido de conformidade com o parecer marca TM termo 434.883).
deferiu
rendo do despacho que indeferiu a 418.026).a marca Pennalaxina termo
da Seção Legal, emitido a fls. retro. São Paulo Alpargatas S.A. (recor- marca
Vitri-CCJ termo 270.013).
rendo do despacho que indeferiu a
NO 763.371 — Marietta do Brasil marca
Fábrica de Cigarros Pachola Ltda.
Laboratório
Cliroax S.A. e OrmoVagão
termo
434.951).
Ind. e Comércio Ltda. — Reconsi- Editeira Abril Ltda. (recorrendo do noterapia .Richter
(recorrendo do despacho que deferia
do
Brasil
S.A.
(redero o dsspacho publicado em 7 de
do despacho que deferiu a a marca Arara têrmo 418.796).
outubro de 1966 de conformidade despacho que indeferi ua marca Te- correndo
marca
Horm
termo 289.313).
lenovela
termo4
38.327).
Bril S.A. Ind. e Com. e Ano
com o que dispõe o artigo 65 do DeFried Krupp (recorrendo do descreto 535, de 23 de janeiro de 1962.
Representações Melo Ltda. (recor- pacho que deferiu a marca VH2, Scott & Bowne (Brasil) Ltd. (recore
rendo do despacho que deferiu a
Aguarde-se a decisão final da Ação rendo do despacho que tddeferin
teme a16.383).
marca Brilon termo 419.484).
Ordinária referida no parecer aci- marca Portuense termo 440.715).
Hard Metais Ltd. (recorrendo do De Mayo Indústrias Farmacêuticas
ma.
Ibesa — Indústria Brasileira de despacho que indeferiu a marca liar- Ltda.
(recorrendo do despacho que
Embalagens S.A. (recorrendo do des- met termo 367.913).
indeferiu a marca De Mayo termo
Privilégio de Invenção Indeferido pacho que indeferiu a marca Matic American Home Products Corp. 419.970).
termo 442.238).
do despacho que deferiu
NO 121.720 — Um nôvo modelo de Ibesa Indústria Brasileira de Em- a(recorrendo
Inetituto Nacional de Quimiotera0
marca Cal-V-Pen termo 370.083).
faca aplicável a liquidificador — balagens S.A. (recorrendo do despa- Parke, Davis & Company (recor- pia Ltda. (recorrendo do despacho
cho
que
que
indeferiu a marca Desintergan
indeferiu
a
marca
Matic
E1PEL S.A. Ind. e Comércio de Apau'af- rendo do despacho que deferiu a
relhos Elétricos.
mo 442.240).
termo 421.336).
marga Myadec têrmo 373.828).
Ibesa Indústria Brasileira de João Gomes Xavier & Cia. Ltda.
Dr. A. Wander S.A. (recorrendo
Expediente da Seção de Recursos Embalagens
S.A. (recorrendo do des- (recorrendo do des p acho que deferiu do despacho que deferiu a marca
—
pacho que indeferiu a marca Matic a marca Folcodina termo 387.586). Domeszyme terrab 425.190).
A. J. Renner S.A. -- Indústria do
Rio, 25 de outubro de 1966
termo 442.244).
S.A. Ind. e Cone. Concórdia
Mesa — Indústria Brasileira de Vestuário (recorrendo do despacho
Exigências .
Embalagens S.A. (recorrendo do des- que deferiu a marca Dener termo Silva Pereira (Irmãos) Ltda. (recoro .
400.189).
rendo do despacho que deferiu a
pacho que indeferiu a marca Matic
Termos com exigências à cum- termo 442.262).
A. 3. Renner S.A. — Indústria marca Presunto Su p ertender Pic-Nio
prir:
do Vestuário (recorrendo do despa- termo 425.192).
Ibesa — Indústria Brasileira de cho que deferiu a marca Dener B'au- Dibra S.A. Ind. e Com. (recore
rendo do despacho que i ndeferiu a
Recordou Laboratório Fantacoló- Embalagens S.A. (recorrendo do des- te Coiffure termo 400,190).
gico S.p.a. (no pedido de alteração pacho que indeferiu a marca Matic Indústrias de Chocolate Lacta S.A. marca Dibra termo 425.936).
termo 442.264).
de nome do têrmo 220.199).
(recorrexedo do despacho que deferiu
lbesa — Indústria Brasileira de a marca Mandolatte termo número Johnson & Johnson (recorrendo do
Recordatt Laboratório Farmacolódespacho que deferiu a marca Joh.?
gico S.p.a. (no pedido de alteração Embalagens S.A. (recorrendo do des- 404.823) .
pacho que indeferiu a marca Matic Glaxo Laboratories Ltd. (recorren- nson termo 428.603).
de nome do termo 259.883).
Alberto Lundgren Tecidos S.A. (reei
NQ 400.187 — Dener Pamplona de termo 442.272).
do do despacho que deferiu a marca correndo do despacho que indeferi
White Laboratories Inc. (recorren- Estomosan. termo 405.118).
Abreu.
a marca Lojas Paulistanas thrino
do do despacho que indeferiu a mar- Fratelli Vita Ind. e Com. S.A. 430.895).
N9 399.501 — Ate — Telefones ca White's termo 442.329).
(recorrendo
do
despacho
que
deferia
Automáticos do Brasil — Ate — TeFundição Tupy S. A. — Recorw
International Telephone And Te- a marca Cre-Vita termo número rendo .do despacho
lefones Automáticos do Brasil S.A.
que deferint
407.731).
— (Recorrendo do despacho que de- legraph Corp. (recorrendo do despacho que indeferiu a marca ITT Plastifon S.A. — Plásticos e De- a marca T termo 435.779.
feriu o termo 399.501).
rivados (recorrendo do despacho que
N9 440.811 — Américo Paustini — termo 442.345).
Interplastic S. A. Ind. e Como
Américo Faustini (recorrendo do des- Laboratório Mner S.A. (recorren- deferiu a marca Plastifarm termo
409.282).
-_
do despacho qud
pacho que indeferiu o termo número do do despacho que indeferiu a marCom. e Propaganda Especializada deferiu a marca Lg lerplast tênue;
ca Rhinatiol termo 444.512).
440.811).
Cervejaria Mãe Preta S.A. (recor- S.A. (recorrendo do despacho que n.° 438.%.18.
Unilever Ltd. (transferência para rendo
do despacho que indeferiu a deferiu a marca AI-AY termo númeE. Merck Akti engesellschaft •.see
o seu nome n9 170.445).
ro 409.660).
Recordati Laboratório Farmacoló- marca Sport Chope termo 446.392). Rast-Cleum Ccrp. (recorrendo cie Recorrendo do despedi° cpc ine
gico S.p.a. (no pedido de alteração S.A. Fábrica de Papel Santa Ma- despacho que indeferiu a marca deferiu a marca Pallidina tèrniq,
de nome do termo 359.882)e
la (recorrendo do despacho que In- Rust-Oleutri termo 411.023) e
n." 439.056p
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N. 126.075 - Fische . (;overnOt
- Arquivem-se os processos.
Expediente do Serviço
Util S. A. Indústrias Mecânicas
Company.
Diversos:
Metalúrgicas."127.255
- ecorrendo do
-Develowilent
N
de Recepção, Iniormação
Edward S. Foliz jr despacho que deferiu a marca Utidostrial Patenls Trust Reg. DIP
e Expedição
nistrador dos _Bens de Poter Boglity termo 442.187.
- Arquivem-se os prore,.sos,
ner - No pedido de apostila na.
Laboratório Wander do Brasil
De
25
deoutubro
de
1966
patente de 0." '21.437 - PriviléS. A. - Recorrendo do despacho
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
gio
de invenção - Faça-se aposque deferiu a marca Neuroviril
E SEÇÕES
Exigências
tila.
termo n.° 452..443.
Akiiebob:get Astra, Apotekarnes
De 25 de outubro de 1966
exigências a cumLabate, Corrêa da Costa & Eu.Termos
Kamiska Fahriker -- No pedido
regatti - Recorrendo do despa- prir:
de apostila da palente 76.098 (fl epubli c ;idos)
cho que indeferiu a expressão de
N.° 69.574 - Brooks & Bani Privilégio de invenção - Faça-se
propaganda Pelo Sistema de Cus- (Wnineshippers)
a_ ostila.
Notificação:
to Exato termo 453.562.
N.° 126.690 - Tay-Pak CorpoUma vez decorrido o Pra zo de
Cia. Geral de Indústrias - ReArquivamento de processos:
correndo do despacho que deferiu ration.
reconsideração previsto pelo artiN.° 94.662 - Seishichi Okuhara
a marca Geralmatic termo 466.731
N.' 74.314 - N. V. Philips's go 14 da Lei n." 4.048 de 29 de
N.° 111.832 - Liceu de Artes e Gloeilampenfabrieken.
dezembro de 1961 e mais 10 dias
Ofícios de São Paulo.
N.° 79.373 - A. Kharmaudaian para eventuais juNtadas de reconsideração e se do mesmo não se
Expediente da Seção
N.° 112.a87 - Cia. T. janer & Cia.
de Recursos
Comércio e Indústria.
N.° 79.857 - The Houver Com- tiver valido nethum interessado,
ficam notificados os requerentes
N.° 113.452 - Mejsze Szmid.
pany.
abaixo mencionados a comparece,
N.° 132.974 - Sociedade TécDe 25 de outubro de 1966
LorenzO Loren- rem a este Departamento a fim de
N.° 80.140
nica de Equipamentos STE S, A. zetti.
efetuarem o pagamento da priRecursos:
80.565 - tmeg A. Indústria meira anuidade dentro cio prazo
N.° 139.482 - CBE - CompaIrmãos Enopfholz Ltda. atual- nhia Brasileira de Extrusão.
Metalúrgica Eletrogas.
de 60 dias na forma do parágrafo
mente ika irmãos Knopfholz S. A.
N.° 160.742 - Ithône Poulenc
N." 82.275 - Indústria Plástica único do art. 33 do Código para
Indústria e Comércio - Recurso S. A.
Resinite Ltda.
que sejam expedidas as respectiinterposto ao deferimento do terN.° 93.449 - ,Companhia Quí- vas cartas-patentes.
Arquivamento
de
processos:
mo 89.081 - Modelo de utilidade
mica Rhodia Brasileira.
Privilégio de invenção defe-.
Ficam os processos abaixo mende Dalvaro Ferreira Lima.
S.° 109.532 - Benedito Mango.
rido:
cionados
arquivados.
Herbert Alberts e Ernst Bernt
N.° 111.038 - American Home
N.° 51.448 - Indústria de ArteN.° 139.044 - Mecanismo de
- Recorrendo do despacho que fatos
Products Corporation.
de
Metais
Cea
Ltda.
acionamento
para a bomba de fluideferiu o termo 108.321 - Pri111.485
Carlos.
Erba
Sp.A.
N.°
N.° 60.389 - Indústria Metalúrdos em instalação de lavagem de
vilégio de invenção de Opti Lon gica
N.°
116.088
Spama
Sociedade
Atômica IBA Ltda.
Forschung U d Beratung Werich
Paulista de Máquinas e Equipa- para-brisa em veículos automóveis
- Swf Spezialfabrik Fur AutozuN.° 69.414 - Demetrito Viterito mentos Industriais Lida:
.
fleilmann.
behor Gustav Bau GMBH.
N.°
71.224
Companhia
S.
A.
Inrebra Indústria de Relógios - Indústrias de Artettdos de BorN.° 116.131 - Fábrica PindoModelo industrial deferido:
do Brasil Ltda. - No recurso in- racha e Calçados.
rama Artefato& de Arame e Ferro
terposto ao deferimento do termo
Ltda.
N.°
142.050 - Nova e original
N.° 71.766 - Trol S. A. - Inn.°99.616 - Privilégio de invenN.° 116.787 - Maggi Luciano. Ponteira para pés de móveis tudústria
e
Comércio.
ção de Eng. Dimas de Melo Pi-N.° 117.680- Ansul Chemical bulares
Alffonso Baccaro.
N.° 7.1.937 - Ahbott Laboratb- Company.
Alenta.
Desarquivamento
de privilé118.307 - Robertshaw N. 0 99.616 - Eng. Dimas De- ries.
gios de invenção:
N.° 71.955 - Encostos AnatôFulton Controls Company.
Inelo Pimenta - Satisfaça a exi- micos Air Flex Ltda.
N.° '131.136 Acessório carreN.° 121.735 - Donald R. Ro- gador
gência.
de alcatruz Aperfeiçoado N.° 73.904 - Stahlindustrie Und .berts e George Brecht.
Koehring Co. - Concedo o desarMaschinenbau Aktiengesellschaft.
N.°
121.791
Amelia
Reimão
Expediente da Seçã.o
quivamento,
N.° 127.874 - José Marcello da Costa Machado.
de Transferência e Licenças Carmo. .
N.° 123.946 - Tecalemit LiN. 0132.536 - AperfeiçoamenN.° 1,28.586 - Maria Delisea mited.
tos em uma combinação de corriDe 25 de outubro de 1966
Dona dio.
mão e luminária - General ElecN.° 124.036 - Ai:burg Feinge- tric
Co. - Concedo o desarquivaTransferência denome de tiN.' 128.805 - N. V. Philips' ratefabrik Ohg Hehl & Sohne.
tular de processo:
Gloeilampenfabrieken.
N.° 124.105 - F. Hofmann - men.to
N.° 129.553 - Elprochine S. A. La Boche & Cie. Societé Anonyme
Privilegio de invenção indeCia. Fábrica de Botões e ArteN.° 129.769 - Euclides Medei- (F. Hoffmann - La Boche & Co.
ferido:
fatos de Metal - Transferência
Aktiengesellschaft).
para seu nome da patente 2 806 ros.
N.° 109.688 - AperfeiçoamenN.° 131.063 - Glaucionor CarN.° 124.400 - The 'Wellcome tos em barracas - Dante Moretti..
• Modelo industrial - Onote-se
É
valhaes.
Foudation
Limited.
ra. transferência.
N.°
131.082
Pierre
Grummach
Exigências
' Transferência e alteração de
N.° 131.262 - José Lopes da
nome de titular de processos: Silva
e Benedito Lopes da Silva.
Termos com exigências a cumForam mandados anotar nos N.° 134.901 - Gyorgy Topper
prir:
Registro
de
processos abaixo mencionados as e Nador Papp.
N.° 119.989 - Seal Spout Corp.
transferências e as alterações de N. 135.242 - Issamu Diga.
N. 71.162 - Reinhold Kachele.
Corponome:
N.° 135.250 •-• L.eesona
e
N.° 138.679 - Aktiebolaget BilLe Foyer et Cie - Na altera- ration.
lingsfors Lenge d.
tão de nome na liatente priviléN.° 135.636 - Francisco Reis.
gio de invenção n.° 70.950.
Migidedes Ifies
kllen & IlanbuN.° 138.870
N.° 135.674 - Jorge de MesLe Foyer et Cie - Na alteração quita.
rys Limited.
nome no termo 157.212 - PriDIVULGAÇ.A0 N• 863
N. 135.795 - Societá ApplicaBombas AmeriN.° 141.093
vilégio de invenção.
zioni
Gomma
Antivibranti
SAGA
cana Ltda.
.
I Sacora Indústria e Comércio
Preça-: Cr$ 280
N.° 141.792 - Machinery EstaS.A. - Transferência para seu S.p.A.
blishment.
CorpoC.
F.
M.
N.
136.443
nome do termo 134.411 - Privi..
A VENDA:
Diversos:
legio de invenção.
ration.
Na Gaaarebara
N.° 138.352 - Cosméticos SiJohn Anthony Skelton Ti ansSM° de Veadas: Mvaide
Amortex S. A. Indústria e Co,
terènela para seu nome dos ter- rena Ltda.
Rodrigues Alves e° 1
mércio de Amortecedores e Cone
N.° 139.433 - The General Tire
tnos 147.295, 151.195, 152.301,
Agélicia 1: - Ministério
generes - Na reconsideração do
da Passada
155.138 e 158.045 ,- Privilégio & Ruhber Com pany.
despacho que deferiu o termo núAteade-se
a
pedidos
de invenção.
N.° 132.275 - Rubens Gilbert
mero 103.820 - Privilégio de inSer°
de
Rem:bebo
venção disco elástico de embreaFink.
Exigências:
N.° 134.065 - Oscar Pote], Raul
gem próprio em particular para
Frea
Bem"
• Minnesota Mining And Manufac- Valsani e leria Zanetti.
veículos automotores - Nada
Ha Sede do D-./.14.
turing Co. - Titular da patente
para reconsiderar - Mantenho o
N°. 154.571 - Barriga & Carit.° 48.893 - Pague mais uma taxa doso.
deferimento.
kle averbação de contrato.
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N.' 422.263 - Marca Ciranda
dos Bairros do Editôrá Última
Flora S. A. - Classe 36 Clichê publicado cm 21-6-65 estabelecido em São Paulo para insignia.
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• Impact Indústria e Comércio Limitada (oposição ao termo 714.377 Marca: Impacto) .
Indústria e Comércio de Peças Para
Automóveis Brosol Limitada (oposição
ao termo 714.436 - Marca: TemaBros) .

Artes Gráficas Gomes
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ri:.

Souza

P. Hoffmann - La Rocha &

S. A. (oposição ao termo 71 4,. 476 - (oposição ao têm mo 713.597 - Marca

Ciclodiol).
Ivlarca: jota) .
Vema g S.A. Veículos e Maquinal
Interplastic S. A. Indústria e Co- Agrícolas (oposição ao têrmo 714.310
mércio ( oposição ao termo 716.783 ?- - Marca Ralear).
Marc:1: Tr.Misforplasric) .
Alumínio Continental Ltda. (opo•
sição ao térmo 718.228 - Marca
Oito' Batungast Indústria't1
f
- Continental).
Quimbrasil Química Industrial S. A. oposição ao teme. .108
Brasileira S. A. (oposição ao termo Marca: O T T O) . .
Cia. de Mineração São Mateus
AOTICIARIO
Joià Discos do Brasil Lida. (oposi- (oposição ao têrmo 714.733 - marca
530.046 - Marca: Sacora )
Oposições
Quimbrasil Química Industrial ção ao territo 713.363 - Marca. Jóias Neve).
Agostinho Setti S.A. Comérolo Brasileira S. A. (oposição ao, termo Musicais) ,
ImPortação (oposição
Sociedade Técnica de Materiais So- 530.085 The Gillette Company (oposição ao 1:portação
Marca
Sacora)
.
ao termo 714.221).
tema S. A. (oposição ao termo nútermo 717.718
Marca: Toni) .
mero 717.468 - Marca: Simbra) .
Johnson & Johnson do Brasil ProPasmanik .£1 Filhos S. A. Indústria • Acrópolis Indústria e Comércio de
Exclant S. A. Propsiganda ( oposi- dutos Cirúrgicos Ltda . (oposição ao
Bebidas Ltda. (oposição ao térrno
e
Comércio (oposição ao termo mi- 714.012 - Marca Acrópole).
ção ao termo 720.456 -- Marca: Ex- termo 714.117 - Nome Comercial:
mero
715.953
Marca: Elastic) •
Companhia Geral de Indústrias
ciam ) .
COR TO).
Synteco S. À. Comércio Importa- (oposição ao têrmo 717.136
MarEco S. A. Indústria e Comércio de • Móveis Porvir Ltda . (oposição ao
ção e Exportação (oposição ao têrmo ca Geral).
Artefatos de. Plásticos (oposição ao termo 604.492 - Marca: Porvir) .
Nome Goineroial:' Enteco Fundição Brasil S.A. • (oposição , tia
termo 720.074)
Companhia de Cigarros Souza Cruz 696.749
térmo- 718.228 - Marca ContinenJorge Dolabane (oposição ao termo ,oposição ao termo 714.863 - Marca: Engenharia Técnica Comércio e Re- tal).
presentações Ltda . ) .
721.237 - Marça : Serra Dourada) . Especial Sabrati) .
Biscoitos Aymoré Limitada Cepos!.
Serviços Técnicos de Organização - ção ao termo 717.081 - Marca Sere-'
Gillette do Brasil, Limitada ( oposiCompanhia
São
Paulo
Distribuidora
Sortec
(oposição
ao
termo
708.433
nata).
ção ao térmo 717.603 Marca: Dide Derivados de Petróleo ( oposição
plomata) .
ItCA Eletrônica Brasileira S.A.
ao- termo 715.323 - Marca: São Marca: Sotec) .
Indústrias Gessy Levei' S. A. (opo- Paulo) .
Cobitec - Companhia Brasileira . de (oposição ao têrmo 714.421 - Marca Ali Eletronics).
sição ao terra o717.371 - Marca: CreAgro Industrial e Comercial Aguapei Instalações Técnicas (oosição ao ter- Bandeirante Editôra Musical Ltda.
me Biológico-18 ) .
mo 717.444 - Marca: C‘ditec) .
Ltda
.
(
oposição
ao
termo
715.148
(oposição ao têrmo 709.940 - Marca
Autovox S p A. (oposição ao ter- Marca : Ca p
Indústrias Guiwat de Papéis Car- Bandeirante).
ital) .
mo 518.314 - Marca: Autovox) .
Renda, Priori & Cia. Ltda. (opoIrmãos Souza Ltda . (oposição ao bono Ltda . (oposição ao termo núQ-Refres-Ko S. A. - Indústria e
mero 651.770
Marca: Eaqle) .
sição ao tarrno 716.302 - Marca
termo
715.079
titulo:
Rose
Maga' Comércio (oposição ao termo 638.773 zine) .
Blaupunkt-Werke G. M . B . H. (opo- Abelha).
- Marca: Refresk)
sição ao terino 709.210 - Marca:
Ibesa - Indústria Brasileira de
Cervejaria Leonardelli Ltda . (opoQuímica e Farmacêutica Proquifar Ponto Azul ) .
Embalagens S.A. (oposição ao .têr.
sição ao termo 547.204 - Marca: S A. ( oposição ao termo 707.747 Café c Bar Iquassu Lida. (oposi- mo 713.192 - Marca Dog-Matic).
Record) .
Marca: Naranvit) .
ção ao termo 710.213 - Marca:
Ibesa - Indústria Brasileira de
Embalagens S.A. (oposição ao térmo
Interplastic S. A. Indústria e Co- Iguassu ) .
José Grunpeter (oposição ao termo
713.193 - Marca Dog-Matic).
668.027 - Marca: O Velho Dandy mércio (oposição ao termo 715.227 _
Magnata Imóveis e Administração Ibesa - Indústria Brasileira de
Marca: Calplastic)
de R. Monteiro) .
S.A. (oposição ao termo
Interplastic S. A. Indústria e Co- Ltda . (oposição ao termo 708.308 - Embalagens
José Grunpeter (oposição ao termo
713.194 - Marca Dog-Matic).
Marca: Magnatan) .
mércio
(oposição
ao
termo
715.852
668.024 - Marca: O Velho Dandy
Lady Modas S. A Indústria e Co- Indústria Paulista de Móveis de
Marca: Sor-O-Plast)
de R. Monteiro) .
•
mércio (oposição ao tenho 715.397 - Aço S.A. (oposição ao têrmo '713.381
Gráficos Brunrier Ltda. (oposição ao Marca: Ladyflex)
- Marca Paulista).
Saturnia S. A. Acumuladores EléBrascola Ltda . (oposição ao termo Rio Gráfica e- Editôra Ltda. (opiatricos (oposição ao termo 718.458 - termo 718.182 - Marca: Mercatus) •
713.062 - Marêtk
Demac Aktiengesellschaft (oposição 711.540 - Título: Brascolo Bromil Co- sição ao termo
Marca: Saturno) .
007) .
Indústria Térmica Brasileira S. A. ao termo 714.368 - Marca: Dhemac). mércio Loterias Salvador Ltda . ) .
Oestreich & Cia. Ltda. (oposição
S. A. Frigorífico Anglo (oposição
Jaguar Cara Limitcd (oposição ao ao têrmo 713.374 - Marca Rainha
(oposição ao têrmo 719.654 - Marao
terrno
714.122
Marca:
Três
termo
715.157
Marca:
Taquara)
da
Vila),
ca: Fremolar) .
Barras) .
Societá Per Azioni Strega Beneyento Confecções Chester S.A. (oposição
Radio Corporation of America (opotêrmo 710.449 - Marca RochasOrbe 5. A. Organização Brasileira ('S . A B ) (oposição ao termo 712.843 ao
sião ao termo 718.136 - Marca:
ter) .
Marca
•
La
Strega)
de Engenharia ( oposição ao termo núSonorette) .
Diamond Alkali Compan y (oposição Aço Torsima S.A.
(oposição ao
Automobile Manufacturs Association, mero 715.230 - Título: Urbe) .
fosé
Paulo
cie Andrade (oposição ao termo 709.307 - Mana: Tana:- têrmo 713.745 - Marca Indestor).
Inc . ( oposião ao termo 720.119 Société Lumiére (oposição ao terao termo 710.653 - Título: Mudan- vol) .
Marca: Ncwdiesel) .
mo 713.90 - Marca Lumiere).
ças Luso Brasileira) .
• Laborterápica-Bristol S . A Indús- U. S. Vitamin & Pharmaceutical
J. Moreira - Cia. Comercial de
tria Química e Farmacêutica (oposi- Corporation (oposição ao têrmo .
Banco
Prizzo
S.
A.
(oposição
ao
Tecidos ( oposião ao termo 112.279 ção ao termo 713.600 - Marca ; Enzi- 713.595 - Marca Sulfatri).
termo
709.079
Marca:
Frizo)
.
Marca: JB 1 700 ) .
motil)
.
U. S. Vitamin &Pharmaceutical
Oris
Watch
Co.
Ltd
.
(oposição
ao
Empresa de Laticínios Silvestrini IrLaborterápica-Bristol S. A. Indús- Corporation (oposição ao têrmo
mãos S. A. (oposião ao termo 718.087 termo 716.697 - Marca: Oris) .
Atelier Elite Ltda.. (oposição tio ter- tria Química e Fartnaceutica ( oposi- 713.594 - Marca Sulfatri).
- Marca: Miramar) .
cão ao termo 713.805 - Marca: Podo- Mattel, Inc. (oposição ao têrmo
mo 718.463 - Marca: Elite) .
715.672 - Ma. " Barbi2 Doll).
Chiara Cia Nacional de RefrigeraLisbonense Massas Alimentícias Li- terápica) .
Gonzalez. Byass e-, Co Limited Columbia Broadcasting System,
ção (oposição ao termo 716.214 •-• mitada (oposição ao termo 718.871 Inc. (oposição ao têrmo 716.475 (oposição ao termo 714.087 - Mar- .Marca
Marca: Cinadra )
Marca: Lisbonense) .
Columbia).
ca: Pepe's) .
Indústrias Gessy La yer S. A. (opoSarna S.A. Serviços, Acumuladores,
Bússola
ConstruçNo
e
Incorporação
Ford Motor Company (oposição ao Máquinas, Acessórios (oposição ao
siçã'o ao termo 716.206 -- • Marca:
Ltda . (oposição ao teria) 718.773 - termo 714.596 - 'Marca: Farpeças) termo 717.291 - Marca Sarna).
Dular) .
Marca: Bússola) .
Donainium S. A. Indústria e Co
The Seven Up Company ( oposição Equipamentos Industriais Lisa Ltda.. mércio (oposição ao termo 715.699 - •Nestlé S.A. (oposição ao temi°
714.030 - Marca Silon).
ao termo 716.013
Marca: 007) • (oposição ao termo 715.126 - Ti- Marca: Ereny) . •
A. Matos Joiarte Ltda. - (oposição
Cia. Industrial Mogiana de Tecidos tulo: Elsa) .
têrmo 718.053 - Marca Joarte).
Representações e Intercâmbio Nor- ao
(oposição ao termo 715.776 - MarSupermercados Peg-racil S. A te-Sul Ltda . (oposição ao termo nú. • ABC - Rádio e Televisão S.A.
ca: ate D'Azul) .
(oposição ao têrmo 717.217 - Mar(oposição ao termo 714.831 - Mar- mero 713.775 -. Marca: Norte Sull . ca
Espora de Ouro).
Editora Abril Ltda . (oposição ao ca: Peg-Facil) .
Ibesa* - Indústria Brasileira de Em- Editôra Abril Ltda. (oposição ao
termo 717.924 - Marca: Quatro . RoCirbia S. A. Comércio Indústria e balagens S. À. (oposição ao termo têrmo 575.280 -- Marca Leia).
das),
Representações ( oposição ao termo nú- 713.19 -- titulo: Dog-Mattc)
Editôra Abril Ltda. (oposição ao
Freitas Leitão Comércio e Indús- têrmo 538.795
Prima Eletro Domésticos S. A. mero 659 654 - Nome Comercial.
Marca Leia).
( oposição ao termo 716.638 - Nome Cibra - Cimentos Brasileiros S. A.). tria Limitada (oposição ao termo Mineração Alto Araguaia Comércio
Piragy S. A. Produtos Domésticos 714.910 - Marca Sereia).
e Indústria Ltda. (oposição ao Mr.
Comercial: Confecções Primavera ) .
mo 715.319 •-- Marca Mineralite).
(oposição no têTrno 717.623 - MarABC
Rádio
e
Televisão
S.A.
(opoPalácio do Confórto Colchões de ca: Agrosol) .
Mineração Alto Araguaia Comércio
sição ao têm° 714.817 - Marca CaMolas Ltda . ( opos-ição ao termo núe Indústria Ltda. Mineralto (oponarinh
ro
mero 717.105 - Marca: ' Palácio do Joseph Bancrolt ei Sons Co, (opo- Saturnia S.A. Acumuladores Elé- sição ao têm° 715.318 - Nome Cosição ao termo 715.069 - Marca: trico; (oposição ao tèrmo 714.310 - mercial Mineralite S.A.)
Bem-Star) .
Bati-Dar).
The Frito .Company (oposição ao
Marca Ralear).
Pharmaccattical Manufacturers Assotêrmo 113.657 - Marca Frit).
Agua Sanitária Super G lobo Lida.
E. I. Du Pont de Nemours And
ciation (oposição ao termo 716.940
(oposição ao termo 714.456
Mar- Company (oposição ao termo 713.614 Pharmaceutical Manufacturere As•
sociation (oposição ao térrno 715.249
Marca: Penicilon) .
ca: Emblemática) .
- Marca Orny1).
- Marca Americana).
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Leão e, Cia. Ltda. (oposição ao ter-1 Pantherwerke Aktiengcsellschaft (opa..

W .çjic ar termo 715:082 - Dlarca termo 722.438 - Marca Mabel) .
mo: 724.4S - Marca. Sunetec)
sição ao termo: 722.176 - Marca:
1R.ose) .
P clifix Indústria Comércio e ImSão Paulo Alparoatas S.A. (oposi-; rantor.

Colgate-Palmolice Company (opotição ac teimo 715.079 - Marca
nese Magazine) .
Erevets Alimentaires S.A. Bralsa
.ep. osição ao termo 713.046 - Marca
Avecarne) .
5.A. Moinho Santista Indústrias
4:tcrais (oposição ao termo 713.174 Marca Santista) .
a- ,1 -eabla S.A. (oposição ao termo
1T.692 - Marca Sintercol) .
Manlio Maria Gobbi (oposição ao
termo 705.592 - Marca Cobi)
Adega do Sertão Ltda. (oposição
ao termo 715.774 - Marca Pratinho). Casa G enta S.A. Indústria e
Comércio de Vidros (oposição ao termo 716.524 - Marca Gania).
Efecê Editéra S.A. (oposição ao
t'armo 116.053 - Marca PC).
Efecê Editeira S.A. (oposição ao
termo 716.054 - Marca FC)
Efece Etlitéra S. A. (oposição ao
termo 716.055 - Marca FC) .
José Corrêa do Prado Júnior (opoaição ao têrmo 716.862 - Marca
Campeiro) .
ctralbrasa - Metalúrgica da, Balaio S.A. (oposição ao termo 715.302
Marca 1VIEtalcasa) .
Ehodes Mercantil S.A. Representações e Importação (oposição ao
termo 716.767 - Marca Rhodes)
Synteco S.A. Comércio Importação
e 1,iil:pert ação (oposição ao termo
71 .693 - Marca Sinterg01) .
fa.GC - Rádio e Televisão S.A.
(oposição ao tãrmo 717.076 - Marca
ABC em Revista) .
Easpar Winkler & Co. Inhaber Dr.
Schenkzr-Winkler (oposição ao termo 713.907 - Nome Comercial Colfila Ind. e Comércio de Adesh os Limitada) .
liertz Sys:am Ine . (oposição ao
termo 713.9'1 - Marca Hertz) .
(oposição
Chas. Pfizer & Co .
G: (ãrrao 714.107 - Marca Pfizer)
Emprêsa Gerin de Bebidas S.A.
(oposi o ao teimo 713.003 - Marca
7stiélas) .
Ti
Thora az eariarteroli (oposição ao
GP9 . 134 - EV: arra São Jarge)
Tice Sinaer Company (oposicão ao
(.2: mo 715.113 - Marca 5) .
T a riiióro Climax S.A. (oposição
o termo 715.999 - Marca Lisobex
F) .
S.A. Instituto Bioterápico Arnericario Saiba (oposição ao termo .
- Marca Colpro )
taborr.".ório Especif arma S.A. (oposição nu 1 érrno 715 .858 - Marca Excri c i lin) .
r mmatório Clima x S. A . eposição
ao termo 714.388 - Marca ZooSa na).
Laborai 0110 Climax S.A. (oposição
ao r1110 717.732 - Marca Penovit.i:
5-'aturnia S . A. Acumuladores Elétricos (opo.ição ao têrmo 714.007 1.Varcr Wh) .
C Ca 13 orana-a Ltda . Engenharia e
Administração (oposição ao termo
7J4.1'5 - Marca Oca.peran)
Banco Intercontinental do Brasil
S.A. (oposição ao termo 663.048 E-airra Comercial Banco Intercontipiar tal da Investimentos) .
E atoterniea - Bristol S.A. Didústvir_ (mira e Farmacêutica cpcsi:• termo 717.912 - Marca Art:lar) .
Schill Kuperman (oposição ao têrrir. 717.434 - Marca Adorno).
Co o oer's Incoaporated (oposição ao
tai roo 119.100 - Marca Jolete) .
i:tárodni Podnik (oposição
co Urino 718.980 - Marca Soned)

portação Ltda. (oposição ao termo ção ao termo: 724.610 - Marca; Ul€57.471 - Marca Polifix) .
tra Forte.
Unilever Limitcd (oposição ao terGethal S.A. Indústria de Madeira
mo 719.425 - Marca Quebra-1u').
Casa Falchi S.A. Indústria e Co- Compensada (oposição ao termo: ....
mércio (oposição ao ao termo 724.712 724.720 - Marca: ECO) .
- Marca Amor) .
São Paulo Alpargatas S.A. (oposiCompanhia Lanifício Alto da Boa
Vista topo:tição ao térmo 723.727 - ção ao têrmo: 723.336 - Título de
Estabelecimento: Seta) .
Marca Tecidos 2alvador .
Sidol-Wer ke Siegel & Co. (oposiFernandes Azevedo Bebidas Lida.
ção ao termo 723.541 - Marca Bri- (oposição ao termo: 729.132 - Marsa).
ca: Mororó) .
Amilton Teirejra Godoy, Luiz ChaLaboratórios Organon do Brasil Lives Oliveira da Paz e Rubens Alberto Bwrsoti (oposição ao termo 724.165 mitada (oposição ao te • 722.408 Marca: Litoral) .
- Marca Zimbotique)
Melicio Machado Es Cia. (oposição
Soutiens e Cintas Darling 5. A.
(oposição ao termo 723.899 - Marca ao termo: 724.362 - Marca: Dicôco) .
Darlen) .
Indústrias Gessy Layer S . . (opoQuimbrasil - Química Industrial
Brasileira S.A. (oposição ao termo sição ao termo: 726.309 - Marca: Renova) .
530.089 - Marca Sacara).
U.nilever Limited (oposição ao tênno:
Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken - (oposição ao termo 721.763 - 725.998 -Marca: Cu-Sol).
.
Marca S.A. F. ) .
Macife S.A. Materiais de ConstruKonrad Hornschuch Aktiengesells- ções (oposição ao termo: 722.228 chaft Werk Weissbach (oposição ao Marca: Macil) .
termo 720.549 - Marca Skai-PrimiCia. de Cimento Portland Rio Brancia) .
co (oposição ao termo: 722./85 -- MarMaurício Pinaberg & Cia. Limitada
(oposição ao termo 722.573 - Marca ca: Rio Branco) .
Gaby) .
H. Bianchini S.A. Indústria e CoUnilever Limited (oposição ao ter- mércio (oposição ao termo: 724.957 mo 708.952 - Marca Pneuluxo)
marca: Bianchi) .
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
H. Bianchini S.A. Indústria e Co(oposição ao termo 721.836 - Marca
mércio (oposição ao tênno: 722.632 Zero Zero Sexy)
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda . marca: Bianc) .
(oposição ao termo 721.85S - Marca
Promo S.A. Serviços de Promoção
Zero Zero Sexy .
(oposição ao termo: 726.930 - Marca:
Cisa - Corretoria de Imóveis, Sege- Promove) .
ros e Administrações Ltda . (oposiçã3
Branit Airways, Incorporated (opoao Termo: 719.896 - Marca: Cisa). sição ao termo: 726.183 - Nome CoCannignani S.A. Indústria e Comér- mercial: Branipp - Comércio, Reprecio de Bebidas (oposição ao termo: .. sentações e Importação Ltda. ) .
722.712 - Marca: Charrua com Fig.
Braniff Airways, Incorporated (opode Cavalo) .
sição ao termo: 726.184 - Marca:
Cannignani S.A. Indústria e Comer- Branipp) .
cio de Bebidas (oposçião ao termo: ..
Automobile Manufactures Associa722.745 - Sinal de Propaganda: Char- tion,
Inc. (oposição ao têrmo: 725.098
rua com fig. de Cavalo) .
- Marca: Sedan) .
Cannignani S.A. Indústria e ComérCrefisul - Companhia Crédito, Ficio de Bebidas (oposição ao termo: nanciamento e Investimentos do Sul
722.744 - Insignia • Charrua cem fig. (oposição ao termo: 729.428) .
de Cavalo) .
• Crefisul - Companhia Crédito, FiCannignani S.A. Indústria e Comér- nanciamento e Investimentos do Sul
cio de Bebidas (oposição ao termo: .. (oposição ao termo: 129.429) .
77.2.743 - Marca: Charrua com tig
Crefisul - Companhia Crédito, Fide Cavalo) .
nanciamento e Investimento do Sul
Carinignani S A Indústria e Comér- (oposição ao termo: 729.430) .
cio de Bebidas (oposição ao termo: ..
Crefisul - Companhia Crédito, Fi722:742 - Marca: Charrua com tig. nanciamento e Investimentos do Sul
de. Cavalo) .
(oposição ao termo: 729 .431) .
Vinhos Ronca S . A. Co,nérco Inchi
Cretisul - Companhia Crédito, Fitrio e Lavoura (oposição ao termo: .. nanciamento e Investimentos do Sul
Ciganinlia) .
725.524 (oposição ao termo: 729.432) .
A. Engenharia e Importação
Lion S.A
Pucci S.A. Artefatos de Borracha
(oposição ao termo: 721.920 - Mar(oposição ao termo: 723.695 - Marca:"Leão) .
ca: • Tamoio) .
\,/,.nhos Ronca S .A. Comércio IndúsIndústrias Gessy Levar (oposição ao
tria e Lavoura (oposição ao teêrmo:
termo: 722.859 - Marca: Jatai) .
725.67. 7 - Marca: Cigano) .
Adhemar de Barros Filho (oposição
Swank, Inc. (oposição ao termo: ..
ao termo: 722.940 - Marca: Gelfrut) .
Titulo: Casa Swan) .
722.851
Rodobrás Rodoviário do Brasil Limi- Batavia S.A. Conservas e Condimentada (oposição ao termo: 714.663 - tos (oposição ao ferino: 723.720 - Ti
tido: Clube do Guri) .
Marca: Rodobrasil) .
Café do Centro Ltda. ( oposição ao
São Paulo Alpargatas S.A. (oposi- termo: 722.606 - Marca: Juca Pato) .
ção ao termo: 725.322 - Nome .CoCafé do Centro Ltda. (oposição ao
marcial: Bobe:lie Bem Bolado) .
São Paulo Alpargatas S.A. (oposi- termo: 722.607 - Marca: Juca Pato).
Café , do Centro Ltda. (oposição ao
çfi,o ao termo: 724.608 - Marca: Sutermo: 722.608 - Marca: Jitca Pato) .
per-Flex) .
Comércio e Indústria
A.
Ercil S.A
Erne.sto Neugebauer S. A • Indústrias
Reun , das (oposição no iérrao; 724.969 (no ' iço ao termo: 730.300 - Marca:
1 Ecil )
- Marca: Gianduia)„

Companhia União Fabril (oposição
Marca: Mariao termo: 723.090 Companhia União Fabril (aposição
zaete
o
);:rin o: 723.089
t
Marca: Marie.
nova) .
Companhia União Fabril
(Oposição
ao termo 723.087 - Marca: Mariitisa).
Companhia União Fabril (oposição
Marca; Mariao termo: 723.079 nha)
Companhia União Fabril (opos .ção ao
termo: 723.088 - Marca: Maritios)
Companhia União Ciabril (oposição
ao termo: 723.086 - Marca: Mariprata )
Oca Arquitetura, Indústria e Comercio S.A. (oposição ao têrtno: 722.380
_ Marca: OCA. ) .
Companhia União Fabril (oposição
ao 0 termo: 723.091 - Marca: Marizona) .
Empreendimentos e Participações
Nôvo Rio S.A. (oposição ao termo:
725.133 - Marca: Nõvo Rio).
Editôra Ypiranga S.A. (oposição ao
termo: 665.531 - Marca Cl a.ssicos
para a Juventude).
Scal Rio - Indústria e Comércio de
Artigos Rurais S.A. (oposição ao ter.
mo: /26.849 - Marca: Magnaph.oscal)0
The Weatherhead Contpany (oposição ao termo: 722.678 - Marca: Wea.
therhead) .
Empreendimentos e • Participações
Nôvo Rio S.A. (oposição ao termo:
722.075 - Marca: Nõvo Ria).
Nôvo Rio Empreendimentos e Participações Nôvo Rio S.A. (oposição
ao termo: 722.075 - Marca : Nôvo
Rio) .
Empreendimentos e Participações
Nôvo Rio S.A. (oposição ao termo:
722.076 - Nome Comercial: Nêvo
Rio - Engenharia e Construções S.A.);
Empreendimento e Participações
Nõvo Rio S.A. (oposição ao t.Jrmo:
724 .399 - Marca: Nôvo Rio) .
Empreendimentos e Participações
Nôvo Rio S.A. (oposição ao termo:
724.400 - Nome Comercial: Tecidos
Nôvo Rio S.A. ) .
Servix Engenharia S. A. (oposição
ao termo: 308.960 - Titulo de estabelecimento: Tecne-Servix) .
Hospibrás - Assistência Hospitalar
do Brasil Ltda. (oposição ao termo:
724.885 - Nome Comercial: Hospl.
brás Empreendimentos Hospitaar do
Brasil Ltda. ) .
Serraço, Comêreis, e Indústria Ltda.
(oposição ao termo: 726.972 - Marca:
Ferraço) .
São Paulo Alpar -atas S.A. (oposi.
ção ao termo: 725.318 - Marca: Seven) .
São Paulo Alpai datas S.A. (oposl.
ção ao têrmo: 724.609 - Marca:
ira Forte) .
São Paulo Alpargatas S.A. (oposI.
ção ao termo: 722.287 - Marca: Lan.
ga Vida) .
Sherwin-Williams do Brasil S.A..
Tintas e Vernizes (oposição ao termo:,
726.210 - Marca: Duralite) .
Lanifício Sulriograndense S.A. (oposição ao termo: 724.112 - Marca:,
Grisfio) .
Rio, 25 de outubro de 1966. - .k34
solei e encerrei 49 laudas do expediente.
Naton Alojas Xavier, Diretor dg
S. D.

r
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aoOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da data da publicação oomeçara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do sedldo. Durante esse prazo poderaa anresentar sues oprésiVies ao Department@
NaciOnal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados em s euuse~
reg1eU9§ requerido
Termo n.° 747.926, de 2-5-1965
Farmácia e Drogaria Santa Amélia
Limitada
São Pma

SANTA

Termos as. 747.930 e 747.931, de
2-5-196 6
Gamacal
Indústri ae Comércio Ltda.
São Paulo

azia

Ind. Bra'siieJ.ra
Classe 3
Substâncias, produtos e preparações
químicas para serem usadas na medicina
ou na farmácia
Termo n.o 747:927, de 2-5-1966
Mercearia Ypiranga Ltda.
,$)

nucazáum
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
aça sar, alimentos para animais, amido,
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz- atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha. bacalaau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, amargo, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, châ
caramelos, choeolatea, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de late, cremei.
alimenticios, croquetes, ccmpotas, cari,
gica, coalhada, castanha. cebola, condi.
mentos para alimentos. coiorantes
chouriços. donde, doces, doces de frutas, espinafre. essências alimentares. em.
padas. ervilhas. enxovas. extrato de ta
mate, farinhas alimentícias, lavas,
calas, flocos, farelo. fermentos, feijão
figos, frios. frutas secas naturais e cris.
talizadas: glicose, goma de mascar, gorduras. grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doçe, herva
mate, hortaliças, lagostas. linguas, leite
condensado, leite ean pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas.
nas alienenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macaerâo, aias.
aa de tomate, mel e melado. mate, mas.
aas para sningaus, molhos. moluscoa
mostarda, mortadela. nós moscada, na
zes, óleos contestareis, ostras. ovas,
esaes. paias, pralinés, pimenta, pós para
pudins. pichlais, petizes, presuntos, paSês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins:
queijos. cações balancaadas para animais. requeijões, sal, saga, am-dinhas,
aanduichea, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. suco de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
aan, tremoços, torta, tortas para alimento Se animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.° 747.934, de 2-5-1966
, Pedreira São Manuel Ltda.
São Paulo

RMOSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edifica;tias premoldaclas, estuque, emulsão de
base asfaitico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. !ame.
as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdez, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asialtico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, padrea alho, produtos betuminosos. impermeaailizantas líquidos ou sob outras formas
p ara revistimento 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, parqueies, portas, portões, pisos; soleiras
para portas, tijolos, tubos de cohcreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques da cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Classe 4
Cal virgem
Termo n.° 747.933, de 23-1966
idalin aBergansasco
São Paulo

gica coalhada, castanha, cebola, condis
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de tratas, espinafre, essenc:az alimentares, empadas, ervilhas, cinemas, extrato de toamate, farinhas alimentícias, favas, fé-,
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
f:goa frios, 'auras secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bica gelatiaa,
goiabada. geléias, herva doce atava
mate, hortaliças, lagostas, linguaa. Seita
condensado, le:te em pó. legume em,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, mas'
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:ngaus, molhos, moluscos,'
mostarda, mortadela, nós moscada, no-',
zes. óleos comestiveis, astras, ovas.
pâes, paios, pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês. peta-pois, pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagaz, sardinhas,
sanduiches. sorvetes, suci de tomate e de
trutas, rasradas. tapioca, tâmaras, talh a
-rim.teoçs,adprlimento de animais e aves, torrões
toucinho , e vinagre
• Têrmo n.o 747.935, de 2-5-1966
Esuana Calçados Modas e Vestimentas
Limitada
São Paulo
ESUAN

I d. Brasileira

Termo tx.° 747.937. de 2-5-1966
C.O.P. — Indústria de Maccumg
Hidráulicos Ltda,
São Paulo
Ind. Brasileira, Classe 6
Macacos hidráulicos
Termo n.o 747.938 de 2-5-1966
Panificadora Durães Ltda,
São Paulo

"D=5"
Ind. Brasileira
Classe 41
Pão
Termo n. s 747.939 de 2-5-1966
Shirnyl Confecções Ltda,
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarloa
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, caras
p uças. casacão. coletes. `capas, chalea:
cachecol& calçados, chapéus. cisma,
cintas, cambia-masa corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cai,'
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, sasacas. chinelos, dominós. echars
pes. fantasias, fardas para militares, -ca
legiais, fraldas, galochas, gravatas, potros, jogos de lingerie, Jaquetas, amues,
luvas, ligas, lenços, triantôs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paa
aalas. penhoar, pulover. palatinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas. pua
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, rolpão. sobretudoca
suspenstalos. saldas debanho, sandálias
amarres, shorts. sungas, stolas ou slacErm
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 747.940, cie 2-5-1966
Comercial Importadora e Exportadora
Hanjin Ltda.
São Paulo

•
Classe 36
Para distinguir; Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargataa anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cai-tolas, carapuças, 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, echar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de litigaria.. jaquetas, laquês,
luvas, ligas. ;lenço, mantas. meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palan penhoar, pulover, pelariam
peugas, pouches, polainas. pijamas, Nabos, perneiras, quimmos,
robe de chambre, ro/pão, sobretudos.;
In de"lBrasileira
43riAtid 0 2
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
C 18*
Classe 19
suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts. sungas, atolas ou slacks Aves e ovos, animais, vivos e caprinos
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Termo n.° 747.941, de 2-5-1966
Classe 41
e vestidos
Moderjóia Comércio de Jóias e
Alcuchofras, aletria, alho, aspargos,
Bijouterias Ltda
Termo n.° 747.936, de 2-5-1966
açúcar. alimentos para animais. amido.
ndüstria
de
Calçados
AndYbeaI
r.fda.
São Paulo
amendaas, ameixas, amendoim, araruta
São Paulo
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te : azei"MOIERJOIA"
tonas banha, bacalhau. batatas, balas
'
Indo
Brasileira,
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
ANDYBELL
SA.0 1WITJEL
In da Brasilkeifil
café em pó e em grão, camarão, canela,
Ynd. Brasileira
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
1Clasce 13
carameas chocolates, confeitos, cravo
Classe 36
Adereços de metais preciosos 4ettir,a
Classe 16
cereais, cominho. creme de le:te. cremes
Calçados de tôdas as espécies, para
Preciosos e scas imitações adereços do
Psdras brutas britadas e seus artefatos alimenticios, croquetes, compotas, canhomens, senhoras e crianças
pedras preciosas e suas imitações, odes.,
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nos de metais preciosos. semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de 'ousia ae metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos.
brinZos de metal precioso Ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de nceta.s preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, tio de ouro
fio de prata, tivees de metais preciosos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. lenteiolas de metais pre-1
ciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos.
de ouro pedras preciosas para lólas. pedras semi-preciosas .para jóia pérolas
imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosoi, serviços de licor
de metal precioso serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de -saladas.
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal,
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Termo n.° 747.942, de 2-5-1966
Dr. Januário Napolitano
São Paulo

INSTITDPU
ODON'POLOGICO
gQ GABRIEL
Classes: 10 e 33
Instrumentos usarlos na odontologia
Clinica Dentária
Termo n.° 747.943, de 2-5-1966
Policlínica Cidade Ademar Ltda.
São Paulo

"CIDADF. ADEMAR"
Brasileira

I nC.

Classe 33
Assistência médica
...—
Termo n.° 747.944. de 2-5-1966 Brasiltex Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

É3RASILTEÀ
4NDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Tecidos em geral
Têrmo n.o 747.945, de 2-5-19.66
Bar e Lanches Santo Antônio do
Morumbi Ltda.
São Paulo
UNTO ANTONIQ
DO MORtflBI.
Classe 41
Lanche

Termo n.° 747.946, de 2-5-1966
Comércio de Resíduos Testeis "Meyer"
Limitada
•
São Paulo

Urino n.° 747.951, de 2-5-1966
Someg Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
•

nMEYER"
Ind. Brasileira

"SOIEG"

Brasiled
Classe 21

Classe 4
Resíduos textels
Termo n.° 747.947, de 2-5-1966
Representações de Confecções Texas
Limitada
São Paulo

"FERAS"
Ind. Brasileira
Classe 3õ
Para distinguir: Artigos de vestuários

e roupas teitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpanatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols. :alçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. ceinisas, camisolas, camisetas,
cuecas .ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos. chinelos, dominós, acharpes, fantasias. faidas para militares, eraegiais, fraldo.s, galochas, gravatas. goros. logos dt !ingeria. jaquetas, tugia
uvas, ligas, lenços, mantõs. meias.
nabal:. mantas, mandribo, mastilnas, maetós. palas, penhoar. pulover, pelerinas.
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacka
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e wstidos
Termo n.° 747.948, de 2.A-1Q66
Labib Cury
São Paulo

"FRESCA"
Ind. Brasileira
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais.
usadas como bebidas, a saber; Aguas
gasosas, naturais ou artificiais: caldo de
cana, caldos de trutas: guaraná; retresa" refrigerantes; soda; ,,aropes para
refrescos
Termo n.° ''47.949, de 2-5-1966
Panificadora Santa Virgítiia Ltda.
São Paulo
SANTA ITIRGINI.
Brasileira

Ind.

Classe 41
Pão
Têrmo n.° 747.950, de 2-5-1966
Souza Machado & Cia. Ltda.
São Pw2110

B IERRAUS
Classes: 33 e 41
. Danças. clubes e refeições prontas

'ara distinguir: Veiculos e suas partes

ntegrántes: Aros para bicicletas, automóveis; auto-caminhões, aviões, amor.
ecedores. alavancas de cambio, barcos.
breques. braços para veiculo& bicicleas. carrinhos de mão e carretas cardnt.onetes, carros ambulantes, cambies,carros, tratores, carros-berços. carros
campes. carros-irrigadoes, carros, carNas. carrocerias, chassis, chapas cir.
:ulaies para veiculos. cubos de veirulos.
corrediços para veiculo& direção, &aligadeiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
treioa, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, cnotocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas. pedais paneões.
nadas para bicicletas„ raios para bicicletas. reboque, radiadores paira veiculo&
rodas para veiculos, selins, iriciclos, ti'
rentes para veiculos. vagões. velocípedes, varetas de contróle do afogador e
acelerador. tróleis. trolebus. varaes de
.carros. toletes lar:, eiárros
Termo n.0 747.952, de 2-5-1966
Avicula Veniss Ltda.
São Paulo

"VENISS"
Ind. Brasileira
Classe 19
Aves e ovos
Termo n.° 747.953, de 2-5-1966
Metalúrgica Epoca Ltda.
São Paulo

"EPOCAW
Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
oarciaimente trabalhado, bronze e
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto eu parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em berra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente caba.
lhado, gusa temperado, gusa maleável
laminas de metal, lata em feAra, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhbes. ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não cabedoidos ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalos,
metais para solla, oiquei e zinco

Termo n.° 747.954, de 2-5-1966
Alarm — Ind. e Comércio de Aparelhos
Elétricos Ltda,
São Paulo

"ALARM"Ind. Brasileira:
Classe 8
Para distinguir 03 seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
.hos de refrigeração. enceradeiras, as.
alradores de p& fogões, fornos e Ioga...
retro° elétricos, chuveiros, aquecedores,
lalanças, ferros elétricos de _engomar
nassar,- batedeiras, coqueteleiras, expre.
inedore& liquidificadores elétricos, ma.
'minas para picar e moer legumes e
:arrie, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e 'bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, fornias elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, cama
oainhas elétricas, garrafas térmicas, vs.
adores automáticos, tampadas, apare
hos de luz fluorescente, aparelho. de
:comunicação interna, esterilizadorea cano
1ensadores, bobinas, chave* elétrica,.
:omutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusível. aparelhos fotográfico'
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, eiculus aparelhos de aproai.
inação. abat-jours e lustres maquinal
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 747.955, de 2-5-1966
Paulo Rodrigues Maia
São Paulo

wiaMMAS"
Ind. Brasileira:
Classe 33
Ensinos
Termo n.0 747.956, de 2-5-1966
Cerealista Beloarroz Lida,
São Paulo

"BELARROZ"
Ind. Brasileira
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, espargo:.
açúcar., alimentos para animais, amido,
atnendoas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em p6, cacau. carnes, chã,
caramells, chocolates, confeitos,. cravo
cereais. cominho. creme de lete. cremes
alImenticios, croquetes, compotas, can.
gica, coalhada. castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovaa, extrato de to&
mate, farinhas alimentidas. favas.f&
cuias. flocos. farelo, fermentos. feijão
f:gos, frios, Aruras secas naturais e-crle,,
talizadas, glicose. goma de mascar, gol'.
duras, granulos, grão de bici, gelatina/
goiabada. geléias, herva doce herViii
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mate, hortaliças. lagostas, linguas, leite
condensado, le:te em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias. mariscos, manteiga,
morgarina, marmelada mscarrâi, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios pralinés pimenta, pós para
pudins, picicles, peixes, presuntos. patês. petit-pois. pastilhas, pizzas pudins: i
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, semi, sardinhas,,
sanduíches, sorvetes, sua de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas pare alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 747.957, de 2-5-1966
Pinturas Perfeitas Ltda,
São Paulo

PERFEITAS
Ind. Brasileira
Classe 28
Tintas esmaltes e vernizes
Termo n.° 747.958, de 2-5-1966
Frigorífico Bordo nS.A.
'
São Paulo
f'ov g.
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Classe 41
Presunto cosida
Termo n. 0 747.959, de 2-5-1966
Indústrias Coelho S.A,
Pernambuco

DEOLIND4
Ind. Brasileira
Classe 41
'Óleos de amo, óleos de amendoim, óleos
de soja, óleos de algodão, óleo de
oliva 'comestiveis
Termo n.° 747.960, de 2-5-1966
OFTEC — Indústria de Aparelhos para
Anestesia Ltda.
São Paulo
, OFTEC
"Ind. Brasileira 4
Classe 6
Motores, bombas rotativas, máquinas de
afiar, máquinas para cortar, máquinas
Cavadeiras, dínamos espuladeiras eixos,
esmeris; máquinas de esculpir; fresas,

fusos; fornos para tratamentos térmicos;
politrizes; plainas; limadoras; máquinas
de polir turbinas e válvulas
Termo n.° 747.961, de 2-5-1966
Entregadora e Turismo "Sergal" Ltda.
São Paulo

¡ENTREGADORA 5.
TURISMO SERGAL

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.9 747.962, de 2-5-1966
Entre gadora e Turismo "Sergal" Ltda.
São Paulo

•

e,ERGAL
Brasileira.

I nd.

IlenIMeneenmilimmew

Têrrno n. 9 747.964, de 2-5-1966
Malharia Aurora Ltda,
São Paulo

AURORA .
Brasileira-

r ind.

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.0 747.966, de 2-5-1966
Etrit Organização de Empresas S.A.
São Paulo

ETRIT

papel pare- forrar casas, massas anda
ácidos para uso nas construções. pata
quetes, portas, portões. pisos, *Mira.
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtntilaçao, tisne
emes de cimento, vigas, vigamentos
vitrõs
•Termo n.0 747.970 de 2-5-1966
Raraildo de Oliveira Pereira
São Paulo

SAPATARIA E SEj.
kARIA PORTUGUE-i
A.

Ind. Brasileira
Classe 50
Organização, orientaãoç e formação de
emprêsas
Teraz<1 n.° 74,7.967, de 2-5-1966
Dr. Paulo Roberto Stocco
São Paulo

Classe: 35 e 36
Titulo de Estabeelcimento
Termos ns. 747.971 e 747.972 de
2-5-1966
Tecelagem Nevetex Indústri ae
Comércio Ltda..
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes'
LABORATÓRIO DE
NENETEx
integrantes: Aros para bicicletas, autoANÁLISES
E PESInd. Brasileiril
móveis, auto-caminhões, aviões, amor-{
QZ.TISAS CLINICAS
tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
Classe 37
DR.SALVADOR_
breques, braços para veiculas, bicicleEnxovais para bebes
ROC C O '
tas, carrinhos de mão e carretas, carni-1
Classe 36
ahonetes, carros ambulantes, caminhões,
Classe 33
Creações infantis casaquinhos chale tom.
carros, tratores, carros-berços, carrosLabroatório de análises e pesquisas
meias; roupa para recém-nascidos em
tanques, carros-irrigadoes, carros, carclinicas
geral
aças, carrocerias, chassis, chapas cirTêrmo
n.9
747.969,
de
2-5-1966
Termo
n.°
747.973
de 2-5-1966
culares para veículos. cubos de veiculo&
Corretagens de Seguros Jotaeme Ltda.
Indústria e Comércio de Lustres
corrediços para veiculo& direção.
São Paulo
Itamaraty Ltda.
guieiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
São Paulo
engates para carros, eixos de direção,
•
JOTAEDZ
freios, fronteiras para veículos, guidão,
Ind. brasileira
ITAMARATY
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
T.nd. Brasi_leira
motocicletas, enotocargas. moto furgões
Class 50
manivelas, navios, Ónibus, para-choques Corretagens de seguros, compra , VenClasse 8
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
da de ações de seguros'
Lustres
rodas para bicicletas., raios para bicicleTermo n.° 747.968, de 2-5-1966
tas, reboque. radiadores para veiculas,,
Teiv—
Ino
n.°
747.974
de 2-5-1966—",
Prudéste Sociedade Construtora
rodas para veiculas, selins, criados. tiDepósito Piracema Ltda.
Limitada
rantes para veiculos, vagões. velocípeSão Paulo
des, varetas de contrõle do afogador e
Ncelerador, tróleis, troleibus. varaso de
.
pirttrsTIrr
Ind. Brasileira'
Termo n.° 747.963, de 2-5-1966
InZigffifeira
'Confecções Lik aLtda.
Classe 16
São Paulo
Pare distinguir: Materiais para construClasse 48
ções e decorações: Argamassas. argila, Para distinguir: Perfumes, essenclas, eid
areia, azulejos, batentes, balaustres.
tratos, água de colônia, água de toucae
/negar:Id.:1E4;a
cos de cimento, blocos para pavimenta- cadoz., água de beleza, água de quine,
ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas água de rosas, água de alfazema, agua
isolantes, caibros, caixilhos, colunas, para barba, loções e tônicos para
Classe 36
chapas para coberturas, caixas dágua, cabelos e para a pele, brilhantina, bani
Artigos da classe
caixas de descarga para efluo, edifica- dana. "batons"-, cosméticos, fixadores
Termo n.° 747.965, de 2-5-1966
ções precnoldadas,. estugue,. emulsão de de penteados, petróleos, óleos para os
Brindslux — Indústria e Comércio de base asfáltico, estacas, esquadrias, estrei- cabelo, crave rejuvenescente. cremes °or.
Brindes e Lustres Ltda.
-•
taras metálicas para Construções, lame- durosos e pomadas para limpeza d*
São Paulo
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas pele e "ccaquilage", depilatórios, desci
de junção, lages, lageotas, material lio- dorantes, vinagre aromático, pó de arrozt
mate contra frio e calor, manilhas, mas- e talco perfumado ou não, lápis para
sas para revestimentos de partdea ma- pestana e sobranceiras, preparados para
BRINDSLUX
deiras para construções, mosaicos, pro- embelezar cílios e olhos, carmim para
Ind. Brasileira
dutos de base asfáltico, produtos par; o rosto e para os lábios, sabão e cremei
tornar impermeabilizantes as argamas- para barbear, sabão liquido perfumadol
• Classe 50
sas de cimento e cal, hidráulica, padre- ou não, sabonetes, dentifritatos em pa,
Impresos para uso em cheques, dupli- gtlho, produtos betuminosos. 1mpermea- pasta ou líquido, sais perfumados par*
catas, envelopes, faturas, notas promis- bilizantes líquidos ou sob outras formas banhos, pentes, vaporizadores de perfis.'
sórias, papel de correspondência e reci- para revtstimento e outros como na pa- me, escôvas para dentes, cabelos, unhaa
bos impressos em cartazes, placas tabu- vimentação. peças ornamentais de d. e cílios, saquinhos perfumado, prepara.
latas e veículos, bilhetes impressos - mento ou gesso para tetos e paredes, dos em p6, pasta, liquidos e tijolos

n
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Publanç
a lo agita da cfflardo -3cana 3 gat, 3.,n o Cidig 2a Pa•ouriatle kralvastrta2. Da data dg
publicação .conieçarã
c,Og'M prazo da tle .titaFm R &dariam...auto do pCido. DmaamUR eme -pana poderão. ap=ntaa -ituaa aapasições
go Departgraan
saapanaa;
prory2M,01e..
ane se talgaaara praXdiwilas :em g =..a.a.arlaü 'agIsta'© wainterldo
áiarai o tratamento das unhas, dbssol- Inhonetes, carros ambulantes. caminhõea
Stantam vernizes, remoreedores da amas- - cerras, ba,..-to-rz3a, aaan.,..,-berena. carrosalicerina perfumada para os caba- tanques, =sros-irrigs.dwa% =os, car2,aa a preparadas piara descolorirra
aamas. roças, carroceriaa, chassis, chapas cire pintas ou sipain artificlaz
a , 61= cularee para veiculos, cubos de veiculas,
para e pele
corrediços para veicules, direção, desligadeiras, estribos, escadas Exalastes, eleTo 20 747.976 de- 2-5-1965
vadores para passageiros e para carga.
Cristaleira Bandeirantes Ltda,
engatea para carros, Caos de direção,
São Pealo
freies. fronteiras para veículos. guidão.
locomotivas, lanchas.. motocicleta, maima
' 0—i-ia STA:CR:MIA
motoric:es, morargas cacto largões,
BANDEIRANIX S LT DA
manivelas, navios. Cnibtaa, pasa-thogues,
para-lamas, para-larrsaa. Pedais, pantões.
Nome Comercial
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. relL oque, radiadorea peara veículos,
Térnso n.° 747.976, de 2-5-66
rodas para veículos, seuins. tricich)s, tiCristalaria Bandeirantes Ltda.
rantes para veículos. vagões, velocipeSão Pardo
' deo, varetas jla contrôle do afogador e
acelerador troaiis troleibus. varaes de
carros toletes para carros
Tarmos os, 747.978 a 747.980, de
2-5-66
Ranfitex Beneficiadora . de Fibras
Texteis S. A.
São Paulo

'c()

tuba, palas. penhoar, pulover, pelerinaa;
taba da chambre,. zoirpaaa aobrettirice,
.:.!.:_pea.,L10.7., saldam de banho, maniskilian.,
sueterem zhcrtz, mmgas. EtclED ou siadza
touca% turbantes ternos, unifosa
e vestidos
Têrmos ns. 747.981 a 747.983, de
2-5-66
Benfitex Beneficiadora de Fibras
Texteis S. A,
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuârica
aa,,,saa
a as e roupas feitas een geral: Agasalhos'
aventais. alpargatas, anáguas. blusas
tti a comum, taminado, trabalhada
botas, botinas. i >'raõels, boin,as, baba.
ara tôdas as formas e preparos, vidro
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
aaaaaa 13E22 ta-das
:ins, aidro
a-0
ouças. casacão, coleies, capas, chãles.
li:', raaa teias .:1a meta: c= aramposi.
cachecols, calçados, chapéus, alatoa,
4v K)
afim; aspecia"ar amamlaa, aquários, ascintas, combinações, corpinhos. calças
aarlaiaas almofarizas, bandejas, cubea
de senhoras e da crianças,, calções, cai
cadinhos. cântaros, cálices, centro'.
cas, camisas,
camisolas, camisetas
:lesa, cápsulas, copos, espelhos, ascuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
francca, 1lirmaz para do as,
Raias. casacos, chinelos, domina achar.
las para rnos, ha= da vidro, gar.
ila-'e 23
aei,
fantasias. fardas para militares, coaajaa, garrafões, graus, globos. haste. ?raia
".ezido:2 em raeral tecigalochas, gravatas. gor.jaarca, iardiaeiras, lleareiros mamada' . . das acata-ações cm geral para leqiais,
ama tarintegueiras, aratos, aires, porta- tapaaesirea 72 para artip,cs de cama e ros. -jogos :St iIngerie. jaquetas, laguês
Sola-a aclamaram, tote:1 aatadeaaca pe- mesa: Algodão, alpaca. cânhmo c-atm. luvas, ligas, lenços, mantôs, meias
maiôs, mantas. mandribo, mastilhas. ma
r:/ as ;::aILc, madairra, aerairma amma
Caroã, casimiras fazendas e tetidaz
'frascos, saleiros, tubos, tigelas, traves- la em peças. juta, ¡emes:: linho; nylon. !cãs. palas. penhoar, pulover. paierinas
sas, vaacts, vaaiíriamea. vidro para ni- paco-p aco; percalina; ratai; ralice; iseda pragas, pouchea, polainas, pijamas, punhos, perneiras, guimonos, regalos.
eTraçaa, vidro para relógios. varetas. natural; tecidam, plasUraa, aacidos
robe de chambre, roupão, sobretudos
'Vidros para canta-acta:a, vidro para
9ermea3a:1 :acides da pana
usparaórion. .u.-Idsa de banho. =dálias,
autora:avias a para Lare-'caisea e
sueteres, ahorM. wartgam, atolas co aladas
Classe 22
nicaras
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã, nalUrino n. 9 747.797, de 2-5-66
e vestidos
len. lios plásticos lios sintéticoa fios de
Reaencle, Lellis Ei Cia. L1-1^
Classe 22
seria natur.el e raiam para tecelagem,
12:,_".2-3 bordar, 3>-ara costura, tricotk3em e Cânhamo em fio ou em '.Isha, estambre
São Paulo
de seda ou de lã. -fios da algodão, juta
crochê
lã. linho, plástico, rami, rayon, seda naC.C;alse
tural para tecelagem nu uso comum
jrsi'jrg ftertlaca da
as juta em fio zu emilabo
1
lã torcida
.5? a„,,':"
e ,=,33 .Iertas
A-sara-11= linho e mmeadw ou novelo.
lidas
ameaaa-Lia, alpargatas. nok.rjuau,
brilhantes, linhas para bordar. para coshcams, bcuuns, .blerBea, babas. bebatura, crochet ou tricotagem. linhas am
,
daaaraa, baa2s, arspace20. w,a'aalaaa,
meadas ounovelna, retrozes
=Co, coletea, cauí ellatoo:
Classe 23
cola. calçados, c12ap.a.us, entoa.
•
anmbinaçCaa, eoraalialloa, solças Para distinguir tecidos em geral tecide aerleoras e de triançaia tralçõea, cal- dos para confecções em geral, para
ça-a aaraisam, camisolso, narneatara tapeçarias e para artigos Zie cama e
ÇIE::72 21
cuecas. carculan. colarinhos, auetroa mesa: Algodão, alpaca, cânhmo cetim.
" ...ra-aaa Veicalca c c1:13
saiam awacps, clazelos, domina Co',25:1- caroâ, casimiras. fazendas e tecidos de
ara bicicletas. raita- pcz,. antaatias, fardas para militares, ma- lã em peças,' juta. ;ema: linho; aylon.
amar, ap-a-aa, fraldas, palochas, çaavatas,
peco-paro: par-calina; rami; ?exora szrla
r'e amcaa
beierea,
amca de. Urraria. Imquetas, Laquês ratura1; tecidos plasticos, tarados lm
aaaa acTaedc.a.,
.7a2,
Immos. imaal.G.a. enema aarmetveia, tecidas ria pano musa o
(a ala a.
ta=:.1)5a anatam. , maridr;-Sa;
. ;;;D-

Têrmos na. 747.984 a 747.986, de
2-4;66
Beafitex Beneficiadora de Fibras
Taxem; S. A.
São Paulo

e
t'›

%,,NJP
"5:15
Ciam 36
Pára distinguis: Artigos de veataklea
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, .alpargataa, anáguas. bluarm,
botas, botinas, bluaika. boinaa babadouros. bras. capacetes, cartolas, carapuças, casacão. coletes, rapas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintoa,
cintas, combinações, corpinhos calças
. de senhOraa e de crianças, calções. cala
ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulcas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominda. acharpra, fantasias, fardas para militarea
sueteres, ahorm, sungas, atalaia ou alaciaa,
lavas, limam !caçoa, ataraCa, melas,
legials, trai-las. galochas, gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas. laquês,
maiôs, mantas. mandrilam mastilhas,
.etós. palas, penhoar, pulover, peierinaa,
rt P /innS, pouches, polaina-a pilmaaa, punhas, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, acuaao. zabrattains
suspensórios, saldas de banho, andá:laca.
toucas, turbantts, terno% articracam
e 72.511de-,r,
Classe 23
Para distinguir tecidos cm
das para confecções em gamai, aare
tapeçarias e para artigos de Mr...3 e
mesa: Algodão. alpaca, Calharam, azam,
caroá, casimiras, fazendam e n:cir.1C3
ã em peças.' juta, fersey, linho, avim,
paco-paco, percalina, rami, rayon, ceda
natural, tecidos plásticas, tecidos impeaMe6veis tecidos de gano coaras
paludes
desce 22
Fios em geral, peara bordado o tricotagem; fios em geral para tecelagem e
uso comuma fica de lõ nu pelo em
meada cu torcida ou Co; 11o3
-de lã ou p êlo, em meada ou novêle
para bordado, costuro,, croché ou tricô':
iinhRs de costura, para borda? 3 :-.r2o
ariciceagera
Têrmo a.° 747.992, de 2-5-66
Clodomiro Rodrigues Ltie2
São Paulo
•U tr;

s

Classe 41
Alimentaçao para aves e arra-riais' Aia
pista, alfafa, açúcar, feno, farelo forragens, milho, guirela, sal, sementes de
girasol e sementes para pássaros aortas de algodao rações baiana-aradas

Térea-fera /

DE4WO

oRcrAL (Seco

LU)

Novembro de 1965 4619
n••••n••n•5"

MARCAS DEPOSITA Ej AS
Publicação feita de aceirdo 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 pecado Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
leacionai da Propriedade Industriai aquéles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Térmos ns. 747.987 a 747.989, de I
Têrmo n.° 747.990, de 23-66
2-5 -66SABAP
•
— Sociedade Anônima BraBentitex Beneficiadora de Fibras
I
sileira de Artefatos Pl.=-"-Texteis S. A
São Paulo
São Paulo

Tai. ruo n." 747.999, de 2-5-66
'Inilever Limited
Inglaterra

Térmo n.o 747.996, de 2-5-66 •
Os vai Indústria e Comércio de Prodtta
tos Químicos Ltda.
São Paulo

BRISA
4Z4- ,Çar
-S)
9p

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, telt:tose.
juta, lã, fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar, tricotagein e para
crochê, fios e linhas de nada a 'espécie,
fios e linhas para pesca
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecções em gerai, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, canhmo cetim.
caro.. casimiras fazendas e tecidos de
lã em peças, luta, lerseso linha nylon.
paco-paco: percalina: rami: rayotie seda
natural; tecidos plásticos. tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babadouras. bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales,
cacheco/s, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroCas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpez, fantasias. fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas. gravatas, goros, logos dt !Ingeris jaquetas, laquês,
uvas, ligas, lenços, mantels, meias,
imito, mantas, mandribo, mastilha.s, maetós, palas, penhoar. pulover, pelerinas
munas. pouches, polainas, pijamas punhos, perneiras, quimonos. regalos.
robe de • chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, aborte, sungas, golas ou aluiu,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Térmo n.9 747.994, de 2-5e66
Brindes e Publicidade Impar Ltda.
São Paulo

e

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodao preparado para limpar metais
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, gome para lavanderia, limpadores de luvas. líquidos de
aranquear tecidos liquidas tnata-gordta
rae p ara roupas e mata óleos para rota
pas, oleina, óleos para limpeza de caie
ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saClasse 48
ponáceos. tijolos de polir e verniz
Para distinguir: Pertumes, es.sencias.
para calçados
tratos, água de colônia água de touca
eador, água de beleza, água de quina
Têrmo n.9 747.995, de 2-5-66
agua de rosas. água de alfazema, água
Brindes e Publicidade Imnar Ltda.
para barba, loções e tônicos para a
São Paulo
:abalas e para a pele, brilhantina, bandolina. batons cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para a
•abelo, crave reitivenescents cremes gor
durosos e pomadas para limpeza di Intaustria Brasile irai
aele e "maquilage". depilatórios, deso
imantes. vinagre aromático. pó de arroz
- talco perfumado ou não, lápis parr
iestana e sobranceiras, preparados pare
:mbelezar cílios e olhos, carmim vare
Classe 11
rosto e para os lábios, sabão e creme Para distinguir: chaveiors e argolas dos
oara barbear. sabão liquido perhimade
mesmos
au não, sabonetes, dentifriclos em pó
Termo
n.°
748.010,
de 2-5-1966
aasta ou liquido, sais perfumados para
'anhos. pentes. vaporizadores de verba Revisva Revestimentos e Imnermeabilizações Ltda.
eso5vas para dentes. cabelos, unhas
São Paulo
cílios, saquinhos perfumado. preparados em pó, pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas, dissera;
"REVIWA REVESTIMENTOS E
ventes e vernizes. removedores da cutiIMPERMEABILIZAÇÕES LTDA"
mla, glicerina perfumada para os caba
os e preparados para descolosir unhas.
allos e pintas ou sinais artificiais, óleos
Nome Comercial
para a pele
Urra° n.9 747.991, de 2-5-66
Chocolate Dulcora S. A.
São Panlo

M.I,M,

'PALACIO
DOS CRAVEI,
ROS
São Paulo - Capital
Classe 11
Titulo de estabelecimento

Classe 41
Para distinguir: Bílas, bombons, baias
de mascar, caramelos. confeitos. loina
de mascar, pastilhas, przl•nés

oci

st,34
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas
usadas na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais para o solo. álcali/
para fins agrícolas. -bactericidas. ceras
para enxertas, clanamide de cálcio
como adubo para o solo, defumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar anta
mais e plantas daninhas, extratos da
auasvia para fins hortícolas fertilizana
tes para o solo. formicida. guano. Maca
hiugos, massas pare enxertos. pastilhas
Para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparaçôes para demi
traiu insetos. hervas e plantas danei
abas, seis para fins agrícolas, sais para
fins horticolas. substancias química*
para destruir insetos, hervas e plantaa
daninhas venenos contra a verrcina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Têemos os. 747.997 e 747.998,. de
2-5-66
Macduro Indústria e Comércio de Maa
lhas. Calçados e Artefatos de Couro
Ltda.
São Paulo

Classe 35
Couros e ptles preparadas ou não, ma
murça& couros, vaquttas. pelicas, e ar.
tefato dos mesmos: Almofadas de cotai
ros arreios, bolsas. carteiras. caixas,'
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
coosaa estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo»
cos, malas, maletas, porta-notae, portai
chaves, porta-níqueis, pastas, pulseira/
de couro, rédeas, selins. sacos para via,*
qem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios • e valises
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário:*
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
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}ão',iac!, botinas, blusões, boinas, baba.
eteisro1 bonés, capacetes. aartolas, cara.
ouças, casacão, coletes, capas, cnales
cachecols, calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações. corpmhos. calças
do e-2liheiras e de ' crianças. caiçaca cal
gas camisas, camisolas. camisetas
aaaascas ceroulas, colarinhos cueiros
ZaiaCs casacos, chinelos, domineis. achar
Fe, fantasias. fardas para militares co
legiala. fraldas galochas, gravatas. goa
so3, Moa de 'ingeria, jaquetas. [actue°
luvas, figas lenços, manai% ruelas
asares, mantas. mandrião, mantilhas. pa
letós, paias. penhoat. pulovet. ()alarmais
aseugaa, nouches. polainas-, pijamas ma
atua, .perneiras, quimonos. regaloa
robe da chamara, rolpão. sobretudos
2113Pettsôr/cm saldas debanlio. sandália:
Útteteres, aborta. sungas. stolas ou siada:
Wacac, turbantes. taram, uniformes
e vestidas
Têrmo n.° 747.999, de 2-5-66
VIacouro Indústria e Comércio de Mahas, Calçados e Artefatos Je Couro
Ltda.
3ão Paulc

E CCeaRCIO DE
CALÇADOS E
LHAS, CALÇADOS
ArrEPATOS iCOURO IDA,
Nome comercial
Têrmo n.° 748.000, de 2-5-66
Aparelhagens Eletro-Mecáialcas "Kap
Ltda.
São Paulo

:ornutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos. fotográficos
e cinema tog rág i cos. . filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Térino n.° 748.001, de 2-5-66
(Prorrogação)
P ra dutos Farmacêuticos Sime3 do
Brasil S. A.
São Paulo

Térmo n. 9 748.005, de 2.-5-66
"S. A. E." — Sociedade Anônima de
Engenharia e Empreendimentos
Paraná

Termo n.° 748.011, de 2-5-1966
Produtos Roche Químicos P
Farmacêuticos S.A,
São Paulo

S. A. E.

FANIDAR

Classe 38
Para aistinguir impressos em geral, e
Industria Brapne'ir
artefatos de papel e papelão, Eiplices,
bandejas, de papelão, blocos de papei,
Preparação anti-infecciosa
cartões comerciais e de visita, cadernos.
copos de papel, duplicatas, envelopes,
Termo n.° 748.012, de 2-5-1966
fichas, folhinhas e embalagens de papel
P rodutos Rocha Químicos e
e papelão, guardanapos de pael, notas
Farmacêuticos S.A.
promissórias, papéis de cartas, papel
Guanabara
higiênico, papel , de embrulho, papel
ahnasso, papel de escrever, pastas de
papelão, pratinhos de papelão
Termo n.° 748.006, de 2-5-66
Classe -3
Riza a S. A. Indústrias da Alimentação
Para distinguir: preparado farmacêuIndustria Brasileira
Rio Grande do -Sul
tico indicado no tratamento da insuficiência circulatória acompanhada de
Classe 3
brodicardia ou distúrbio de condução
Preparação anti-infecciosa
intraventricular, em suas manifestações
—
Termo n.° 748.013, de 2-5-1966
Têrmo n.° 748.002, de 2-5-66
Bates Manufacturing Company,
Jnclástria: Brasileira
(Prorrogação)
Incorporated
Produtos Quimicos Dall'Ovo Ltda.
Estados Unidos da América
Classe 41
São Paulo
Açúcar, biscoitos, banha, confeitos, chá,
creme de leite, erva mate, condimento
Pro rro,f,"aç 'à()
a base de pimentão e urucu, mal, pei=1/ODUTOS QUIMICOS xes em pasta, em conserva, em salmoura, em extrato, em geléias, queijo, teDALI,OVO LTDA.
queijão e vinagre
Classe 23
Nome comercial
Tecidos em geral
Termo n.° 748.007, de 2-5-66
Mercantilarroz S. A.
Termo n.° 748.003, de 2-5-66
Termo n.° 748.014, de 2-5-1966
Rio Grande do Sif
Ind. Paranaense de Arte Gráfica Ltda.
Hobart Brothers A. G.
Paraná
Holanda

PRORROGNÇRO

FANTAMIN

R IZZO

fumoso.

112 DfÉrsa
1

S.P

Nome comercial
—
Termo n.° 748:004, de 2-5-66
Classe-8
_assa I) distinguir os seguintes artigos elé IS. A.gE." — Sociedade Anônima de
En enharia e Einpreen s" --`^s
çaicos: Rádios, aparelhos te televisão
Paraná
aick-ups, geladeiras. sorveteiras. apare.
aos de refrigeração, enceradeiras, asIp
piradores de pá, fogões, fornos e fogaS.
A.
E.
reima elétricos, chuveiros. aquecedores
-calanças, ferros elétricos de engomar e
p assar. batedeiras, coqueteleiras. expreaciedorea, liquidificadores eMtricos, máquinas para picar e moer legumes e
:mimo, resistências elétricas, fervedoree,
estufa% ventiladores, paenlas e bules
eléteicea, refletores, relógios de ar ceMnenee, formas elétricas. máquinas
;VS:assacas e cinemattgaf Ficas, ciam
saairlaa elétricas, garrafas térmica% te• gadww automáticos, lâmpadas, apare
lhes de luz fluorescente, aparelhos . de
comunicação interna. esterilizadorea condi. n ç -iffores hal-anas r. ? 1‘eç elétricas,
Nome comercial

SOCIEDADE
ANÓNIMA DE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS

"MIMEM

na--a.2\n7

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe .41
Arroz, feijão, farinha de mandioca e
lentilhas
Têrmo na' 748.008, de 2-5-66
Reviwa Revestimentos e Im aassaa ahilirações Ltda.

1

BROTHERS

São Paulo •

ia

'''REVIWA"
B''t

Termo n.° 748.009, de 2-5-196É
Otávio Lara Campos
São Paulo
PRORROGAÇÃO

NUITO

•

Classe 32
Revista

Classe 11
Ferragens, Ferramentas de tôda
cutelaria em geral e outris arit.:go° da
metal a saber: Alicates, alavancas. camações de metal. a",..,ridores de laCas
arame liso ou farpado. assadeiras. SiÇZ>
careiros; brocas, bigornas. baixela%
bandeljas. bacias, baldes, bitnbonieres:
bules; :adinhos, cadeados. castiçais, euIberas para pedreiros correntes. cabides
chaves: .-emones. chaves de parafuso,
conexões para enzanamento, coluana,
caixas de metal para portões, canoa da
meatl. chaves de tenda chaves taglêca,
cabeções, canecas. cipos, cacheacraa,
centros de mesa. coqueteleiras COILS28
p ara acondicionamento de ntmeaiiisa,
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafe30.1?as, conchas coadores: distintivas, e-g.
bradlças; enxades, enxadões, esferas.

I
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr l) prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão 'apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedads Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requarido
engates. esguichos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma.
deiras; formões. 'vices, ferro para •:ortai
capins, ferrothis, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, 'Cruteiras,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres atlhadeiras, torqueze.
funis. fôrmas para doces, freios para
estradas de terra frigideiras; ganchos,
grelhas, gar‘os, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas. liroreiros latas de liso;
Jarras; machadinhas. molas Iara porta
molas para venezianas, martelos, dar.
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-01o; po.
seiras. porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pias, rabi;
tez. regadores; serviços de chá e café.
tenazez, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos pare encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas,. turibulos, vasas, vasilhames
e verruma
Termo g. 748.015, de 2-5-1966
Produtos Rocha Químicos e Ea rmaceuticos S.A.
Rio de Janeiro

Classe 47
óleos para combustão, lubrificação,
iluminação e aquecimento
Termo n. 9 748.021, de 2-5-1966
Companhia Wetzel Industrial
Santa Catarina

ou não. sabonetes, dentifricias em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de parttime, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cillos. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta,' liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da cuticuia, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
dlios e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a vele
Termo n.o 748.023, de 2-5-1966
(Prorrogação)
Nordmark-Werke Gesellschaft Mit Bes,
chraenkter Haftung , ( por abreviação:
Nordmark-Werke, G.m.b.H.)
Alemanha

PRQRROGAÇÃO

Ti; mio n. v 718,028, de 2-5- l 965

8alás Líder S.A,
São Paulo

Classe 41
Balas
Termo n. 9 :",18.029, 'de 2-5-1966
Artes Gráficas L aScalea Ltda
São Paulo

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 madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
Classe 3
branquear tecidos, líquidos mata-gorduINDÚSTRIA BRASILEIRA
ras para roupas e mata óleos para rou- Um produto farmacêutico _para o tra- •
tamento
de
doenças
do
coração
e
dispas, oleina. óleos para limpeza de cartúrbios circulatórios
ros, pós de branquear roupa, salicatO
• Classe 38
Termo n.9 748,025, de 2-5-1966
de sódio, soda cáustica, sabão em p6,
Para distinguir o negócio de impress,,
sabão comum, sabão de esfregar e saEditâra Zodíaco Limitada
em geral, impressos em "silk-screen";
ponácecs, tijolos de polir e verniz
Guanabara
serviços de litografia, flâmulas, caratpara calçados
zes, 5ohinhas calenlários, cartões de
"boas festas", rótulos, pintura fundida
Termo n.° 748.022, de 2-5-1966
era porcelana e artigos de louça, im•
Beatrice Foods Co.
pressos em toalhas e em tecidos. ImEstados Unidos da América
tNIX/STRIA BRASILEIRA
pressos em artefatos de madeira, em
Classe 3
plásticos, couro e pano couro; impresButstâncias químicas, produtos e preClasse 32
sus em capas de revistas e capas para
parados para serem usados na medicina
Patas distinguir: Almanaques, agendas,
álbuns e fotografias
ou na farmácia
anuários, álbuns impressos, boletins. ca'Terino m o 748.030, de 2-5-1966
Termos tis. 748.016 a 748.020, de
tálogos, edições impressas, revistas, órTibúrcio Andréa Magliano
2-5-1966
gâos de publicidades. programas radioParaíba
(Prorrogação)
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaRuth Rebello de Oliveira
trais e cinematográficas, programas
Tênrio n.° 748.024, de 2-5-1966
circenses
Guanabaar
(Prorrogação)
Termo
n.o
748.026,
de 2-5-1966
Hans Schwarzkopf
QIF
Química Industrial FarmaPRORROGAÇÃO
Alemanha
cêutica Ltda .
São Paulo

Procurei

SCALEA.

10DIACO

PRORROGACÃO

IGOTINT
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, eztri-tos, água de colônia. água de toucacador.
água de beleza, água de guina.
Classe 46
água de rosas, água de alfazema. água
Velas e sabão comunt
para barba, loções e tônicos para os
Classe 48
.abelos e para e vele, brilhantina. banSabão perfumado e sabonetes
durosas e pomadas para limpeza da
Classe 1
pele e "maquilage" depilatórios. desoCHicerina usada nas indústrias, na foto- dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
/grafia, nas análises químicas, anti-cortalco perfumado ou não, lápis para
rosiva e anti-oxidante
pestana e sobranceiras. °reparados para
Clascse 3
embelezar cílios e olhos, carmim para
Glicerina usada na inediicna ou na
rosto e para os lábias. sabão e creme
farmácia
para barbear, sabão liquido perfumado
Indústria Brasileira

Indústria Brasitejli

AEROPEPS

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aníz, bines. brandy, conhaque, cers
INDUSTRIA BRASILEIRA
vejas. kerne. genebra. qin nume. licos
Classe 3
Um produto anti-dietético usado contra res, nectar, punch pipermint. rhuni.
MICO3 de frutas sem álcool, vinhos, ver4
dispepsia
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Termo n. 9 748 . 027, de 2-5-1966
quinados e whisky
QIF — Química Intercontinental
Termo n. 9 748.031, de 2-5-1966
Farmacêutica Ltda .
.
João do Nascimento
São Paulo
Guanabara

PLASMOCOLIT
INDUSTRIA BRASILEIRA m.

Classe 3
Um produto anti-diarreato

INDÚSTRIA DR Aatirna

Classe 46
Detergente em pó

•
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Publicaçâo Seita da acôrd.o coro o art 1O do Código da Propriedade Industriai. Da data do publicação começara
dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suar; oposiçoea ao Departamento
Nacional da Propried.adt industrial aquêlea que as julgarem prejudicados c= a ep ncesr-flo go registro requeri

a correr O prazo tia

Termo n.° 748.032, de 2-5-1966
Microlite do Nordeste S.A. Indústria e
Comércio
Pernambuco

inaQstxia Brc‘asile.'int
Classe 8
`Br.:terias de pilhas elétricas sécas e
pilhas elétricas secas
Termos as. 748.033 a 748.037, de
2-5-1966
Carlos Leonam Rosado Penua
2-5-1966

Classe El
distinguir os aegaintes artigos elêSaia: ° Rádios, aparelhos de televisão
geladeiras. sorveteiras. aparepiei:
de refrigeração. enceradeiras, asaara,:aras de pó. fogões. fornos e fogaelJtricos. chuveiros, aquecedores.
i:11",, F3, ferros elétricos de engomar e
;_latedziras. coqueteleiras. exaresArdr,ras ilquid,ficacl ,..-1:5 elétricos. máeninar oara picar e moer legumes e
sesistências elétricas. fervedores.
s'afaa ventiladores. oaenlas e bules
2riciss. refletoras. ulógIos eie ar reà!,;,.yer2a formas elétricas. máquinas
!',Css-ré,iicase cinematotaallcas. catapa ,nhaa elétricas. garrafas térmicas. reja(2ores automáticos. lâmpadas. apareNo , da ias Huoresceate. aparelhos de
C,:omunicação interna. esterilizadores. can•
ãeasariores. bobinas. chaves elétricas.
Curritzcicr2s. interruptores. ;:omadas de
ene. fusivet ap arelhos fotográficos
o claaraatográgicos. filmes reveladas.
''sTlaiculos. óculos. aparelhos :R aproaieasaão, abat-lours o lustres máquinas
.93ra l'..a1/35 roupas pErs
doméstico
Classe 36
Agasalhos feitos de peles naturais pu
autificiais, anáguas, aventais; batas; babadores; blusas; capas; casacos; calças;
tamisasê; litigarias; pijamas; peignoirs;
'oullovers; roupas feitas para crianças;I
sapatos, suciares 2 vestidos
C.,̀laaae 40
recai. de metal, vidro, de
iSi i
ànc mF:delva. estofados ou não, inchas riveis para escritórios: Armários.
los pare bnallero e smsa roupas
irari:;, elmo frIas, a cal r.',/oaens p arti

liáveis. bancos, balcões, banquetaa
bandejas domiciliares, berços biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visita.i.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
coai e casinha, camas cabides. cadeiras
ratórias. cadeiras de balanço, caixas
de rádies, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões, divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas mesinhas para rádio a televião, mesinhas para televisão, moidureS
para quadros. porta- ,tratos, no ronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaéus sofás sofás-camas. travesseiros e
vitrinas
Classe 49
Para distinguir: jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Automóveis e veiculos de brinquedos aramas de brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportes. bonecas, árvores de
natal chocalhes, discos de arremesso
desporavo figuras de aves e animais
iogas de armar, jogos de mesa, luvas
para esporte, miniaturas de utensilios
domésticos, mascaras paar esporte. na.
cadeiras redes para pesca. tamboretes
e varas para pesca
Classes: 8, 13, 32, 36 e 40
Instrumentos de precisoã, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum;
instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de tôda a espécie; acessórios de
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas, tonadas, fios, soquetes) aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos, Máquinas falantes, discos
gravados e filmes revelados. Joalheria e
artigos de metais preciosos, semi-preciasos e suas imitações, usados como adornos, pedras preciosas trabalhadas e suas
imitações. Joornais, revistas e publicações em geral. Álbuns. Programas radiofônicos. Peças teatrais e cinematográficas. Artigos de vestuário, de tôda
sorte, inclusive de esporte e para crianças (fraldas, cueiros). Móveis de metal ,vidro ou madeira, estofados ou não.
Colchões, travesseiros e acolchoados
para móveis
Termo n.o 748.038, de 2-5-1966
Vital, Bebidas, Representações Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 748.040, de 2-5-1966
Arlantica Conservadora de Elevadores
Limitada
;uaanbara

rim, tremoços, tortas. tortas para
mento de animais e aves, • torraes
caudilho e vinagre
Têrmo n.° 748.0e12,' de 2-5-66
Telastil — Comércio de Metalurgia
Dtda.
São Paulo

QS)
Insígnia
Termo n.° 748.041, de 2-5-1966
Produtos Alimentícios Super Ltda.
São Paulo'

ilnorústr:a Bra3iReirn

Classe 6
Máquinas ara: acabamento, achatar
arame, acondicionamento, adelgaçar.
ajustar, alimentar água, alisar amas,
sar, aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar, brinquetar, brunir, cardar, coletar. compôr, comprimir, condensar, conservar, sortar. coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar. desbagar. dusbastara., descarecar,
desembrar, desintegrar, destratar depalpar. distribuir. dobrar drenar, elevar empacotar, encaderna, estampar,
fabricar arame, fabdcar artigos de metal, fabricar bebidas, fabricar calçados. fabricar abrasais, fabricar escôvas,
fabricar ferram :mas. 4abricar gêlo,
bricar móseis. fabricar papel, fabricar
peças, fabricar rebites, fabricar roupas,
fundir, imprimir, insulfra.r. perfurar. picotar, prender, rebitar roscar, seleciona, sepaar. serrar, tecer, timbrar, torcer, tornear, betoneiras, burrinhoa,
brinquetadores. cardadeiras, condensado- Classe 41
Alcachofras. aletria, aibas aspargos res, cravadeiras, dinamos. escavadeiraa,
açúcar. alimentos para animais, amido misturadores, motores, prensas, rebitaamendoas, ameisas. amendoim, araruta dores, teares, máquinas insulfradoras,
motrizes. cpczatir2z.;
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azei- moto-motoras,
tonas banha, bacalhau. batatas, balas perluratrizes, rataras, e. peças 12:tagrantes destas mÉ?quinas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela
Têrmo n.o 748.043, cl..! 2-5-66
em pau e em pó. cacau carnes, chá.
Hooker Chearical 7.osporation
caramelis chocolates, confeitos. crave
Estados Unidos da América
:areais, cominho, creme de teta. cremes
alimenticios. croquetes. compotas. can.:
mentos para alimentos, colorantea
chouriços. dendê. doces, doces de fruras. espinafre essêndas alimentares, empadas, ervilhas, etnrovas, estrato de
mate, farinhas alimentícias. favas fé.
cuias. flocos, farelo, fermentas. feilác
P.gos. frios. 'Turas sêcas naturais e cris-'
gira coalhada. castanha, cebola. condi
-talizrs.gcoe,mdar.g
duras. grânulos, grão de hlci Gelatina
goiabada. geléias. hem doce turva
Classe 46
mate, hortaliças. lagostas. línguas. leite. Detergentes. Artigos e preparações
INIDI7STRIA BRASILEM
condenPado. lete em pó, legumes era
para conservar e polir
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Classe 42
Têrmo
n.° 748.044, de 2-5-56
sas ullmentidas. mariscos.
sstteZz
Aguardente de cana
Hooker' Chemical Co-puration
margarina, marmelada enacarrãl. 21E3Estados Unidos da América
Termo n.° 748.039, de 2-5-1966
sa de tomate, mel e melado, MEU, tliaa.
Atlântica Conservadora de Elevadores sas para mingaus, molhos ralluscoa.
Limitada
mostarda. mortadela. nós Moscada. no- r
zes.. óleos comestíveis, caras. ovas.
Guaanbara
pães. paios pralinés pimenta, pós Wird
Pudins. pickles. peixes, presuntos. ps
rês, pert-pois pastilhas. pizzas pudins:
'11:?IrlY2rQ
queijos. rações balanceadas para aniennocrv-CdOr0 CO cluvoe t0O 4CriCs
mais. requeijões. sai, saga sardinhas
Classe 4
sanduiches sorvetes. suei de tomate e de Plastics,
resina e 5C"S ps-apafrutas, soaradas tapioca, tâmaras,
:mdes
nulo de Estabeleciaaento
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Publicação 'feita de wird° com o art. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a curvar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedi. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Térmo n.9 748.045, de 2-5-66
Hooker Chemical Coaporation
Estados Unidos da América

Têrmo n.0 748.047, de 2-5-66
Gonden Gráfica Edicõrn Ltda.
Pernambuco

ses de laboratório, pigmentos, potassa, grelhas gar4os. ganchos para quadro
pós metálicos para a composição de tin- gonzis para darruagens; insígnias; tfa•
tas preparações para fotografias, produ- mas, lâminas, liroreiros. latas de anua
tos para niquelar. pratear e cromar, Jarras; naachadaahas molas para porte
e •••
produtos para diluir tintas, prussiatos, molas para venezianas, martelos
iaa,à
reativos, removedores. , sabão neutro, retas. matrizes; navalhas;
01)
p uas: pã.c.I,
sais, salicilatos secantes, seneibilizantes, gos, para fusos,
picões, p orta-gelar rala
sililatos, soda cáustica, soluções químihorta-pão, porta-jóias, paliteiro
Classe 1
cas de uso industrial, solventes, sulfa- seiras,
panelas. roldanas, ralos para pias, reUa
Substancias químicas US3d3S na indastos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
tala, particularmente anti corrosivas e
tes, regadores; serviços de chá e cafaa
pastosas
para
madeira,
ferro,
paredes,
Tipografia, artigos gráficos, impressos
anti-oxidantes
serras, serrotes, sachos. sacarro/ha; Co-g
construções,
decorações,
couros.
tecidos,
e titográfica
fibras, celulose, barcos e veiculas, talco solaras, talheres adhadeiras, torcarezea
Termo n.° 748.046, da 2-5-66
tenazes; trav adeires, telas dt arame, tcez
Tétano
n.°
748.048, de 2-5-66
industrial, danes, vernizes, zarcão
(Prorrogação)
neiras, trincos, tubos para encanamentoa
Classe 6
Continental Gummi-Werke Aktiensells- Circulo dos Oficiais lia:andantes das
Fairças Armadas
Para distinguir: bombas aeàirifugas, ro- trilhoá para . pinas de correr, taço rj
chaft
• e verruma
tativas e a pistão, para água, óleos e
Guanaliara
Alemanha
Clase-a 21
combustíveis, caldeiras, astufas, fornos
industriais, geradores a vaao- injetores Para distinguir: Veiculoa o suas aartea
in
para caldeiras, turbinas, válvulas e ven- tegranted: Ama para bicicletas autaia
PRORROGAÇÃO
móveis, auto -caminhões. aviõea =coe
tiladores industria.s
tecedores. alavancas le cambio barna%
Classe 8
Para distinguir: Aquecedores 'para todos breques, braços para veiculo& birrickaa
• Carrinhos de mão e carretas. comas
lasse 32
os fins, combutores a .51e3 para calRevista
deiras,' filtros, fornos, fogaes e forna- dionetes. carros ambulantes, carniniaaa%
lhas ,exaustores, compresso es. manôme- carros. tratores. carros-berçoz, 'arrasa'
Termos na. 748.049 a 72.051, de
tros, resistências, termômetros não me- tanques. carros: irrigadaes carros, caiai
2-5-66
oças, a arrocerias abaasia.
dicinais, válvulas, registros e
chapas caais
Engetermo Engenharia narrai-Industrial
Classe 39
aliares
para veículos cubos de veiculo.%
ventiladores
• Ltda.
corrediços p ara veículoa direção, dasl.Ni
Para distinguir: Artefatos de burracha
Térrno n.9 748.052, de 2-5-66
São Paulo
gadeiras,
estribos, evadas rolantes
borracha, artefatos de borracha para
Engetenno V,ngenharia Têimo-Indastrial vadores para p
assageiros e para cargo.,,
.
veiculas, artefatos de borracha não in,
Ltda.
engates para carros, eines de direçâoe
aluídos em outras classes: Arraalas, ar
São Paulo
freios. fronteiras para veicules- C
golas, amortecedores, assentos para ca
luld2.Qi
locomotivas. lanchas, motociclos, enoisa.
deitas, borrachas para ara& batentes de
ENGETERMO-ENGENHARIA
motocicletas,
niotocargas,
moto
furgiata
cofre, buchas de estabilizador, buchas
m anivelas navios, ônibus, para-choques,/
TERMO INDUSTRIAL LTDA..
Qt1.1
buchas para ¡melo. batente de porta
para-Ias p ara-brisas pedaia, pantera.
batente de chassis, bicos 'para mainadea
nadas para bicicletas,. ralos para bicic.lea
ERS' 2VCafRea
-Nome
comercial
ras, braçadeiras, bocais, bases para te.
reb oque, rac%aoorea p
1
ara velculin
nonos ns. 748.053 e 743.054„
lefonea, borrachas para carrinros induz,
-alas
para veicu/os. selins, triciclos. tas
2-5-66
faiais, borracha para amortecedores
rantes , para veiculas.
vagões velocisted
Vacuum Indústria e Coma:cio de Apa- .tes, varetas
• bainhas de borracha para rédeas, cochila
OND RASILIE/RA
de coutrôle lo afogador al
relhos Silenciosos _ Ltda.
de motor, câmaras de ar, chupetas, cor.
acelerador, tróleis, troleibus. varaes
d&s massiçoa de borracha, cabas para
carros, toletes p ara carros
São Paulo aa
Classe
1
ferramentas, chuveiros, calços de bar
Tarmos os. 748.056 a 748.061, da
tara
disanguir:
Absorventes.
acetona
ancha, chapas e centros da M2.5M, cor2-5-66
das de 'borracha, cápsulas de borracha icidos, acetatos, agentes químicos para
Construtora Genésio Gouveia
tratamento
e
coloração
de
fibras,
te
A.
parac entro de mesa, calços de borra
Guanabara
CICIA /1Allaa„,_2
cha para máquinas, copos de borracha idos, couros e celulose; água-raz. alcO caasaelas,
paro freio& dedeiras, desentupa:leira& bumina. anilinas; alumen, alvaiade, alaeiantes industriais, alumínio em Pia
discos de maca, descanso para pratos ,suoniaco, anti-incrustantes, anti-oxidanClasse 11,
encenes, c-mbolos, esguichos, eatrados
Ferragens, • rramentas de tõda espécie
tes,
anti-corrosivos,
anti-detonantes,
azoespontas de borracha em quebrajacto tatos, água acidulada para acumulado- cutelaria em geral e outris aregos
para orttelras, fios de borracha lisos res, agua oxigenada para fins industri- metal a saber: Alicates, alavancas ar!armas de borracha. guarnições, para ais, amônia; banhos para galvanização. mações de metal, abridores de latas
automóveis, guarniçOes para veiculo& benzinas. banzai. betumes. bicarbonato arame liso ou farpado, assadeiras. açulaccipaiaa para escolares, laminas de
c
de sódio, de potássio; cal virgem. car- areiros, brocas, bigornas. sai zelas
borracha para degraus, listas de bor- vões, carbonatos, catalizadores, célula- nandeitas, bacias, baldes, bimhonieres:
racha. manoplas, maçanetas, proteto- se, chapas fotográficas. composições. ex- bules: cadinhos, cadeados castiçais, co.
ter1 para para-lamas, protetores de tintores de incêndio, cloro, corrosivos ;heras para pedreiros correntes, cabides
para-choques, pedal do acelerador. pe crornatos, corantes, creosotos: descoran- chaves; cremones, chaves de parafusos
da) de partida, paras para businas
desincrustantes. dissalventea: emul- conexões para encanamento, colunas
pratinhos, pneumáticos. pontas de boa sões fotográficas, em: fre: ater, esmal- caixas de metal para portões, canos de
En138 'g ejavite a retal3riaq card eqaa2 tes, eestearatos: fanal, filmes sensibili- mut!, chaves de fenda chaves isgiesa
imasaiças, rodizios, revestimentos de zados para fotografias, fixadoree. flui- cabeçõez. canecas. aipos, cachepots
Classe 6
borracha, rodes de borracha para mó' dos para freios, formal fosbtos indus- centros de mesa. coq ueteleiras caixas
Para custinguir:: Maquinas para laduted
vala, sanfonas de vácuo, suportea de triais, ' fósforos industriais. fluoretos para acondicionamento de,
irias testeis em geral, maquinas e suat
motor, sapatas do pedal do breque, re fuudentes para solda: galvanizadores caldeirões, caçarolas, chaleira. s, cafeteipartes
integrantes para fins indtestriaisa
ganhai° o isolador, suportes, semi. glicerina; hidratas. hidrosulfitos; imPer• ras. condias coadores: distintivos, sha
pneumáticos, suportes de câmbio, sara ineabilizantes. ioduretos lacas: massas bradiças: enxadas, enxadões. esteres máquinas para malharia multiplicadoreso
ganas de partidas, saltos, solas e solados na s, -altura magnésio, mercúrio, nitra- engatas, esgu:chos, enfeites para arreios oartea, acessórios para automóveis, ala=
máquinas de pressão, motores a cama
de borracha. surdinas de borracha para tos, neutral izadores, nitrocelulose; pro- atribos, esferas p ara arreios. espuma.
aa
carburadoaes, anéis, arietes. ale:ralho:a
aplicaçâo aos çios telegráficos e talai& oxidas, oxidante. óleo para pintura óleo /eiras; formões. 'vices, ferro sare :orta,
doa& trovadores de porta, tigelas de linhaça, produtos químicos para im- aipins ferrollos facas, facaas, fecha. para mistura cU• cornhuativeas de motorea
eaplosaa inátruinas amassas/atra: de
tigelas, tampas de borracha para conta. pressão, potassa industrial. papéis he- luras F p rre comum a carvão ventei-as
COnCrete e barro. bombas, máquina; bata,
GâteD, tiras de borracha para elabora, liográficos e preliocopista películas sen- 'anis f(3 ,‘m; .• Imrr•
-frwes (Teto, nra ardam& a:arriaras compo
s s.srirres seagraa
ção de mtbstânciaa outimiaao
SiVeiS, papéis para footgrafizs e análl- estradas de ferro, trina/eiras: cíanchoo,
sariema máquinas para esoavaça--aa

Men rgica
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Publicaçao feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant* Osso prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional de Propriedade Industrial aquêlea que se julgarem prejudicadas com a concessão do registro requerido
. ,

terra. mancais, macacos para brocas. si- sas de cimento e cel, hidráulica, pedreTermo n.° 748.062, de 2-5-66
lenciosas, tornos revolver e mceanicoa, gulho, produtos betuminosos, impermeaMagazin Bergan Conf?cções Ltda.
yirabrequins, velas, maquinas ventila- bilizantes líquidos ou sob outras tonna
Guanabara
doras. máquinas de polir. maquinas de para revtstimento e outros como na paroaquear. tesouras mecânicas.. rupias. vimentação. peças ornamentais de citransportadores automáticos para alta e mento ou gesso para tetos e paredes,
baixa pressão, prensas, punções, molas. papel para forrar casas, massas antimandris. impulsionador de diterencial ácidos para uso nas construções. parINDÚSTRIA BRASILEIRA
máquinas amadoras, máquinas de estam. quete,, portas, portões', pisos, soleiras
lançadeiras, lubrificadorea, cestrifugos, para portas, tijolos, tubos de concreto.
máquinas Ilmadoras, máquinas de estam- telhas, tacos, tubos de vtntilaçào. tanClasse 36
par. tornos para tundlçao, máquinas ques de cimento, vigas, vigaMentos e Para distinguir: Artigos de vestuários
vitrõs
compresrsoras. cruzetas, cilindros. bio.
e roupas 'citas em geral: Agasalhos.
Classe 21
Co. de motores, easter do motor, cabe.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Para
distinguir:
Veiculas
e
suas
partes
pote do cilindro, eixo de transmissão,
botas, botinas. blusões, boinas, babaintegrantes:
Aros
para
bicicletas,
autoapulas, esmeris. máquinas isufladoras
moveis, auto-comi:ilides, aviões, amor- douros. bonés. capacetes, cartolas. cara.
Classe 7
tecedores,
alavai as de cambia barcos. puças, casacão, coletes. capas. chateai,
Máquinas e utensílios para serem usabreques,
braços
para veículos, bicicle- cachecols, calçados, chapéus. cintos.
das exclusivamente na agricultura e
tas,
carrinhos
de
mão e carretas, cami- cintas, combinações. corpinhos, calças
horticultura a saber: arados, abridores
nhonetes,
carros
ambulantes,
caminhões, de senhoras e de crianças, calções. calde sulcos, adubadeiras, ancinhos mecarrós, tratores, carros-berços, carros- ças. camisas, camisolas, camisetas
cânicos e empilhadores combinados, tanques, carrosarrigadores, canoa car- cuecas, ceroulas, colarinhos, cuetroa.
arrancadores mecânicos para agricul- roças, carrocerias, chassis, chapas cir- saias, casacos, crinelos, dominós, achartura, batedeiras para ceerais, bombas culares para veículos, cubos de veículos, pes. fantasias, tardas para militares. copara adubar, celfadeiras, carpideiras corrediços para veiculas, direção. desli- legiais. traldas. galochas, gravatas, gorceifados para arroz, charruas para agri- guieiras,. estribos, escadas rolantes, ele- ros, jogos de lingerie, jaquetas, iaquês.
adiara cultivadores, debulhadores. vador, para passageiros e para carga maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. padestocadores, desentegradores; esmaga- engates para carros, eixos, de direção letós. palas. penhoar, pulover, palatinas,
dores para a agricultura escarrificado- freios, fronteiras para veículos, guidão peugas, pouches. polainas, pilaram. puras, enchovadeiras, facas para máqui- locomotivas, lanchas, motociclos, molas nhos, perneiras, quimonos, regalos.
nas agrícolas ferradeiras gadanhas, motocicletas, motocargas moto furgões; robe de chambre, roupão. sobretudas
garras para arado, grades de discos manivelas, navios ônibus. para-choques suspensórios, saldas de banho, sandálias
ou dêstes, máquinas batedeiras para n lamas, para-brisas. pedais. pantões meteres, shorts, sungas. stolas ou slac.ka
agricultura máquinas inseticidas. ma- rodas para bicicletas, ratos para bicicle
touca, turbantes. ternos, uniformes
quinas vaporizadoras, -máquinas de tas, reboque, radiadores para veiculas
e vestidos
fundir, máquinas niveladoras de terra, rodas para veículos. seuins, triciclos, ti.
Termo n.° 748.065, de 2-5-1966
máquinas perfuradoras para a agricul- santas para veiculas. vagões. velocipe
kx Rdinundo Rodrigues Produções
tura. máqcinas de plantar, tnotochar- des. varetas de contrate do afogador e
Artísticas
aceleradot,
troteis,
troleibus.
varaes
de
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
carro tolete para carros
roçar, de semear; para a sfaltra; de
Guanabara
.Classe 32
torquir. de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e Para distinguir: Almanaques, agendas.
outros insetos, para borrifar e pulveri- anuários, álbuns impressos, boletins, cazar desinfetantes, para adubar para tálogos, edições impressas, revistas, óragitar e espalhar palha, para colher gãos de publicidades, programas radioINDÚSTRIA BRASILEIRA
algodão. para colher cereais máquinas tônicos, rádio-televisionadas. peças ,eaamassadoras nara 41n5 agrícolas, de trais e cinematográficas programas
circenses
Cortar árvores, para espalhar, /pra caClasse 32
Classe 38
pinar, máquinas combinadas cara Semear e cultivar, de desbanar, para en Para distinguir o timbre da requerente Para distinguir: Almanaques, agendas.
sacar, máquinas e ancinhos para forra- a ser usado pela sociedade nos seus anuários, álbuns impressos, boletins, sagens, maquinas toscadoras ordenado- papéis de correspondência, duplicatas, tálogos, edições impressas. revistas. órras mecânicas, raladores mecânicos, ro- faturas, cheques, ações, papéis de certa gãos de publicidades. programas radiolos compressores para a agricultura e de oficio, envelopes, cartões de visi- fônicos, rádio-televisionadas, peças teasachadeiras, semeadeiras, secadeiras. tas e comerciais memorandos, noras aro; trais e cinematográficas, programas
circenses
marcadores de terra, tosadores de gra- missórias, letras de câmbio, apólices.
folhinhas
e
demais
artigos
que
enquaTêrmo n.° 748.064, de 2-5-1966
ma. tratores agricolas, válvulas para
dram a referida classe
Companhia Piratininga de Seauros
máquinas agricolas
Gerais
Tênno n.° 748.055, de 2-5-66
Classe 16
Vacuum Indústria e Comércio de ApaSão Paulo
Pare distinguir: Materiais para construrelhos Silenciosos Ltda
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia,. azulejos, batentes, balaustres, bloSão Paulc
tos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré. chapas
Isolantes. calbros, caixilhos. colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
\5\56000,04.50zi.1
caixas de descarga pare etixos. edifica)sos
Ç,\(
ções premoldadas. estuque, emulsão de
s\\-0
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruMu metálicas para construções. lame;'0.\--`xos
las de metal. ladrilhos, lambris, luvas
¡unção.
!ages,
lageotas.
material
iso:‘
de
lante contra frio e calor, manilhas, muNome .Comerci.i.
Nome comercial
nis para seve stimentot de partdes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CRS 50

BERGAN

CHICO PANTERA

Mimar fmeffirmosMIT1telipo

4TCOHTMA.

Termo n.o 748.063, de 2-5-1966
Companhia. Piratininga de Seguros
Gerais
o Paulo

-en •

_ uzga
uma

,INDÚSTRIA BRASILEIRA',

Classe 38
Apólices
Termo n.° 748.066, de 2-5-1966
Hércules S.A. Indústria e Comércio dt
Calçados e Artefatos de Borracha
São Paulo

O SUCESSO DO
"CAMISA 101'
. 1

ESTÁ NAS

CHUTEIRAS O L É!
Classe 36
Expressão de propaganda
Termo n.9 748.067, de 2-5-1966
Companhia Dyrce Industrial, Perftspia.
ria. Estamparia e Cartonagem"
Rio de janeiro

AMOR-AMOR
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia, água de touca•ador. água de beleza. água de quina.
gua de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tónicos para os
abalos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos' para a,
cabelo, crave reluvenescente. cremes gordurosos e panadas para limpeza da
pele e "ataquilage". depilatórios. deso•
dorantes, vinagre aromático. pé, de arrola
e talco perfumado ou não. MO para
pestana e sobranceiras, preparadas para
embelezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6,
pasta ou liquide sais perfumados para
banhas. pentes. vaporizadores de perfume. escôvas vara dentes, cabelos, unhas
cillos. saquinhos perfurnado, preparados em pó. pasta. liquidos e Molas
nara o tratamento das unhas. disso!rentes r- vernizes. removedores da cutícula, glicerina nerfumada para os cabeos e preparados para descolorir unha*.
dila! e pintas ou s!nals artificiais. óleos
para a pele

