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SEÇÃO III
ANO XXIV - N.° 206

• DEPAR1 AMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Sr. Secretário da
Indústria

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 4 DE -NOVEMBRO DE 1066

REVISTA DA PR OPRIEDADE
INDUSTRIAL

da Propriedade Industrial, para coa
sejam expedidas as respectivas cara
tas patentes:
Privt légio de Invenção Dei erido '

N9 105.0-79 -- Insígnia LN Ltda. de Aço Probel S.A. - Processo inde• Rio, 27 de outubro de 1966
N9 107.136 - Processo e dispositivel
- Requerente - Laboratórios Novo- ferido.
Despachos em Recursos
therápica Ltda. - Processo deferido. No 286.648 - Marca M - Meisa para separar p acotes de fôlhas met•
tálicas laminada sa quente, em flia
- Requerente
Materiais e Equi- lhas individuais - Walswerk
O Senhor Secretário dá Indústria N9 188.926 - Marca Rinofen
Neva.
- Heraldo Souza Mattos - deu pro- Requerente
Comp. Industrial Del- pamentos Industriais S.A. Meiaa - ges, Willi H. Schlieker & Co.
Recorrente - M. E. Gubnarães
vimento ao rscursos interpostos nos fos S.A. -- Processo deferido.
N9 112.682 - Aperfeiçoamentos
processos abaixo mencionados a fim No 201.549 - Marca Cofap -- Re- Imp. Com .e Ind. Ltda. e M.E.I.R.A• válvula
de eliminação rápida de
de reformar as •decisdes anteriores: querente Cofap - Cia. Fabricadora - Materiaisde Engenharia e Instru- p ressão - Cameron Iron Works, Ima,
mentos,
Reproduções
e
Ampliações
de
Peças
Processo
deferido.
N9 115.718 - Processo de cobertua
Térmos:
'a por separação de fases - The No
No 210.660 - Marca Americana - S.A. - 'Processo indeferido.
N9 292.954 - Marca A-b-Aqua - Requerente
- Oscar Boz Proces- N9 302.586 - Marca ' Pina - . Re- tional Cash Register Company.
R eti eren te - Indústria :Farmaeêudeferido - Dou provimento ao querente - Com. e , Ind. Pina Ltda. N9 116.734 - Processo para a fatlea Endochimica S.A. Processo so
recurso, para conceder o registro, - Recorrente Farbwerke Hoechst bricação de derivados de 1:1 deferido.
considerando como distintiva a for- Aktiengesellschaft vorm,- Meister Lu- Bidos de 3:4 a- Dihidro - 1:2:4 -a•
N9 298.519 - Marca Mias Sweater ma
cius & Bruning - Processo indeeri- enzotiadiazina - Ciba Société Ana.)
de representação do clichê.
- Requerente - A. L. Klinger S.A.
nyme.
do.
Ind. e Com. - Processo deferido.
N9 259.324 - Marca Ciega - ReN9
302.592 - Marca Pina-Lux - N9 120.462 - Processo para prepaN9 230.675 - Marca Ernblemática querente - Ciega Comercial Import. Requerente
- Cem. e Ind. Pina Li- rar um produto reacional, resinoso,
e Export. de Gêneros Alimentícios
- Requerente - The United States Limitada
mitada • - Recorrente - Farbwerke líquido e composição es p umável nêle
- Processo deferido'.
playing Card Company Processo N9
Hoechst
Aktiengesellschat
vorm, me- baseada - Hoker Cheinical Corp.
321.517 - Marca Irradiante deferido.
Lucius & Bruning - Processo No 120.949 - Processo de prepara-,
N9 292.781 - Marca Astória - Re- Requerente - Adolpho Gomes de ister
ção de 1, 2, 3, 4 tetraidroisoqu1n01111911
querente - Mesbla S.A. -Process0 Souza & Cia. -- Processo deferido. indeferido.
•
substituídas e de compostos correia 'deferido.
N9 329.174 - Marca Planofatura
tos --- Glaxo Laboratoriee Ltd.
Têrmos:
No 122.590 - Ap erfeiçoamento eng
N9 295.656 - Marca RoYal - Re- - Requerente - Pianofatura PaulisN9 303.852 - Marca Micatex - material cerâmico micáceo o procesa
querente Irmãos Sahagoff & Cia. ta S.A. - Processo deferido.
Limitada - Processo defetido.
N9 277.631 - Marca Emulsão de Requerente - Mica e Micanite A. só para sua fabricação - General
N9 304.760 - Marca Georgetown Lau-Man -. Requerente - Laborató- Sassi Ltda. - Recorrente - Mycalex •Ciectric Company.
Corp. Of América - Processo inde- N9 123.150 - Apr efeiçoainento
RhUM - Requerente - Comp. An- rios Baldassarri S.A. - Processo de- ferido.
em'
tártica Paulista Ind. :Bras. de Bebi- ferido.
fõrno para eletrólise de alumínio a
das e Conexos - Processo: deferido. N9
N9 303.596 - Título Casa Rems- p rocesso para fazê-lo funcionar 277.851 - Marca Steady -- Re- ceid - Requerente - 13razillexports Sc hweizerische Aluminium A.Ga
N9 305.793 - Marca Brilhantes - querente
- Jacy Alves da Silva & -- Impa e Com. Ltda. - Recorrente (Aluminium Suisse S.A.) (Allumia
RaNuerente - Comp. de Tecidos Cia. - Processo deferido:
Bergrsche Industrie - Und F ran- nio Svizzero K S.A.) (Swiss Alumia
Casa Palma - Processo deferido.
N 9 285.476 - Marca Suspensão In- delskammer Zu Remscheid - Pro- nium Ltd.) .
N9 812.461 - Marca Labor Oil - jetável de H
idrocortisona Roussel cesso indeferido.
9 131.174. - Contrôle de maquia
Requprente - Labor Engenharia e Sarsa - Requerente - Les Labora- N o
142.390 - Marca Brilux - Re- •nas ou a p arelhos por fita codificada
Cour: Ltda. - Processo deferido. toires Français de Chimiotherapie
querente - Abrasivos Bom-Bril S.A. ou similares - Wickman Ltd:
NQ 320.400 - Marca Banal - Re. A. - Processo deferido.
127.522 - Tubo para impressão
- Recorrente - S.A. Indusrial Ir- e l
querente - Lanches Hanai Ltda. Recorrente - •Cia. Brasileira de No 295.403 - Marca Miss -France mãos Lever - Processo indeferido. ny.etrostática - A. B. Dick Compaa
ChOcolates - Processo deferido - Atkinsons -- Requerente - J. & E. No 279.324 - Maa"ca Nutaaverm 135.920 - AperfeicoainentoS
tkat provimento, em parte, ao recur- Atkinson Ltd. - Processo deerido. Requerente - Produtos Alimentícios lâmpada
de descarga elétrica - GeN9
292.767
Marca
Thermal
Eye
so interposto, no sentido de conceder
S.A. -- Recorrente - Labo- neral lectEric Company.
o registro, com exclusão de; bombons, - Requerente - Robertshaw-Fulton Quaker
ratório
Torres
S.A.
-Processo
de9
136.298 - Receptor de eprodua
°gamelos, o uoutra qualquer espécie Controls Company - Processo defe- ferido.
ção gráfica e processo para usar O
rido.
de balas.
mesmo - Minnesota Mining Andi
N9
- Marca Union CarbiN9. 163.229 - Nome comercial Me- de - 294.032
nufacturing Company,
Requerente - Union Carbide Expediente da Divisão de Patentes MaNO
taffirgica Brasil Ltda. - Requerente Corp. - Processo deferido.
122.965 - Processo de fabricaa
- Metalúrgica. Brasil Ltda., - ProRio, 27 de outubro de 1966
ção de X 16 - Metileno esterois2
N9 294.001 - Título Móveis Belas
ceseo deferido.
•
- E. Merck Aktiengesellschaf,.
• N9 216.838 - Marca Iniperial - Artes - Requerente - Simão Roizen
Notificação
No
125.794 - Processo para proa
Requerente - Imperial Electric Com- & Cia. Ltda. - Processo deferido.
ção de alquil - 1,1 - Dimetilindanas
N9 287.393 - Marca Klangwert Processo deferido.
Uma
vez
decorrido
o
prazo
de
reL.
Givaudan
& Cie. S . A .
218.404 - Marca Monte Cristal Requerente - Cássio Muniz S.A. consideração previsto pelo artigo 14 • N9 126.840 - Processo
para a pre- Requerente - Júlio GaViraghi - Imp. e Com. - Processo indeferido. da Lei 4.048 de 29 de dezembro de paração
de c ompostos , heterociclicaa
Recorrente - Cia. Cervejaria Brah- No 275.846 Marca B. Bouzada 1961 e mais dez dias para aventuais - May & I3aker
Ltd.
nra - Processo deferido - Dou pro- - Requerente - Bouzada CoSméticoS junta" de r econsiderações e se do
viMento ao recurso, para reformar a e Esp ecialidades Domésticas Ltda. - mesmo não se tiver valido
N9
129.048
Processo
para a proa
decisão em parte, no sentida de con- Recorrente - Bozzano S.A. Comer- i nteressado, ficamn otificados~hum
duçâo de carbinõis basicamente sua
os
recedei* o registro, menos para' cerver cial Industrial e Importadora - Pro- querentes atilais° mencionados
bstituidos - Dr. Karl Thomae
a com- M.B.H.
ia, face ao registro 285.531,
p arecerem a êste De p artamento
cesso indeferido.
a
79 129.405 - Um aparelho de come
N9 220.692 - Marca Luit XV - No 285.924 - • Marca Bedding - pfim de efetuarem° pag amento da trôle duplo
destinado a controlar ug
rimeira
anuidade
no
Requerente - S.A. .Fiação. e Tecela- Requerente - Citytex
p
razo
de
sesInd. e sew.ta (60). dias, na
motor dentário ou uma turbina deza
gem Lutfalla - Processo -deferido. Comércio - Recorrente S.A.
forma
do
pará- Armações grafo único do artigo 33 do Código tária acionada a fluido Rithar
Company Inc.
N

N9

N9

N
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vão inipressos o número da
Para facilitar uos a.oinan- talão de registro, o mês' e o
tes a ve.ificm.iio .do prazo de ano em grui findara
alidade de sims. assinaturas,
A fim de evitar solução r.t.
enderêco ^ordinuidade tio recebimento
arta uarte siiPerior

n9 129.715 - Processo de fabricaÇcAo dó novas hidrazôna.s - Ciba Société Anonyme.
N9 129.7i1 - nvo processo para
fabricação de cola - Agro Indus1c1 Paulis,a.
N9 133.386 - Proce:so para preparar um substrato para revestimento
allco Corp., organizada sob as
bis do Estadod e llbelaware.
N9 114.677 - Processo para preparar sais substancialmente não higraseópicos, estáveis, cristalinos e
&aláveis em água de derivados do
ácido tio-barbitúrico - Abbott Latoratories.
N9 133.520 - Processo de cianeto:uâo Rohm Haas Company.

- As Repartiçães Públ:cas
eingir-se-ao às assinatura
anuais reaomain$ até 28 de
I- e lie r(','N) cie cwic: ano e 1.14
0 , n) ast‘ , 14.prer épffrea,
pelos 0111 -1(#.9 comprientes.
- A frn tle possibilitar a
rrtne.sso de valores acompanhados de eselnrecintentus
(piamo a suo aplicação, soli,
asem os Interessados
pl. ,lerenciolmente cheque ate
vale postal, emitiam a favor
do Tesoureiro do Deporta.
tifr'
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Dirers08

No 136.716 - Ernesto nothschild
S.A. Ind. e Comércio - Arquive-se.
N9 137.350 - W:mdham John EmArquive-s.
bens
N" 139.351 talúrgien Paulista
S. A.
Arquive-se.
N9 140.498 - Miles Leboratories
Inc. - Arquive-se.
T'JQ
Larlos putencourt da Costa. - Arquive-se.
N° 159.661 - Indústrias Heller Metais e Plásticos Ltda. - Arquive-se.
N.° 159. -lw
Cibo Sor ié té Anonyme - Arquive-se.
•
N°
Celso Paciello. Arquive-se.
Voclélo de utilidade deferido
N° 162.978 -- Celso Paciello.
â,P 95.221 - Aparelho para uso em Arquive-se.
cdontologia - Werbber Miguel NoIndústrias Elétricas Sintex Ltda.
gueira.
N9 125.510 - Esponja detergente (recorrendo do despacho que deferiu
o priv. invenção termo 101.590). schivartz.
Nada para reconsiderar. Mantenho p
DégenT/0 ou Moda° Industrial inde- deferimento.
ferido
C. B. E. Cia. Bras. de Extrusão
(tecorrendo do - despacho que deferiu
1.38.5'74 - Nô-vo médelo de cal- o priv. invenção termo 103.150). %ades maleável - Ind. e Com. Kattan Nada para reconsiderar. Mantenho o
Limitada.
deferime-dto.
Garantia de Prioridade
Gerard Fritsch (recorrendo do deepacho que deferiu o priv. invenção
NO 2Ge .076 - Nova e original • ma- termo 104.784). - Nada para reconmeira, de apresentação preparo, pro- siderar. Mantenho o deferimento.
moção e : venda de café - Antoine
Util S. A. - Industrial e Importa3ouer: - Arquive-se de acôrdo com
dora de Máquinas (recorrendo do des9 vrtiço 9* d oC.P.I.
7.65.259 - Solicita arquivamen- pacho que deferiu o priv. invenção terçJó dn. relatório sôbre invenção de uni mo 108.016). . -- Nada para reconsia'..`,^2. nático de redução e aumento de derar. Mantenho o deferimento.
velai:idade - Nascimento Antônio
Reehz:lo - Arquive-se de aceird.o com
Sparkler S. A. Ind. e Com. de
Q iigo O' do C.P.I.
Filtros (recorrendo do despacho que
F.'9 '165.630 Nôvo processo de deferiu o priv. Invenção termo númE'o
;eroceeno em maior quantidaG.e eme- 108.682). Nada para reconsiderar.
:+2..?:.e.' qualiziade de .mel de abelha Y.,:1cifo Frederico &herdem; - Ar- Mantenho o deferimento. Pado S. A, Industrial Comercial e
luivceispe Ide acôrdo com Is artigo 99
Importadora (recorrendo do despacho

dos jornais, dPilPM os as.:
sinuntes pra vi'! a res.'
pectioo ferl000ção com antecedém
memmit de trinta'
(3(?) dias.

imprensa íriec1o11at4.

- Os suplementos ed.9 etllp
çõe.s dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as.
sinalara.
O funcionarto público
federal, para fazer jas ao deeconto indicado, deoérd provar
esta condição ato da as.
si' 'atura.
- O casto de cada exente
fitar atrasado dos órgãos ofL
ciais será, na venda avulsa°
acrescido de Cr$ 5 se do unes,.
mo ano. e de Cr$ 10 por ono
decorrido.

jayme Kritz (recorrendo do despe.
que deferiu o priv. invenção termo
115.111). - Nada para reconsiderar. cho que indeferiu o priv invenç
Mantenho o deferimento. •
termo 106.632). - Nada para
Plásticos Plavinil S. A. +recorrendo considerar. Mantenho o indeferimen1.ac.1.,
do despacho que deferiu o priv. In-1 use Behrens (recorrendo do despele;
venção termo 116.786) . - Nada para cho que indeferiu o priv. invenção tês.
reconsiderar. Mu menlio o deferimento. mo 107.203). - Nada para reco
Selim Badra (recorrendo do despa- siderar. Mantenho o indeferimento.
cho que deferiu o priv. invenção ter-; Fundição Guaporé Ltda. (recorre4
4i
mo 120.798). - Nada para reconsi- do do despacho que indeferiu o mode
derar. Mantenho o deferimento.
utilidade termo 113.756). - NadS
Pa r Corp . recorrendc. para reconsiderar. Mantenho o incide,
de despacho que indeferiu o priv. 'in- rimento.
venção têrmo 103.429). - ReconsiExigências
dero o despacho de indeferimento para
deferir o pedido.
Termos com exigenciaa numpkna
Wilson Gomes Teixeira ¡recorrendo
N9 137.524 - The Nationã Ceet
do despacho que indeferiu o priv. in- Register Company.
venção termo 107.101). - ReconsiNP 137.549
Foundry Equipas
dero o despacho de indeferimento para Limited.
que sê publiquem os novos pontos e
N° 137.722 = La TelemecaniquA
Electrique.
posteriOr deferimento.
Cerâmica Sanitária Porcelite S. A.
N9 137.917 - J. Stone tiCompaig,
(recorendo do despacho que Indeferiu (Deptford) United).
1
o niod, utilidade termo 138.105). N° 138.303 - Hajime Moei.
RecOnsidero o despacho de indeferiN° 140.021 - Regie Nationale +léig
mento. Defiro o pedido.
Usines Renault.
E. Stern Com. e Ind. S. A. (opo1\19 140.146 - Antonio Queiroz co.n
ente do termo 156.272). - Recon- Amaral.
sidero o despacho de deferimento em
N9 140.202 - N. V. Philips'Glod.
face da oposição apresentada e não lampenfabrieken.
examinada. Prossiga-se nos exames.
N° 140.229 - Cimpagrde de Saint,
Mário Merino (recorrendo do des- Gobain .
pacho que indeferiu o . priv. invenção N9 140.258 - The Singer Man/Jtêrmo 142.285). - Nadá para re- facturing Compàay.
considerar. Mantenho o indeferimento.
N° 140.269 - A M F incorporate&
Mannesmann eAktiengesellsehaft (re- N.° 140.425
Max, Eugéne,
correndo do despacho que indeferiu o Boudot.
priv. invenção termo 94.011). NaN9 140.506 - Great Lakes Carbon
da para reconsiderar. Mantenho o inN° ,140.851 - E. I. Du Pont de
deferimento.
Nemours an Company.
N9 140.895 -- Vernon Davis Roosa,
Metal-Metalúrgica Anchieta Ltda.
(recorrendo do despacho que indeferiu
N9 140-.812 - A M P Incorporated,
o priv. Invenção têrmo 106.578).
Corporation.
Nada para reconsiderar. Mantenho e, N° 140.919 - Eaton Manufacturing)
Company.
indeferimento.

Sexta-feira 4
•

N° 140.991 - American . Chnin
Cable ' Company, Inc.
N° 141.048 - Zenith Rádio Cor,
poration.
N9 141.567,- Rádio Corporation of
America.
•N° 142.136 - N. V. PhilipsCloei,
IP. mpenfabrielzen.
•
N° 107.030 -- The . Wellcome Foun,
-dation Limited.
N° 107.130
"Montecatini, Società
Cenerale Per L'Industria IvIineraris e
Chimica.
•
N° 107.251 - Shawiinican Cht.inica' Is ',United. •
N.° 107.493 - Rolun fi 1-taas Company.
N° 111.989 - Ciba Société Anoapue.
N° 1.12.081 - Sólvic Société Ano..
oyme.

Expediente da Seção .
de Exame Formal de Marcas

OFICIAL (Seção III)
N.° 501.597 - Brazisul Representações Ltda.
N.° 511.005 - Sei Rex Corporation.
N.° 511.067 - EBISA Emprèsa Brasileira de Implementos S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 511.080 - Com p anhia trade
Shoe Machinery do Brasil..
N." 511.089 - Ofin Mathieson
C1,.emical Corporation. •
N." M.1.140
Abbott Laboratodos.
N.° 511.149
JMNP
Publictdade e Re p resentações Ltda.
N.° 511.158 - . Prodelee $. A. Transformadores Retificadores.
N.° •, 511.172 - -Fábrica de Produtos fiada Leonardo . Leonard
S.A.
•
-N.° 511.203 - Henrique Fragoso Reheiro.
, N. 511.282 - Jesus Norberto
Comes.

N.' 511.503 - Organizações Sul
Americanas de Comestíveis LI da
N. 511.551 - George Dralle.
N. 511..552 - George Dralle.
N." 511.657 - Wylerson S. À.
Indústria e Comércio.
,N.° 511.'690 - Standard Electrica S. A.
N.° 511.728 -- Nicholas bisei..
national Limited.
N°. 511.729 - Ornadi & Alassem Sociedad. Anonima Industrial y
Comercial.
N.' 511.732 - OMndi & Alassera Sotiedad Anonima industrial y
Comercial.
N.° 511.741 - Nilo Araújo Machado.
N. 511.748 - Ministra Corretora e Administradora de Seguros
Ltda.

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO

N.° 43. 091 - Soc , Clari n dor
'Ribeiro da Glória Ltda.
N.° 483.452 - Produits Altinentlaires S. A.
N. 491.260 - Ferro de Reto
iorizonte S. A.

N. 511.920 - Allied Cbeinical
Corporation.
N.° 511.947 -. José Benedita
de Almeida. •
- N. 511.954 - Nippon
cina Mecanotécnica . Ltda.
N. 511.997 - Barba
Importação e Comércio • Ltda.
. N.° 512.668 - Martinho Guimarães Paredes.
N.° 512:685 - indústria e Úori Le velo Platino.
N.° 512.686 - Alberto Zoller nt.
Filhos Cia. Ltda
N.° 512.692
logo Klitzke. .
N.' 512.695 - Indústria e Co.mércio Platino-Ltda.
N.° 483.935 - Comércio e lio?
dústriajmnãos Barbosa S. A. Ciirbasa.
N.° 483.988 --Lima
Pontes.
N.° 484.011 - Pise Alves M oreira.
' N.° 484.388 - 'Tune-ver Limite('
N..° 484.617 - C,arnitrit Comére.in de Veículos S. N.
N.° 484 618 - Companhia Telefónica de Areoverde.
N.° 484. 619 - Siwa kap:idadOra S. A.

R° 511.750 - Adpar Limitad Administração e Participações.
N.° 511.761
E. P. Lima Pu
blicidade Ltda.
N. 511.767
BaldWin Llti
Hamilton Corporation.
N.° 511.806 - Revestimentos Industriais Qualitex Ltda.
N.° 511.852 - Orestes CherN.° 484.755 - -Orval cacei.
e Comércio de Produtos QuiN.° 511.882 - J. & P. Coats. Li- irá
micos Ltda.
mite&
N.° 481.810 - Copagaz
N. 511 894 - .Lojas Piretoca tribuidora de Gaz
Ltda.
N.° 484.819 - Indústrias Dagli
N.° 511.905 - Produtos de Toa.
Artefatos de Melais Ltda.
eador Land's Ltda. •
N." 484.862 - .Hestatirantes MiaN.° 511.906 - Produtos de. fon- int Ltda.
cador Land's Ltda.
N.° 488.021 - Haroldo A, AnN°. 511.923 - Editóra
ima limes O fierbert Schiniidt.
N.° 511.924 - Editiira Npiranga
N. 0 488.024 - TIaroldo A. ÁRS. A.
tunes e Tlerb-rI Schimait.
N.' 488.206 - Indústrias Esina l! arte 1,1 da.
N.° 488.207 - Indústrias
maltarte Ltda.

N," 511.313 - Cia. Agro Pastoril Rio Doce.
Exigências •
N.° 511.346
Baterauto.Elétri"nrinos com exigências a cumprir: ca Ltda.
N.° 511.352 - João José MarN° 250.248 - S. L. Alves S. A.
fins Freitas.
- Indústria e Comércio.
N.° 511.370 - Cardinal - .inoN° 426.798 - Barbosa Freitas Mo ..
veis e Adininistração Ltda.
das S. A.
N.° 511.376 - Chalro Guterman.
N" 472.648 - F NI: C Corporation.
N. 511.463 - Indústria e Co1\19 474.315 - Cosa - Constrttçôes
mércio Dumorte s S. A .
Eletromecánicas, S. A.
N9 473.344 - Laboratório Rb ynIaN.° 511.466 - Indústria e 5:-.10tosai] S. A.
mércio,Dunorte S. A .
.
.N.° 474.393 - Importadora • LouslaN.° 511.478
Importadora e
na Ltda.
Confecções Model Ltda.
N. 474.391 - Indústria Eletrônica
N. 511.479 - Laboratório MeE• cnard Ltda.
dical Ltda.
N.° 511 .493 - Lehn .& Fink
474.549 - Orniex S. A. ;Organização Nacional de importação' Products Corporation.
e Exportação.
N°. 475.052 - Code' Kon.
N9 475.609 - Sistnuna
DWribuidora de Minérios e Madeiras Ltda.
• N9 475.806 - Bodegas y Vitiedos
Saint Remy Sociedad Anonima.
N° 475.841 -- Davis 6 Company.
NO 476.183 - Indústria de Conexões e Peças Forjadas Confola Ltda.
LEI N°5.108 - DE 21-9,1966
N° 477.137 - Companhia Brasileira
de Discos.
N° 477.419 - Roster
indústria
e Comércio Ltda,
N9 477.666 - Ha y alum a De „tgi
Divulgação n° 972
Kogyo Kabushild Kaisha, também cOohecida como Flayalrawa Electric Coj.,
Ltd. •
N° 47,7.709 -- Inst. Sôro Horinoterápico Nacional S. A.
N° 477.711 - Instituto Sôro Hormo,
PREÇO: Cr$ 200
terápico Nacional S. A. 'Ison".
N° 477.713 - Inst. Sôro Horino,:
terápico Nacional S. A. 'Ison".
N° 477.714 - Inst. Sôro Flormor,
terápico Nacional S. A. "Ison".
.14, VENDAI,
N° 478.637 - Inst. Una Hormot
terápico Nacional S. A. 'Ison".
Na Guanabara
N.° 479.243 -- - Nobuto Nagaoka,
N." 479.6 • 15 - Industrial e Es.,
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n' 1-:
portadora Nova Esperança.
N.° 479.774 - Texaparas
•
Agência 1: Ministério eia Fazenda
portadora e .Ex p ortadora Ltda.
N. . 479 . 953
- Frigorifico
laia
A.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reuni:g:Ws* Postal
N.' 482.948 -- Yale & Towoe„
Inc.
Rio, 27 de outubro .de 1966
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Em Brasília
Na Sede do D.I.N.0

N." 488.272 Lona, Elektrizitaestswerke Und Cbemisebe Werke. Aktienuesellschaft
N°, 488.273 - .Lonza, Elektrizi.
N." 488.272 - Lonza, Elekleizi.
X.yer•
N.' 488.274 - Lonza, Enektrizi.
N.° 4-88.272 - Lonza. Elektrizi.
laestswerke Ur ui Cliemische Werke. Aldiennnsellschaft,
N. 488 276 -- loura, FAcktrizi.
N." 488.272 - Loura. Elektrizi?
lacst ,:werke flui Clicinisebe Wer1;e, AktinnAanzellQebart.
N.° 488.277
Lonza; Elektrid•
• N.° 488.272 - Lonza. Elektrizi.
taestswerke tTrirl C,hemische Werke. Aki i tn i gPQ ellsehaft. •
N.° 488 624 .- Recherche et
ele Thera °critiques.
N.° 488 866
Tiarolak Indústria
eno.,,dos Ltda.
•
N." 488.873 - W.Womaseliinein
r,nort GAIni-l.
N.° 488.88' - Labs. nurrouglIs
1:Velleorne do Brasil S. A.
N.° 488.904 - Industrias Quimicas Im p e. dor Ltda.
N°. 488.907 - Frigorifico Serrano S. X
N.° 488.962 Brasil
S. A. Fibras e Cartonagem.
N.° 489.003 - Laboralõrios
flosbou S. A.
N.° 489.042 -- Comércio c Indústria de Guarda Chuvas Flores
Ltda. •
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N. 512.766 - Laboratório No- I N.° 349.215 - Faaenda Massan.
Jap Artigos te•. N. 493.948 - Móveis Mick
N. 489.090
gano Sociedade Agrícola.
cional de Pediatria. S. A.
S. A.
unineses Ltda.
N. 510.423 - Beijos S. A. X. 512.767 -- Laboratório Na •
N.
489.132
Emprésa
Rodo
qt.
•
Indústria e Comércio.
monal
de Pediatria S. A.
-viária
de Alagoas Ltda.
!Brasil Ltda..
„
N.° 510. ? 31 - Rizzi& Cia. Ltda.
N .° 5 12 970 - • Evar isto de Al
N. 489.238 - Pioneer Rádio ' N.° 493.954 - Elétrio NIec ânica
• meitla.
N."
510-M/0 - Montai - MonS. A. Indústria e Con4rcio.
Can:Miei Ltda.
N." 489.239 - Pioneer Radio
513.7tti - Laboratório Wan- tagens e Obras Metálicas Ltda.
N.° 493.957 - Transportes Cri• teuários Ltda.
S. A. Indústria e Comércio.
N. 510.645 - John .larfe tç;' Fider do Brasil S. A.
N." 489.432 - Telotex Indústria
N.° 514.578 - Avánio Leme Nu. lho Ltda.
N." 493.961 - Emprêsa de Emee Comércio de Tecidos Ltda.
.nos Gaivão.
N." 51 9 .072 - Bege Ltda. ticinios Vale do Sol Ltda.
N." 489.'698 - Screen Gen-is :ne.
N.° 51,4.579 - Evanio Leme Nu• Orgaoização Fisco Contábil.
N.° 494.040 - Khayat & Dou- Ines Gaivão.
N." 489.699 - Screen Gems tne.
N." 511.344 - Raphael Mofina.
N.° 489.702 - Aktiebolaget Gyl- mit Ltda.
N.° 511.41,2 - Lehmkuhl & Silva
N." 514.530 - Evanio Leme NuN." 494.043 - Daniel Barros I s e- nes .Galvao.
liiig & o.
N.° 511.781 - Wilson Rodrigues
N." 489.725 - Hélios S. A. •-•
N." 515.563 •- Indústria e Co- Nabuti e DUrVal Rodrigues Vidal.
N." 511.021 - Auto Mecânica b.ércio Brotto S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 511.864 - J. Beim i ro & Cia.
G G. Ltda.
N. 516.685 - Calderaria Elton 1.1 da.
N." 489.863 - Netto - Wernvek "
N." 511.201 - Ar , hur .Gtiapyassú Indústria e Comércio Ltda.
Caminhões e Peças Ltda.
a
N." 511.965 - Lanches Campos
N." 510.844 - Agência Monte- Elizeos Ltda.
N. 0 490.074 - 'The Grapette
N.° 511.531 - Companhia B.-8- acaro Comércio e Turismo Ltda.
Company Inc.
N.." 511.994 - La bi
Nassi
ileira Elétro Mecânica Brasel.
N.° 510.872 - [Moeria! ChermN, 491.451 - Tulio Martioi
N.'' 511.535 - Laboratório Li. cal Industries Limited.
Cia.
N." 511..991 - Comercial Silos
N.° 510.873 - Imperial Chend Ltda.
N.' 491.7.12 - Tornoyo Cens- bertas Ltda.
N.°
511.582Imobiliária
Fir:
cal
Industries
Limiled.
trução e Terraplanagem Ltda.
N.° 512.291,- Companhia CerN. 491.713 - Companhia Luar luar: Ltda.
N. 510.875 - Imperial Chefio- vejaria . Bralima S. A.
N." 511.584 - Viação Medianei- cal Industries Limited.
Armtizens Gerais S. A.
N." 512.426 - Agência Avenida
N.' 92.677 - Transporte e Co- ra Ltda.
N. 510.883 - Imperial Chem:de Turismo S A.
N. 511.630 - Mario Duni:alv. cal Industries Limited.
éi-eio T. Mala Ltda.
N. 512.5t.4 -•-- Metalárgica RoN." 511.644 - Sindicato das
N. 0. 492.679 - Cia. Nacional ie
N." 510.384 - Imperial Chemit om Ltda.
Crédito. Financiamento e Investi- Contabilistas do Rio de Janeiro. cal Industries :..dmited.
N.° 512.716 - Embalagens Plásnientos.
N." 512.090 - Rivadavia Maya. ticas
N." 511.C50 - Orestes Checeacci
Avati'is Ltda.
N.°
512.030
Prima
Indústria
N. 492.975 - OBC - Orgait- . N.° 511.851 -Orestes Checca-ci
N.'
512.777
- Moita & Cia. Ltda.
N." 511.853 -- Orestes Checeacel e Comércio Ltda.
zio-ão Brasileira de (Minoras Ltda.
N. 0 514.804 - Farmajade Ltda.
N." 511.854. - Fábrica de 1ÁiN. 512.048 - Transportadora
N." 493.160 - Cor:americana
reira Ltda.
vais Ultramar Ltda.
1ijdveis Cromados Ltda.
N.° 512.149 - Lanches Bar R
N.° 511..861 - José Marques
N." 493.16? - Auto Viaçáo
NOTICIÁRIO
Ltda.
No ss a Sonhora do Desterro Ltda. Natio.
N.° 512.1.90 - Plásticos Have.:
N.."493..166 - Cia. Comerem
N.° 511.966 - Indústria e Co- Ltda.
Oposições'.
tio Xlgorlão Algobrás.
mércio Representações Lilobás
Unilever Limitei] - Oposição
N.° 493.167 - flerta Confree- Ltda.
N. 512.208 - Benjamin Vieira
1.1-) e's Lida •
N.° 512.246 - Cooperativa Cen- ao tèrmo 729.869 - Marca.'Bel-Sol
N.° 511.99r:
Lahila •Nassuu
Unilever Limited - Oposição
tral de Laticínios do Paraná Ltda.
N.° 493.712 - Rodrigues C.nrN.° 512.299 - Kar Indústria de ao térnio 729.870 - Marca Sola,:
Socie'é - Sacie'valho Indústria e Comércio 1.1dJa • N." 5?2.039
nyl.
N.° 493_743 - Anisio Mendes dada de Isolamentos Térmicos e Móveis e Estofados Ltda.
N.° 512.446 - Demapel - Arte.
Inmermeabilizações.
Termornecânica São Paulo S..
Colinarães.
N.° 512.046 - Abajures Hrnett fato sde Madeira e Papel Ltda.
- Oposição ao tétano 694.249
N. 493.716 - Irmãos Gordo LiN.° 512.453 - Bontagens Indus- Titulo - Bolsa Nacional deMeCavé Ltda."'
inunda.
tais .
C,afè e Bar Nossa
N. 512.082 - - Emprêsa do triais Brasil Mibrás Ltda.
N.° 493.' 27
N.° 512.455 - Empório e MerTransportes Econômica . Ltda,
Senhora da Jora .Ltda.
Etacol Internacional e Etacol
cearia • Fantini Ltda.
N." 512.087 - Citran - ComerN. 493.728 - Bar e COIlle n iiN." 512.508 - Comp. Soro:a- len:acionai Ltda. - Oposição ae;
cio de Tratores e Automóveis Na. bana de Material Ferroviário.
têm° 726.191 - Marca - EtacoL
vcis São Sebastião L i da.
N.° 493.729 - Calmes Cabel,d- cionais Ltda.
Carlos Alves de Seixas - Opo-.
N." 512.511 - Adbem Adminissição ao têrtuo 723.980 - TitulO
N.° 512.138 - Francisco Bap- tração de Bens Lida.
relros Ltda.
N.° 493..730 - Calmes • Cabelei- tista Esteves.
N.° 512.522 - Itetificadora São - Setec.
• Victorino Soares de Azevedo
N.° 512 '39 - .Franciseo Bao- Bernardo Ltda.
reiros Ltda.
Oposição ao tèrrno 728.316 ..=.3
N.° 493.807 - Walda Ribairo tista Estavas.
N.' 5-S2.543 - Casa Atlântica do Marca - Brasilia ABC. •
N.° 512.290 - Companhia CerWerneck.
Sal e Estivas Leda.
N.° 493.850 - Conape - Lono veiaria Brahrna S.A.
Societé Bhodiaceta - Oposição
N.° 512.569 - Transportadora
panhia Nacional de Peças.
N. 512,292 - Plasetec Pinturas
ao
Vernin 723.838 - Marca - RoAndaluzia Ltda.
N.° 4.1,..851 - Conape - Com- e Revestimentos Ltda.
netti.
N.°
512.570
Agências
ReuniN." 512.295 - Wilson Gonça1penhia Nacional de Peças.
Valiséré S. A. Fábrica de Arte.
das de Passagens Aérias e RodoN.° 493.852 - Comércio Zaoel ves Alves.
fatos de Tecidos Indesnialháveig
viárias
Ltda.
N.° 512.304 - Aldomar Ltda.
N. 512.572 - Decorações de - Oposição ao têrmo 726 873 N." 493.853 - Comércio Zanel dústrla e Comércio de Niârmore
Marca - Volta ao Mundo.
Cortinas
Dormis. Ltda.
.
Ltda.
N.°
512.676
Mário
Cláudio
da
Indústria de Linhas Centaor4
N." 493 865 - L'Heriett ConteiN.° 512.336 - Nicht Costa Braga.
S. A. - O p osição tio Urinei n11-.
iar:a Ltda.
iria e Comércio Ltda..
N.° 512.729 - Produtos de Tou- mero 723.084 - Marca - Perlo!:
IN°. 493.879 - Bolsa de Irriómis
N. 512.528 - Cia. Nacional de cador Land's Ltda.
zinha.
do Estado do Rio Grande do u1 Artefatos Metálicos Almac.
N.° 512.730 - - Produtos de TouCerâmica Nlogi Guaçu S. A. -Á
N.° 512.529 - Cia. Nacional de cador Land's Ltda.
S. A. - Negócios Imobiliários.
Oposição ao - têrmo 728.319
N. 512.731 - Produtos de Tou- Marca - Iguaçu.
N." 493.896, - Metalúrgica Caiu Artefatos Metálicos Almae..
N." 512.530 - Cia. Nacional de cador Land's Ltda.
Lola.
Cerâmica Mogi %açu S A.
N." 493.900 - Adelino Fernan- Artefatos Metálicos Ahnac.
N.° 512.950 - Carlos -Mauricio Oposição ao tétano 728.317
N . 0 512.531 - Cia. Nacional de Levacov.
des.
Nome comercial - Construtordefatos Metálicos Aboae.
N." 493.101 - Thomaz Nar.mN." 512.785 - Cidade. Prata, Iguaçu S. A.
N.°
512.532
Cia. Nacional de Campo, Incorporações e Investimenlo Bessa.
;
Cerâmica Mogi Guaçu S. A. -et
a -tentos Ltda.
N.'" 493.902 -- Farmácia Dois `rtefittos Metálicos Alume.
N.° 512.987 -- C. J. Franco da Oposição ao têrmo 728.318
Irmãos & Cia. Ltda.
N.° 512.533 - Cia. Nacional de
Marca - Iguaçu.
Quinta.
O. 1`( Ma " Artefatos Metálicos Alrnae.
N' 493 904 •
. Z. Albutuierque - Oposição ZÚ
N."
512.990
Agro
Aéria
S.
.1.
cedo S. A.
N. 51.2.536 •- Norte Sul Coas1êrmo 723 633 - Expressão da-.
N.°
5i2
997
Francisco
Fraga
N." 403.906 - Cia. Embra de trução Civil Ltda.
propaganda - Telefonou Cearer,..
Moreira
Junior.
N.°
512.548
Humberto
Museui
Administvae.ão e Participações.
se Entregou.
EVani0 Leme NuN.° 514.577
N.° 512.575 - Rofran - ManN " 493.9 9 9 - Agência Franeosa
Chesebron,gh Pond's Inc - Opi5
nos Gaivão.
I
tagens
Industriais
Ltda.
1'
ia
Tori-ano
Ltda.
e
. sicão ao lé-Ino 724.309 - itfeva
N."
514.855
-American
Cya.662
Giesteira
de
0119
N.°
51
I
N" 49$.937 - hogos Bamboltim:
com figura.
n id Company.
lveira da Costa Ltda.
Ei lhos.

Zie;:ta.-fe;ra 4
Chesehrough Pond's I no ao termo 724 .3 - Marca
- V C6111 figura,.
Ter ti-tom ecã nica São Paulo S. A.
- O posição ao têrmo 694.245 Tittri o - Bolsa de Metais.
TermomeCânica São Paulo S
A.
r( oposição ao termo 694.247
Titulo: BOIsts- Brasileira de Metais) .
Ata Combustão Técnica Ltda . (opoSição ao termo724 :15 5 -. Marca:
ATEC).
Canadian 'Hoechst ( 164 )
(oposição ao termo 723.837 - • Marca: Stenavit) .
The Gillette Company (oposição ao
termo 124.316 - Marca: Supersport) .
J. A. Pattreiouex ( O verseas)
ted (oposição ao termo 721.229 , Marca: IVIackenzie) .
3ição

Indústria Sul Americana de Metais
S. A. (oposição ao termo 718.328
- Marca: Aços Crucible Sulamericana Ltda . ) (Nome Comercial) .
Worth Parfurns (oposição ao Termo 719.188
Marca: Dorth) .
Maison Moet Chandon Fondee en
1743 ( oposição ao termo 705.333
Marca: Fermignonte) .
Picou ( S. A. P.) Société Aitonyme des Anciins Etablissemente Amer
Picon (oposição ao termo 724.556 Marca: Pingo Gota) .
Picon (S. A. P . ) Societe Artonyme des Andes Etablissements Amar
Picon (oposição ao termo 724.557 Marca : Pingo-Drink) .
Picou (S. A. P.) Sociét! Anonyme des Anciens. Etablissements Amar
Picon (oposição ao termo 724.55 termo 722.801 - Marca : Atlântido) .
Marca: Pingo Pinga) .
Sal Atlântico Ltda . ( oposição . • ao
M. Dedica S. A. Metalúrgica (Oposição ao termo 723.749 - Marca: Era;
De) .
Importadora Brasiliense S. A.
mércio e Indústria (oposição ao termo
723.987 - Insígnia: I B)
Indústria de Brinquedos Casablanca
Ltda . (oposição ao termo 722.413 Marca: Império Romano) . •
Brinquelândia Ltda.. (oposição ao
termo 728.792 - Marca • Brinque'lândia Ltda . ) .
Saci S. A. Campinas • Induárial
'(oposição ao termo 727.123 - Marca: Sacy) .
Indústria de Produtos Alimentício:.
Piraquê S. A. (oposição ao termo
722.986 - Nome 'Comercial: Indústria • de Calçados Perequê Ltda. ) .
Indústria de Produtos Alimentidos
Piraque S. A. (oposição at-O termo
722.985V - Marca: Perequê) .
Indústria de Produtos Alimentícios
Piraque S. A. (oposição ao termo
722.984 - Marca: Peregue ) .
Indústria de Produtos Alitnentidos
Piraque S. A. • (oposição ao termo
722.982 -• Marca: Perequê) .
Indústria • - de Produtos Alimentieios
Piraquê S. À. (oposição ao termo
722.981 - Marca: PerNiae)
Indústria de Produtos Alimentidos
Piraque S. A. (oposição ao termo
722.983 - Marca: Pereque) ,
Editôra Ultima Hora S. A. ( oPoSIO° ao termo 727.507 - MarCa:
Zero Hora)
1
Sani Rubens Sirotsky (oposição ao
termo 726.598 - Marca: Noso Muodo
Moderno) .
Isolatex Elétrica Ltda . ( oposição ao
Armo - 729.953 - Marca: Isolater),..
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Indústria de Cortiças Funchal Ltda .
(oposição ao ;termo 728.77,2 - Nome
Comercial: Saca Funeral Indústria e
Comércio Ltda .) .
Araguaia Indústria e Comércio Ltda.
(oposição ao termo 726 755 - Nome
Comercial: C. I: A Companhia Industrial Araguaia).

mero 728.600 -.-Marca: Popular) .
Gcmpanhia United Shoe Machinery
Tintas Coral S. A. (oposição ao 1 do, Brasil (oposição ao termo 724.8.66
termo 420.922 - Marca: Prodtutos I - Marca: Imep) .
Cabral) .
1 Kibon S. A. ( Indústrias A innzuti.
' Tintas Coral S. A. (Oposição ao cias) (oposição ao termo 724.851 -..
têrino 420.923 Marca: Produtos Marca: Eskimo) .
Cabral) .
'Emílio Pieri S. A. . [caloso:ia e Co..
Tintas Coral S. A. (oposição ao mercio (oposição ao termo 724 851 -...
termo
421.385
- Marca:
P
rodutos
Marca: Eálcimo) .
Supercap Automóveis Ltda . (oposiEquipamentos Van r da
Lida
ção ao termo 726.899 - Titulo: Su- Cabral) .
Tintas Coral S. A. (oposição ao (oposição ao termo 724.471
percap)
Marca:
Marca: Produtos
Vemag S. A. Veículos , e Máquinas
Máquinas e Equipamentos Mello termo 456.115
Cabral) .
*Agrícolas (oposição ao termo 721.593'
S. A. (oposição ao termo 727.355
Grandes Moinhos do Brasil S. A
Titulo" Lubrimar . •
Marca: Meio).
(oposição ao termo 670.280 - MarVemag S. A. Veículos e . M aco: otos
Supercap Automóveis Ltda . (oposi- ca: Ritan)
Agrícolas ( oposição ao termo 724.592
ção agá termo 726.898
Nome Co- • Grandes Moinhos do Brasil S. A. -,- Marca: Lubrimar) .
mercial: Supercap S. A. Crédito,
Som Indústria e Comércio S. A.
(oposição ao termo 670,281 - Marca:
nanciamento e Investimento)..
(oposição ao ternio 725.424 -; Marca:
Ritan)
•
Imobiliária' Harmonia Ltda. (oposiMelosom ) .
ção ao termo 561.844 - Marca: Halo _ Grandes Moinhos do Brasil S. A.
(oposição
ao
termo
700.121
Marca:
Nagib lawich é, Cia. ( oposição ao
monia)
Ritan) .
teimo 725.083 - Marca: Mabe 1
Artefatos de Couros Andorinha LiAlfredo Villanova S. A . (oposição
Corin Comércio, Exportação e liamitada (oposição ao term o728.415 ao termo 724.143 - Marca: Indaiá ) portação Ltda . (oposição ao termo nú.
Marca: Andorinha) .
Imperial Chemical Industries Limited mero 725.475 - Marc -a : Corbin ) .
Sobrasco Sociedade Brasileira de
Amaury Inácio ( oposição ao cérino
(oposição
ao termo 725.565 - Marca:
Construções S. A. (oposição ao terZ25.290 -- Marca: Sorte-Grande ) .
Telaryn) •
mo 728.932 - Marca: Sobraspa).
Walt Disney Production ( oposição
Co m Products , Company' (oposição
Branca! S. A. Mineração e Comérao
n
724.726 - Marca: Pa
cio (oposição ao termo 727.138 - ao termo 724.450 - Marca: Kalo) •
Companhia
de
Cigarros.
Souza
Cruz
Marca: Brascal) .
HMH Publishing Co. Inc (oposi(oposição ao termo 724.212 - Marca:
Indústria e Coniércio de Bebidas Cigarros das Américas).,
ção ao termo 726.093 -- Marca::
Kong Ltda . (oposição ao termo núCompanhia de Cigarros Souza Cruz Playgirl) .
Etablissement Marqint GrandeS
mero 488.503 - Marca: Kong.
(oosição ao termo 724.229 - Marca:
Marques Interna tionales (oposição ao
Mackenzie)
Isofil S. A. Fios Cabos e Materiais
Anderson; Clayton Co. S. A termo 725.524 - Marca: Ciganinha).1
Iolantes (oposição ao termo 723.767
Etablissement • Margint Grandes
Indústria e Comércio (oposição ao ter- Marca: Magnefil) .
Marques Interna ti onales ( oposição ao
mo
725.187
Marca:
Santa
Rita
)
.
D'Abronzo S. A. Indústria e CoPastif ido A Nacional Ltda . (opo- termo 725.677 - Marca: Cigano) .i
mércio de Bebidas (oposição ao termo
sição ao termo 724.173 Marca:
Etablissement Marqint Grandes
728.061 - Marca: Tatu° .
Estrela do Bom Pastor) .
Marques Internacionales (oposição ao
Heitor Vaccani (oposição ao termo
Sindicato da Indústria de Produtos termo 726.124 - Marca : Cirandinha ).
731.286 - Marca: Sedatina) .
de Cacau e Balas de São P,aulo (opoUnilever Limited ( oposição ao ter.
A. J. Renner S. A. - Indústria siçao ao termo 724.969 -,Marca: mo 724.157 Marca: Solar) .
do Vestuário (oposição ao termo nó- Giandula) .
Auto Peças Henrique Schenk Itiátistria e Comércio S. A. (oposição ao
têrmo 724.106 - Marca: H. M. S. ).
Tupi - Cação Indústria e Comércio
de Metais Ltda. ( oposição ao termo
724.114 - Marca: Tupicação) .
Indústria de Calados Zimbo Ltda .
oposião ao termo 724.165 - Marca:.
Zhnbotique
DE
Confecções Nadia Ltda . (oposição
a o termo 724.206 - Marca: Nedia )
Indústria e Comércio de Café Mo.
aes Ltda. (oposição ao termo 724.227
- Marca: Moraes)
Comércio: e • Importação Ultramar
S. A. ( oposição ao termo 729.966
Marca: Ultramar) .
Tintas Corar S. A. (oposição aci
nh
teroio 638.786 - Marca: Cabralzi .

REGISTRO

'COMÉRCIO
E
ATIVIDADES
AFINS
DIVULGAÇÃO N' 963
Preço: Cr$ 280

A VENDA t
Na Guanabara
Seção de Vendas : Avenida Rodrigues Alves n• 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a p echdos peio Serviço de Reembtilso Pastai
Em Brasília
Na Sede do D .I. N.

Indústria e Comércio Atlantis Brasil
Ltda . ( oposição ao termo 724.062 --.
Marca: Poliflex) .
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.,
(oposição ao termo 708.906 - Marca:1
Gasol) .
Renato Antonio Grogiolo (oposição
ao termo 726.678 Marca: Kira
Cross) .
Braga Ei Azevedo Ltda . "(oposição
ao termo 727.913 - Titulo de Est.t.'
Sapataria Braga ) .
Libra S. A. Gráfica e Editora Copo.
sição ao termo 727.083 - Marca:
Libra ) .
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
S. A. (oposição ao termo 724.006
Marca: Eletra ) .
Indústria de Chocolate Lacta S. Ao
(ompoor)
A
sição ao termo 724.712 - Marca:
S. A. Mercantil Agro-Pecuária de
Araraquara Samua (oposição ao termo
724.9.1 4 - Marca: Samuara) ,
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_
Vemag S. A. Veículos c Máquinas 1 Laboratório C11max S. A. (inms!-1 Empresa Gráfica O Cruzeiri • S. A.
Empreaa Grafi, a O Crilz;iro S. À.
,Jl.grícolas (oposição ao termo 725.351 era ao termo 7 76 . 569 - Marc:' Fe- (oposição ao termo 550.157
ima.a: (oposição ao termo 553.336 -a- Título: Masiemag) .
numicil) .
Ouvindo e Opinando ) .
Milze Simyne) .
José Grunpeter (oposição ao termo
A Novaciuímica Laboratórios S. A.
Einprésa
Golica
O
Cruzeiro
S.
À.
Empresa Gráfica O Cruzeiro . À.
725.323 Nome Comerciai: Dandy (oposição ao têrtno 725.868 -- Ma'r( oposição ao teono 550.156 - Marca : (-;:ih)
pz :isiça ãotê 'mo 553.337 Comércio e Indústria Ltda . ) .
ca : Master ) .
Crefisul - Companhia Credilo, FiA Nova Química Labora (Cala, 5. A. Nossos Filhos No ,;sos . Proiderm.:; .
sianciamento e Investimantos do Sul oposição ao termo 725.868 - Marra:
Empresa Grafit. a () Cinzeiro 5 . A .
Empresa Gráfica O Cruziai o S. A.
C oposição ao termo 730.892) .
) •
( oposição_ao termo 553.320 - Marca: (oposição ao ternio 553.338 --João Maschke 6 Cia. (oposix,ão ao Pedregulho).
Ricardinho) .
Apa - Administração c Parricipaç ao
termo
550.889
•
Marca
Infi.a
Empresa
Gráfica
O'
maCruzeiro
S.
A.
S. A. (oposição ao termo 728.789 Emprésa Gráfica O Cruzeiro 5. A.
rine ) .
(oposição ao termo 553.319 -- ;vlarca :
Titulo de Estabelecimento: Apar)
(( 'posição ao termo 553.339 Pcdroso
)
.
Apaa - Administração e Participação
IBR - Instituto Brasileiro de ReloI Tenriquinho ) .
S A. (oposição S. A. (oposição ao joaria Ltda . (oposição ao tèrnio núEmpresa Gráfica O Cruzeiro S A
Emprésa Gráfica O Cruoeiro S.
termo 728.790 - Marca: Apar) •
mero 719.997 - Marca: D. M. ) .
( oposição ao termo 553.318 - \ r ca ( oposição ao termo 553.340 -- Marca:
Moraes
6
Irmãos'
Ltda.
P e drão) . •
)oposi
J
.
Apa - Administração e Participação
Maria) .
S. A. ( oposição ao termo 728.791 - ção ao termo 668.007 - Marca BouEinpresa Gráfica O Cruzeiro S. A.
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A.
cie D'Or ) .
Nome Comercial) .
( oposição ao termo 553.317 -- Marca: (oposição ao termo 553.341 Marc.:i
Banco do DiÊrito Federal S A. - Pipocas) .
Amiga) .
Mesbla S. A. (oposição ao termo
726.801 - Expressão de Propa g : Em liquidação ( oposição ao termo núEmpresa
Gráfica
O
Cruzeiro
S.
A.
Empresa Gráfica O Cruzeiro 5. A.
mero 753.746 - Marca: Litorânea),
:Lançamento da Semana) .
( oposição ao termo 553.315 -- Marca: (oposição ao' termo 553.342 - Marca:
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A.
Clássicos Ilustrados)
Rádio Corporation of America (opo- (oposição ao termo 525.256 -- Marca: Pedrogoso) .
Fmmresa Gráfica O Cruzeiro S. À,
A Companhia Produtos Confiança
sição ao terino 729.657 -- Marca . Zi- O Inimigo do Homem ) .
(opos . ção ao termo 553.322 - Marca: S A. (oposição ao termo 730.559 -2omag) .
; Emprha Gráfica O ',Cruzeiro Sa A.
Marca: Mariza ) .
The Gillette Company (oposição ao (oposição ao tèrino 525.255 - Marca: Pedreira) .
termo 721.832 - Marca: K-30) •
Einpri5sa Gráfica O Cri.zeiro S. A.
A Companhia Produtos Confiança
O Gordinho Sinistro) .
(oposição ao termo 553.321 - Marca: S A. (oposição ao termo 724.707
Supermercados Peq-Pag S. A ( opoEmpresa Gráfica O Cruzeiro 3. A.
- Marca: Confiança) .
sição a °termo 723.027 - Marca: ( oposição ao termo 525.259 - Marca: Pedrada) .
.A • Companhia Produtos Confiança
Peg-Mais) .
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. À.
O Papagaio) .
S. A. (oposição ao termo 724.708
(
oposição
ao
ter/no
553.323
Marca:
Empresa
Gráfica
O
Cruzeiro
S.
A.
Supermercados Kg-Pa g S. A . (opoMarca: Confiança)
sição ao termo 723.028 - Marca Peg. (oposição ao termo 525.258 - Marca: Pedroca ) .
Empresa
Gráfica
O
Cruzeiro
S.
A.
A Companhia Produtos Confiança
Você Sabe Com Quem
Está FaMais ) .
(oposição ao termo 553.324 - Marca S. A. (oposição ao. termo 730.141
Supermercados Peg-Pag S A (opo- lando?) .
Pedreiro)
Marca: Confiança)
sição ao termo 723.029 - Marca: PegEmpresa Gráfica, O Cruzeiro S. A.
Mais) .
Empresa
Gráfica
O
Cruzeiro
S.
A.
José Soares da Cunha, Floriaao
(oposição ao termo 525.257 Marca:
(oposição ao termo 553.325 -- Marca: Schrooder e Eu. de A. Esteves (oãoSão Paulo Alpargatas S. À. ( opo Sing-Sing ) .
sição ao termo 719.065 - Titulo"
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A. Padrinho).
sição ao. termo 728.600 - Marca:
Empresa Gráfica O 'Cruzeiro S. A. Drinks La Gondola ) .
(oposição
ao termo 550.155 & Marca:
Popular) .
( oposição ao termo 560.523 - Marca:
Finan S. À. Financiamento, CrédiJohnson & Johnson d Brasil Pro- Da • Mulher Para a Mulher) .
tos e Investimentos (oposição ao termo
Empresa Gráfica O Cruzeiro S . A. Pinguinho de Gente) .
dutos Cirúrgicos Ltda . (oposição ao
ermo 724.671 -- Marca . Johnson ) . (oposição ao termo 525.263 - Marca:
Empresa Gráfica O Critzei..o S. A 724.096 - Insígnia: Cofinan)
O Amigo da Onça ) .
(
oposição
ao termo 560.524 - Marca: •M. Dedini S. A. Metalúrgica (opoMcGraw-Edison Company (oposição
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A.
sição ao termo 724.123 laaignia :co termo 724.523 - Marca: L M ) . (oposição ao termo 525.261 - Marca : Gente Miúda) .
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. À. EM-DF.) .
Johnson 6 Johnson do Brasil Pro- São. . . Pauladas) .
(oposição ao termo 560.525 -2- Marca
dutos Cirúrgicos Ltda . ( oposição ao
Agostinho Setti S. A. Comércio -S. A. Pinguinho) •
aermo 724.672 - Marca : Johnson). • Empresa Gráfica O
Exportação - Importação (oposiça
(oposição ao termo 525.260
Marca:
Empresa Gráfica O Cruzeiro 5. A. ao têrmo 724.151
- lnsignia : Cerea
Terme Di S. Pellegrino S. p . A .
Empresa Gráfica •O Cruzeiro S. A. (oposição ao termo 575.272 - Marca lista. 007) .
'oposição ao termo 724.7.1 - Marca: Descalçando a Bota) .
Sete )
Dedíni Capellaria S. A. TransforPellegrin) .
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A.
Johnson & Johnson do Brasil Pro- (oposição ao termo 525.260 - Marca:
Empresa Gráfica O Cruzeieo S. A. madores (oposição ao termo 724.408
Marca: S. K. P. ) .
dutos Cirúrgicos Ltda. ( oposição ao Descalçando a Bota
(oposição ao têrmo 575.271 - Marca:
•• • ) •
termo 724.673 - Marca: Johnson ) .
Veja e Leia) .
•
Valisére
S. A. Fábrica de Artefatos
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A.
Companhia Industrial Delfos S.
Empresa Gráfica O Cruzeiro s. A. de Tecidos Indesma filáveis (oposiçeo
(oposição ao teimo 550.169 - Marca:
(oposição ao têrmo 726.100 - Mar,:a: O Negócio Foi Assim) .
(oposição ao termo 575.274 - Marca: ao termo 729.983 Marca: VoRa
Céglumin) .
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A. ao Mundo) .
Empresa Gráfica O Cruzei: o S. A.
Rhodia Indústrias Químicas e
Cano Erba S. p . A. (oposição ao (oposição ao termo 550.167 - Marca : Flagrantes) .
termo 727.126 - Marca: Kelficetina ). Perguntas Inocentes) .
(oposição ao termo 553.326 - Marca : Texteis S. A. (oposição ao ferino nátreno 727.383 - Marca: Biovitan)
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A. Tuisti) .
Carlo Erba S. p . A . (oposição ao
Química Industrial Rubi Ltcla ( opci.aermo 727.125 - Marca: Kelficetina) . (oposição ao termo 550.166 - Marca
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A.
Laboratório Climax S. A. (oposi- O Rádio Por Dentro) .
(oposição ao têrmo 575.275 - Marca: sição• ao termo 731.166 - Manca:
Ipalux) .
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A. Entrevista)
ção ao termo 726.387 - Marca: AgiuQuímica Industrial Rubi Ltd:i. (opatini!).
(oposição ao termo 550.165 - Marca:
Emprêsa Gráfica O Cruzeiro S. A.
ao têrtno 729.062 -Última Página) .
Sociedade Farmacêutica Brasifa LiEmpresa Gráfica O Cruzeiro . S. A. (oposição ao termo 553.328 - Marca: Poli-Lux ) .
mitada (oposição ao tétano 726.094 - (oosição ao termo 550.164 - Marca: Policial em Quadrinhos) .
Napoleão Santos 6 Cia. Ltda. opoMarca: Cotil) .
Novocabulário) .
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A. sição ao termo 727.694 - Marca: $u.
Laboratil S. À. Indústria FarinaEmpresa Gráfica O Cruzeiro S. A. ( oposição ao ferino 553.330 - Ma rca: perlateN) .
e.eutica ( oposição ao termo 726.094 - ( oposição
ao. termo 550.163 -- Marca: Detetive em Quadrinhos) .
I Papelaria União Leda (op.mição
Marca: Cotil) •
Êle se Esqueceu) .
Empresa *Gráfica O Cruzei' o S A termo 725.856 - Marca : Uniart)
Laboratório Climax S. A. ( oposiMarca:
I
.
Emprêsa Gráfica O Cruzeiro S. A. (oposição ao termo 553.331 ; Lojas Evereste S. A . voosi4o ao
-aão ao termo 726.386 - Marca :
( oposição ao termo 550.162 - Marca: Policial Entrevista) .
' • térnio 465.615 - Marca; Everest).
.
Cinecuriosidade) .
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. À.
Lojas Evereste S. À. (oposião ao
Laboratório Climax SA.
. (oposi
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. À.
ção ao termo 723.448Marca:
-Car- ( oposição ao termo 550.161 - Marca : (oposição ao termo 553.332 - Marca termo 477.014 - Marca : Evereste)
Mata-Mouros ) .
diquinin)
No Mundo do Livro) .
..Seges S. A. Organização de EmEmpresa Gráfica O Cruzeiro S A
Ison S. A. Indústria Farmacêutica
presas e Mobilização de Capitais (arpo.
Empresa
Gráfica
O
Cruzeiro
S.
A.
(oposição ao termo 553.34 (oposição ao termo 468.748 - Marca:
arca sição ao termo 726.935 -- M.e:
(oposição ao termo 550.160 - Marca: Heróis da Guerra ) .
Rauveran) .
. Emblemática) .
Os Meus Melhores ) .
Laboratório Clima S. A. oposiEmpresa Gráfica O Cruzeiro S. A •
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. À.
Interp/astic S. À. Indústria e Coção ao termo 722.772 - Mai en: Kli( oposição ao termo 550.158 - Marca: ( oposição ao termo 551.333 - Marca.
( oposição ao termo 726.9P
inax) .
Manda-Chuva)
A Foto '-lue Não Foi Batida) .
I‘
°•
'n4e.
arrecia:
Alp last)
Laboratório Le g rand Ltda . (oposiEmpresa Gráfica O Cruzeiro S. À.
Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A. • Comércio de Tecidos - R. Monteicão ao termo 723.652 - Marca: Ncg- ( oposição ao termo 550.159 - Marca: (oposição ao termo 553.335 - Marca : • ro S. A. )oposição ao termo 71:7.5J5
Gran).
Cinenovelo).
Homens-Rã) .
..Marca Imp erial ) .
.
.
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MARCAS DEPOSÏTADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Pro p
Industrial. Da data &a publicação Começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pecdclo. Durante esseriedade
prazo poderão ap resentar suas oposições ao
Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem p
rejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 748,158, 'de 34-1966
Comércio e Representações Schappo
Limitada
São Paulo

SC FIAPPO
tnd. Bra.sileirn
Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatiza
dos para fumantes, bolsas para fumo,
bolsas para rapé, cachimbos, carteiras
de fumo charutoi, cigarreiras, cigarros.
cinzeiros estojos para cachimbo, filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso, isqueiros, palha para cigarros, piteiras,
ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo
li
Termo n.o 748.159, de 3-5-1966
Casa Regina Frios Lida

sadores de água para 'uso doméstico.
aorta-copos, porta-nique:s, porta-notas
p orta-documentos placas, rebites rodiabas. recipientes, ssuportes, suportes pura
mardanapos, saleiro cubos.. tigelas,
libas para ampolas, tubos para. sena;ias, travessas, tipos de material piásico sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilhanu Pará .acondiciinamento. vasos, ai• aras. colas a trio e colas são inch:idas
em outras classes, p ara. borracha para
costumes, para marceneiros, .para sapa-1
eiroa. para vidros pasta adesiva para
tnater:al p lástico e 'amarai
Tênn0 n. 9 748.161, de 3-5-1966
Tercola — Terraplanagem e , Construções Ltda.
São Paulo

'NUMA.
Ind. Brasileira

REGIN A

Termo n.s. 748.162, de 3-5-1966
.
Carlos Eigenher
São Paulo

MONUMENTO ,

Ind, Brasne ira

Classe 1
Arroz beneficiado
Termo n. o 748.166, de 3-5-1966
Barros & Cia. Ltda,
São Paulo
Classe 41
Palmitos em doiserva

botas, botinas. blusões, boinas, baba.
douro& bonés. capacetes, cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas. cila!"
cachecols. calçados. chapéus, cintos,
cinta ,' combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calçôes,
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, domin6s, echatspes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gori
ros: fogos dt 'ingeria. laqueias. !isque,,
luvas, ligas, lenços, mantos, melas,
maiôs. atentas, asandribo, anstilhas. ma .
;ateu, palas, p enhoar. p ulovér, peterinaa.
;peugas, ponches, polainas, pijamas.
punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão,' sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, golas ou slacks.
, toucas, turbantta. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 748.175, de 3-5-66
Casa Literária do Provedor Ltda.
São Paulo

Qasse 16
:Para distinguir: Materiais para constru•fses e decorações: Argamassas, argila.
' Classe 41
areia, azulejos, batentes, balaustres, bloTermo n.° 748.167, de 3-5-1966
•Frios em geral
•.
scss de cimento, blocos para pavimentaBartos & Cia. Ltda.
PROVEDOR
(
Termo n.° 748.160, de 3-5-1966
ção. calhas, cimento, cal, cré. chapa:
São Paulo
I
"Plásticos Rei" — Indústria e Comércio solantes, caibros, caixilhos, colunas;
Classe 41
Classe 32
de Plásticos e Borracha Ltda.
chapas para coberturas, caixas dágua
Palmitos em coiserva
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
aixas de descarga p ara etixos, edificaanuários, boletins, catálogos, Jornais,
São Paulo
Termo ia.° 748.168, de 3-5-1966
sões as emoldadas, estuque, emulsão .de
livros, peças teatrais e cinematográfiBastos
i
Cia.
Ltda.
base asláltico, estacas, esquadrias, estruás, programas de rádio e televisão,
"
São Paulo
PLÁSTICOS REI
turas metáliras p ara .construções, !amepublicações, revistas, folhinhas impresClasse
41
ias de metal, ladrilhos. lambris, luvas
Ind. Brasileira.
sas e programas circenses
de itincao, lages, lageotas, material isoPalmitos emi coiserva
Imite contra frio e calor, manilhas, mas.
Têrmos na, 748.176 a 748 178, de
Tênno n.o 748.169, de 1-51966—
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria sas para revestimentos de partdes. maBaftos & Cia. 'Ltda.
Lito Figueire3d-o6
5-6 6 Cia, Ltda.
plástico e de nylon: Recip:entesfabrii deiras para construções. mosaicos. 'pra
São Paulo
Guanabara
atdos de material p lástico, revestimen. duros dê base asfáltico, produtos para
Classe 41
tos confeccionados de substâncias ani• tornar imp ermeabilizantes as argansas.
Pahnitos em coiserva
sas
de
cimento
e
cal,
hidráulica.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
pedreTermos as. 748.171 'e': 748.172,, de
armações para (Sextos, bules. bandejas. gulho, produtos ,etucninosos, impermea'
3-5-66
bases Para telefones haldes. bacias bol- bilizantes houldo, ou sob outras formas
sas, caixas, carteiras, chapas cabos para re v est i mento e outras ,como na pa- Alasaorna Ayodoaira do . Paraná . Ltda.
São Paulo
para ferramentas e utensílios. .cristas., vitnentaçãO. p eeas ornamentais de cicaixas para acondicionamento de ali- mento ou gesso Vara tetos e paredes,
. Classe 46
p apel para forrar casas, massas antiALIJC)11PA
mentos caixa , de nia'en:al plástico para
Para 'distinguir: Amido, anil, azul da
baterias. coadores, „apos, canecas, con- ácidos para uso nas construções, parInd. Brasileira
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos,
quetes, -portas, portões pisos, soleiras.
chas, capas-ara álbuns e para livros para
algodão Preparado nara limpar metais.
p
ortas,
tijolos,
tubos
de
concreto»
detergentes, esp r sanacetes, extrato de
cálices, cestos, castiçais para velas,
Classe 41
anil. fécula para tecidos, fósforos de
caixas para guarda de ibietos, cartu- telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanCafé e cereais em geral
ques
de
cimento,
vigas,
vigamentos
e
cera e de madeira, goma pare lavanchos coadores para chá. descanso para
Classe 4
vitrôs
. pratos, copos e copinhos de plásticoos
deria, limpadores de luvas, líquidos de
illgodso
Termos os. 748.163 e 748.164, de
branquear tecido& liquidos mata-gorda.
para soraetes, ca,xinhas de plástim
Têrmo n.° 748.179, de 3-5-66
rata para roupas e mata óleos para sou.,
para sorvetes, colherinnas, pasinhas
3-5-1966,
Clube
Náuaco
dos
Ba
soeisantes
pas, oleina, óleos para limpeza de cargarfinhos de plástico para sorvereis for. Sanah
Indústria e Administracão
São Paulo ros, pós de branquear roupa, saneai*
Sociedade Anónima
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
de sódio, soda cáustica, sabão em o&
embreagen de material plástico. embaSão Paulo
sabão comum, sabão de esfregar e sar
lagens de material plástico para sorvec LuBE NAUTICO DOÚ
p onáceos, tijolos de polir e verniz
tes. estojos para objetos, eipmnas de'
BANDEIRANTES
para calçados
nylón, esteiras, enfeites, pare automóClasse 46
veis, massas anti-ruídos, escoadores de
Para distinguir: Amido, anil, azul da
pratos, funis, fôrmas , para doces , fitas
Nome civil
Prússia, alvaiade de zinco,. abrasivos,
para bolsas, sacas guarnições guarnialgodão preparado para limpar metais,
Termo n.° 748.174, de 3-3-66
atoes para p orta-blocos, guarnições
J, L. Bize Indústria e Comércio do detergentes, es premacetes, extrato de
para liquidificadores e para batedeiras
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Vestuário Ltda.
de frutas e legumes. gcarniçõeit dé macera e de madeira, goma para lavanSão Paulo
terial plástico para utensílios 'e eibletos,
deria, limpadores de luva, líquidos de
guarnições para bolsas garfos. galerias
branquear tecidos,. liquidos mata-gordtt.
JEAN LOUIS
para cortinas, ferro laminados, plásroa p ara roupas e mata óleos para routicos lancheiras, rnantegueiras. malas
Brasileira
pas, oleina óleos para limpeza de carorinóis. p rendedores de roupas. pus:adoClasse 33
ros, pós de branquear roupa, salicato
res de móveis, pires, pratos palitei,
Classe 36
de
sódio, soda cáustica, sabão
Nome
Comercial
pó,
roa, pás de cosinha, p edras pomes artiPara distinguir: Artigos de vestuários, sabão comum, sabão de esfregarem
e saClasse 50
gos Rromores )ara documentos,' pue roupas feitas em geral: Agasalhos.' pOnáceos, tijolos de polir e
Nome 'Comercial
veralz
Ind. Brasileira

Casas do Sabál_d

SANAI'

Ind. Brasileira

•

avental/4

alaaraataz, anáguas. blumat

para calçados

--
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Classe 46
Para distinguir: AmIclo, anil, 132si
Prussia. alvaiade de zinca, abras!~

algano preparado para limpar metas,
(rk re rgen te espremacetcs. extrato de
anil. fécula para tecidos. fósforos de
cêra e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas. líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleima. óleos para limpeza de car.
ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir* e verniz
para calçados
Termo n.9 748.179,• de 3-5-66
Yebouda LaniadoSão Paula
-

0 -BOBC
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco. abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. ekpretnacetes. extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
cêra e de madeira, goma pata lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. líquidos mata-gordusas para roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de casses. pós de branquear roupa. salicato
sã sódio, soda cáustica, sabão em pó,
rabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 748.180, de 3-5-66
Paulo Augusto Severino Raful —
'acuro de Arimateia Raful e Vesceslau
Soligo
São Paulo

cos de cimento. blocos para pavimenta,
çào. saibas. cimento. *cal. cré, chapa:
es, caibros, raixilhos, colunas
shapas para coberturas, caixas dagua
caixas de descarga pare etixos, edifica,
ções premoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias. estru
turas metálicas para construções. !ame
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção. lages, lageotas. material ise,
Jante contra frio e calor, manilhas, mas
sas pare revestimentos de partdes,
deiras para construções, mosaicos. pro
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cal. hidráulica, pedre
-gulho. produtos betuminosos. impermea
bilizantes liquidos ou sob outras forma:
para revtstimento e outros como na pa.
vignentação. ças ornamentais de ci
mento ou gesso para tetos e paredes
papel pare forrar casas, massas anti
ácidos para uso nas construções, pai
giletes, portas. portões. pisos. soleirw
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtatilação, tan
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo n. 9 748.183, de 33-66
Galvametalagem — Galvanoalastia
Ltda.
São Paalo.

BALOON2TE
Classe 32
Poro distinguir: Almanaques. agendas
Classe 1
anuários, álbuns imprwsos, boletins. caeLlogos, edições impressas, revistas. &- Para distinguir: Produtos químicos usados na galvanoplastia
vãos de publicidades, programas radio
Malcos, rádio-televisionadas, peças tea
Termo n.9 748.184, de 3-5-66
Reais e cinematográficas programas
Hotel Resende Ltda.
circenses
Guanabara
Termo n.9 748.181, de 3-5-66
Repras — Representações, Assistência e
Serviços Ltda.
São Paulo

RESENDE

Termo n.9 748.186, de 3-5-66
Pinturas Santa Lúcia Ltda .
Guanabara

SA.1—A,UG

.

Tênno n. 9 748.192. de 3-5-66
Indústria de Acumuladores "jupter'
Ltda.
Espirito Santo

HPUE1

Classe 16
Para assinal*: Pinturas de prédios

alpUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.9 748.187, de 3-5-66
Metalúrgica Satélite Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 8
Artigos da classe
Termo n.9 748.193, de 3-5-6Tâ
Indústria de Acumuladores 'Notes"
Ltda.
Espírito Santo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 7
Artigos da classe
Termo n." 748.188, de 3-5-66
Metalúrgica Satélite Ltda.
Rio de Janeiro

oT
INDÚSTRIA BRASILEIRA

GED@SIMUA 11)
ACUMULWORE2
crJU p rn LTDA,
Nome comercial
Termo n. 9 , 748.195, de 3-5-6J
Cocony Mobil,Oil Company, Ino.
Estados Unidos da América

GDOL

Classe 7
Artigos da classe
Classe 47
Termo n.9 748.189, de 3-5-66
Indústria de Concreto São Paulo S. A. Para clist:nguir combustíveis. tuba-alem..
tea substâncias e produtos destinadas á
Espírito Santo
iluminação e ao aquecimentos Õlcca
motor, carvão a gás hidrocarbmats
gás metano, butano t propano, 0,3 eá2a
garrafado, gás liquefeito, gasolina, çsw.,
INIXISTRIA BRASILEIRA
nas lubrificantes. óleos combustisis4
Classe 16
óleos lubrificantes, óleos destinadas ô
Artigos da classe
iluminação e ao aquecimento, óleoa pará
amortecedores, potroleo e querosom
Termo n.9 748.190, de 3-5-66
Indústria de Concreto São Paulo S. A.
Termo n.° 748.207, de 3-5-196d
Espírito Santo
Fundições Finas Casting Ltda.
Guanabara

INDÜSTRIA. BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 748.191, de 3-5-66
Rovil Comercial de Tintas Ltda .
Espirito Santo

JAST A
Classe 13
Jóias e artigos de metais preciosos G
,
semipreciosos e adornos
Têrmos os. 748.196 e 748.197, de
3-5-66
Montaria S. A. — Engenharia e

Comércio

PIRANHA

Guanabara

Classe 41
Para assinalar: Refeições comerciais e à
Classe 6
la carta
Para cbtinguir: Bombas. desfibradores
e homogenizadores
Termo n.9 748.185, de 3-5-66
Fábrica de Bijouterias Florença Ltda.
Termo n.° 748.182, de 3-5-66
lEncosan — Engenharia de Construções
Guarratessa
e Saneamentos Ltda.
São Paulo

ENOOSAN

FUNEMÇA

Classe 16
Classe 13
Paro distu'u-w}r: Materiais para construOrs e decorações: Argamassas. argila. Peva distinguir: Artigos de pedras
rnzeteb c~rseciezes
ainda, azulejas. batentes, balaustres, bla›

0111101 IDIOMA

Nome comercial
Termo n.9 748.194, de 3-5-66
Socony Mobil Oil C,ompany, Inc.
Estados Unidos da América

BOLGREASZ
Classe 47
emas

para lubrificação

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Para distinguir. Almanaques, agendas,
anuários. álbuns impressos, boletins. css
tálogos, edições impressas. revictas, iSsts
sâos de publicidad?s programas redia'fônicos, rádio-televisionadas, peças tas,
trais e citiernatogralscas. progs=
circensea
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Classe 38
Gastas, cartões, faturas, -notas, Papéis
de correspondência e contabilidade e demais impressos de uso da firma (não
incluídos noutras classes)
W, emo n.° 748.198, de 3-5-1966
Companhia Cervejaria Brahrna
Guanabara

••• 70 •••• • •n•n Ilty

Termo n.o. 748.209, de 3-5-1966
Fábrica de Aparelhos e Material
Elétrico Fama Ltda.

fatos, formicidas. fungicidas, fumigantes, glicose para fins veterinários, guanos, herbicidas, insetifugos, larvicidas,
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
„PRORROGAÇÃO)
.veterinários, petróleos sanitários
desinfetantes, papel fum,egatório. pós
inseticidas. parasiticidas, fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtob
inseticidas, germicidas, desinfer:sites
veterinários, raticidas.. remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins auricolas,
Canículas, sanitrios ,e veterinS aS . sulIFOSTRIA BRASILEIRA
fatos, supertostatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra inseto, animais e hervas danidnas
Classe 8
Classe 42
Acendedores elétricos para fogões a gás.,
Termo n.° 748.213, de 3-5-1966
k°ara distinguir: Aguardentes, aperiti. chuveiros, fogareiros e fogões elétricos,
(Prorrogação)
vCn3* aniz, bitter, brandy, conhaque, cerferros de engomar e soldadores elétricos
Companhia União Fabril
vejas, fernet, genebra, gin, lcumel,
Rio Grande do Sul,
Térino a' 748.210, de 3-5-1966
roo, untar, punch pipermint, rhuni
Imobiliária e Administradora Nosso
assCos de frutas sem álcool, vinhos, ver•
Sonho Ltda.
mouth, vinhos espumantes. vinhos
PRORROGACÃO
São Paulo
quinados e wh:sky
!'ãrtnos ns . 748.199 a 748 .206, de
obiliaria e Administradora'
3-5-1966
Comnanhia União Fabril
Companhia Cervejaria Brahma
Lfiosso Sonho Ltdoi.
Guanabara

O

M MUS

t3&r e Restaurante
(3AMBRINUS
Ciasses: 41, 42 e 13
Titulo de Estabelecimento
. Classes: 41, 42 43
Titulo de Estabelecimento
Classes: 41, 42 43
Título de Estabelecimento
Classes: 41, 42 43
Titulo de Estabelecimento
Classes: 41, 42 43
Titulo de Estabelecimento,
"Classes: 41s 42 43
Titulo de Estabelecimento
Classes: 41, 42 43
Titulo de Estabelecimento
Classes: 41, 42 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 748.208, de 3-5-1966
Sindicato da Indústria de Fiação e
Tecelagem em Geral; no . Estado
de São Paulo
São Paulo

Imobiliária e administradora
Têrmo n.° 748 . 211, de 3-5-1966
(Prorrogação)
Cot= Elekfficitãtsgesellschaft
B . H.
Alemanha

Nome Comercial

Termo n. 0 748.216, de 3-5-1966
Indústria Resegue de óleos Vegetais
Sociedade Anônima
São Paulo

USO

PRORROGAÇAO

INDOSTRIA BRASILEIRA

CON
Classe 6
Geradores, alternadores, motores
elétricos e transformadores
Têrino n.° 748.212, de 3-5-1966
( Prorrogação)
Mário Rebelo de Oliveira Filho
Guanabara

Classe 41
óleos comestíveis, gorduras alimenticia,s
de origem animal e vegetal e
rações
Termo n.° 748.214, de 3-5-1966
(Prorrogação)
Ditto, Incorporated
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

,PRORROGAÇÃO

ORROGAÇÃO

Classe 17
Para distinguir: Abridores de carta, aias
varbeas para registradores, a r4itivos, ak$
moradas para carimbos e pai sults. 514
fineteiras, aquarelas, apagadores, ap0151,3
.adores, berço: ara mata-borrão, lerda
chas para cola e desenho, canetas, ess°
netas tinteiros, canetas para desenho
crotadres de papei, carimbos, carbono
compassos, calendários caixas para cora
respondência. coladores, cortadores dd
panei dar:talares. densenhadores, descasa,:
sos para lápis e canetas, espeto para ocra
peis, esp oSleiras, estojos para lápis a
canetas. estojos para minas de lapiseigis
ticharioà, fitas para máquinas de esere4
ver grampos para papeis, goma arabicgl
drampea2n,ies. g rampos para pastas, gira
lápis; era geral máquinas Pa ra aParltaR
lápis, mata-borrão, malhadores, minada
radores, peg adores, percevejos para paa
papelão e tabusts, porta-blocos, pess
nas de escrever, ponteiras para fapidd
nara‘usos para livros, pastéis ara tinta
de desenho. resilhas para papel raSpas
,deiras. réguas. 'registradores, separados
res para Livros, separadores para papei;
timpanos, tinta para escrever, tira-Parado
transferidor, tinteiros, trenas e tábua.1
com molas .para papeis
Termo n.° 748.217, de 3-5-1966 s
C omercial de Gêneros ,Alimenticioa
Jaquirana . Limitada
.
Rio Grande do Sul

Jaqu

9
ppnRROGAÇÃO

INDU. STRiA

sece $.?
reveste

ra lapiseira, instrumentos de desenho 11
de escrever lacre, lápis, lapiseiras inas
quinas de calcular, máquinas de escrea
ver, máquinas de grampear, máquinas
de somar, aiolhadores, painéis, pena;
pesos para papéis, percevejos, portas
-canetas porta-carimbos, porta- papel,
protetores para rapas, raspadeiras reg
gilas p ar:. desenho telas e tinteiros
Termo n.° 748.215, de 3-5-1966 —
(Prorrogação)
Gunther Wagner
Alemanha

1111ASILEIRA

Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
tnôsca e insetos (de gama e Dane] ou
papelão), alcalis bactericicPas, baraticicias. carrapaticidas. cresol, cresotallna, creozoto.< desodorantes, desinfetar,.
tez, defunadores, exterminadores le
tes, ernbrocaçBes p ara animais, eincer.
tos, farinha de ossos, fertilizantes. fos.

Classe 17
distinguir: Artigos, instalações e
máquinas dtara escritório e desenho, as.
sim discriminados: abridores para car.
tas, almofadas para carimbos, apontado.
res paa lápis, herco para mata-barrões
borracha para apagar caixas para cor•
respondência eanetas-tinteiro, clips palp ara papéis, cola colchetes,
spassos
cestas p ara papeis. cravons. datadores
esq uadros Para desenhos estofos. asco
l ares. estolas para desenho fitas Dora
ganchos giz, goma-arábica . grafite pa

o

Indústria rasileira,

Para

•Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargodd
açúcar, alimentos p aar animais, am1da3
lmêndoas. ameixas, amendoim, araretad
betoz. atuam aveia avelãs, azeite. azeis
banas, banha, bacalhau batatas, hali
biscoitos. bombons, bolachas. baunill.
?'até een nó e em grão camarão. canna5
NIT/ Pau e em nó. cacau. carnes. clik
slrairnelas ' ,chocolates confeitam crava
:ereals corinnho. Creme de leite, creaa.s4I
a lhnenticios. croquetes, com potas, cano
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,publiGacao felt3 do aoôrCa anca a 04-2, 1:..".; P do end..go Se 0TV • rtednue ínei asrnai
i)a da'n
• .ani
a Calle? o prosa do tf,9 fil:2-0 para a dzierananto do pedido Dir.-a;:ce esse Prazo Pode:t0 , Ple.etriat 1,1 )es ,!,‘o, coes* ia. i',•, narianh:nto
preiudicadea cem e sonees-..te cio iegtztro 7•eolionno
Nacional d Prc'srric,k,,CP iladusten-fil equâles eia se ;nig
!Z

çastanbii eec, rc-d;
para alimentes, sel==es,
C.Instgos, dendê, doses. doces de tr
• ca391n3fre.es..n.âncias alimentares, em
ervilhas, amovas. esti-ato de "to
02.;:e. farinhas alimenticias. Lsvas,
Frio% Recos, farelo, fentnentos.
Lgw. Mos, ;Tufas aêca; naturais e
gricoss, goma de mascar. gII2.
gramiles. erEo de bico PMetit20,
ge,leas, ise_rva .."'•.331:.
-terve
•
.5%2
bortaliçw, 1:7,gaata3, .iin
=Á/Posado. eiie zul nó, le
trd
va.Ientl11.tiaguiça, tous... mas
~atidas, mariscos manteigg
=garis:ia, mazirizehela.ma ,.37?ão.
n,
elas
QJ Ê2 tomava, alei e melado. ,,nate. QUIS,
Wo para mingaus. molhos seoluccos
wz3;nstga, mortadela, nós' moscada em
•
êleos cometstiveis. wras, mas
os. prlinês. pimenta D63 PEra
icdee.peizes. presuntos. pã
Cfl% po2it-pols, ponhas: pizzaa puolion
uzzAfxs. raçees balanceadas para sal
CaquelleeII, sai, saga. aso:linhas
.
..:.duiches.
salsichas. .salanrea impas es
s
,_z2adas,
sorvetes. sucos de taznates e de
torradas, tapioca. amaras. taihs
eranoços. Cortas, toremo cora ali
de animais e avea torrõen.
toucinho e vinagre

Têrmo n.° 748 218, de 3-5-1966
Alimentana Real Ltda.
Guanabara

Classe, 11
Weria, alho, aspargos,
ãs'Zcar„ alimentos para animais, amido
el'e,s2.3 dcias. amainas. amendoim. araruta
CZW, aluas, arvela. avelãs, azelte azei.
aa banha. bacalhau. batatas. balas.
nceitos,
bombons. bolachas. baunilha.
,
W2jJ 0133 pó e em grão, camarão: canela
ea gam o em 96. cacau. carnes, chá.
•chocolates. Confeita% cravo
casw.313, cominho, creme de le:te. cremes
croquetes. compota, can:,cte coalhada. c-istanha. cebola. condi
:-=?!..:23 ?MU ,511pietnos, colo motes,
doces. .doces de frur..51cerdtz703, 2270.
mzevas, esarto de i&SDaLe. tnraao 24=227.,tiCI.:2,3, favas. fê.
cioe kloeos, breio, fermentos. 1elião
f?..00, frloe, 2utas secas naturais e ale.
glicerz Jorna de mascar, g0?,
-.2.7a3, granule:s. grLio de .gek.Pina,
uÁ.labada. geleias. turva doce hem°
nato, hortaliças, lagostas, línguas. leite
=Llanazi/e, 1.222 enl 911. :egtmeo em
Conserva, lentilhas, linguiça louro, ala&
alimentícias, mariscos. mant&fla
:-2urgar1za, marmelada macarriii, mas.
Zomate, mel e melado, mate. asas.
gora mingaus, molhos, eniluscos.
mortnde!a, nós moscada, em
C:em comestíveis, ostraw, ovas
ecial • :3raiiré5 pimenta, p6s r%/22
iins, Fjicij ers> • pein•es, prceusite:.s. -;s3.
acloirae

i-coia9e:214121
çê.22 ' 12:-.3sacaai:as ;.:...ara 25i.

rís reçueliaes, c2. mzg1.
:diMee, sorvetes, czal t"..e

tz.'p.oca. tamar3..s mina
teemoços, tortas. cortas para ah
ment_o de anftnazii o asz:s toTra2a
Coucicha
.nagre
Termo n.° 748.219, de 3-5-1966
Agis Automóveis de Aluguel Limitada
São Paulo

a.9 718.221, de 3,5-1966
Clube de Jazz e Bossa
•
Guanabard

ciu6e de

Ténuo n.° 748 .. 224, de 3.5-1%6

Primavera Confecções S.A,
São Paulo

e Bossa

Classes: 8, 32, 41, 42 e 43
• Aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos diescos gravados, filmes
INDÚSTRIA w A3ILEIRP
revelados, publicações impressas, prorkrIS AUTOMoVEIS
dutos alimentícios, bebidas alcoólicas e
udsse 345
• sem álcool
Paro disung...r. Artigos de vectuâst
DE
Termo n.o 748.222, de 3-5-1966
e roupas fehaS em . geral: Agasalhar,
Itatiaia de Armazéns Gerais Ltda.
aventais.. alpargatas. anáguas. binam
ÁLUGUEL LIMITADA
-itrs botinas, bins&ez, boinas babv2
São Paulo
lotem. hont3. capacetes. CEITIV.2.3. ea-5-t-3?
ouças, cacacão. colete& cap.s,
:achecols, caçados.
cintas, raallainacõeS. ecrpift'hio, co2w
se senhoras e ir :rianças
INDUST2IA ORASILEIRA
cos. camir.as
camisolas. carales,
Importação, exportaçã'o. compra venda,
cuecas. ceroula& cok..fall-c2,
locação e o comércio em geral de bens
Clasu
zctlnm5o. eclaca.
móveis especialmente automóveis e ca- Aisacbmiras aletria, alho. esporgon 'aias ecoados. &meios,
minhões e suas partes componentes; a. açúcar, a/h/lentos para aniznata, coado nes. fantasias. tridas W.3re olliMf',22,
traldass galochas. gT 3 VC-r-n. OeGb
compra, venda, locação e em geral tra- Ámendcari. ensaiara, - -..mendolm. araruta •
tando de bens móveis de natureza admi- mas, abar'. aveia, ave12,,s. • • ite gui nos. ogos de lingerle, :aquetas. berteU
nistrativa no que se • refere a viagens e :mulo; banha. hacalNeu. batatas. balas l uvas, ligas. lenços. mantsk. mefia51
:tolda mantas. mandrião. mantilhas.
turismo
isconr.„3. bouâtsus. 'bolachas.v.i.-atolam et6s. pala. penhoar. suiover, p Olexho,c3
:afê
em
pê
e
em
67CA,
C=2K-'0.
canela
Termo n.9 748.22G, de 3-5-1966
rtenças, ieccchaa polairtaN • 9 li-1=32- . Xá>
.Pvis Automóveis de Aluguel Limitada .4D nau a em pó. ..wza, carece. chO elmo. pers.-21ras.. 73-4;.:1:conoa regelas,
:caramelos.
, .checolotes' con./.'s2r,o, wsn,c robe de r4>mtra soup2o,
São Paulo
cereais. ccrminho. cr=3, „de leite, er,,.--Ja suspens6ricss, cuidas de banha. caad.2:s4
s'imentiolos. croquetes, ecciriotas cem -meteres. aborta, sungas. stolao ou sl.w.kp
ccalhedu, comoi±' ceccla cc.ad4
telle22,turbaniro terzeo.
mentos acra alissentfr.i, sol/crentes
e vealrlos
o.4a2riços. dendê, doces. (Local do Q&U
nara calçados
'ao espinafre. -issenciaç alimeneares, em
,LVIS
Termo n.9 748.227, de 3-5-1966
fusõss. ervilhas, ennovan, esz2sotO cirle to
João
Ednardo Viana de Oliveira
Ind. Brasileira
mate, farinhas elànentl'elas. 'lavas, fé
Guanabara
cube, Onszs, Cestitc:s. Mi&
ligas. fyle..5 buSii skas P.Z.1-2F-3, 13 e cria
glicoos. goma de mascar, go
duras, grânulo:a, oeà
SAMTARIAN .PID9
c o e bico.
4014badn, gc14tto, àervo doce.
mate; 6:,-7E3aliga•N bgestais,
leite co
3 ca
Classe 21
z~v-j. 112ntlIhs.a, treolça.1
oasPara distinguir: Veículos e suas norte: man otas.eurLe2ece, CErL--=_% manteiga
Classes: 35, 36, 50 e 33
integratatco: Aros para blectetas, auto nargwIam.
Titulo de Estabeelcimento
.320.3*
móveis, sisto-c=ichWs. eviCses. 60302,
Mulata w-el e r:3:2:Âo. mate. 0.35.
Tênno n.0 748.225, de 3-5-1966
tecedores, alavancas de cambio inReas "53 Paro oringaira, 15301L23. ta024~
Primavera Confecçôes 3. A.
breepea. braços para ve2cutlez.
11W.r, cortadela. alio (=ás, Er>
Ws. currbhos cge 02o e carretas. Gemi., CS. e.=
•
São Paulo
. CIPC.9
nhonetes. carros ambulante& camiaaiks
paios. pra/1W% rtmenta. pôs pare
carros, 2.ratores, carros-berços. carros minas, picrdes. pelr.a& pmasclos,
tanque:1, carros-irrigadoes, 6nSTOS, ccr
p2le-trais. psZ,22iLT2,, fcis, pata
aças, carnzceries, chacais. ahapas
urdias, rogs halcracz:223 paço mi.
=lares para veicules, cubos de velados cada, ivcself;s3, ccl, ca-n, cwitalaas
corrediços para velctilos, direção. dwli. m-lairbes, saináz& C-J=CD. caças C3padeira% estribos. cocadas Mantes, ele. nztcai pom&s, C:J:2am. nrsarao.
• Qame
‘radorea para passageiros e para carga rf:22, era:Pegas, taraxo, aacaxc paça
Pe2-3 dtetintar, Artigas do -,ral.nêrtos
engates para carece, eíros de direçâa.
o crz-,pc2 icilas em geral: ,k,--_:salho3,
meato de uni-na:is o OVC3, tc2r3eLl.
fre:!es. barteireo para vele-alas, guidão
• sE0a1S, elt.3:32g-Jtaa, czacjr,t.-3,
CW.ICO e Vinagre
'occr..-2o2ivas, 2archas. =Mine:ela% molas,
beta:, batias:a, Islus.Ces.
.`...abeTermo
n.0
748.223,
de
3-5-1966
EZ2(312C12b3S. .7.'szczargaz. moto krgãeS
dcrOs221
r,a7:olas,
carItatiaia
cie Armazéns GeralS L.da.
zavios, drsibus para-choques
Piscas, r<-3-:73s"..do,
caro-lamas, para-brisas. pedalo. panteles
São Paulo
cazlicce:s, caidos, chapLi
•ct:-..s para bicicletas.. raios nara Weide.
cintas. 3;o:Sbinet5es, Czrplacs-•
rehog-Je, radiadores para veículos
de ;.--,:na•cra.... s o 6.2 CX:Eintri,
-et2as para veículos, selins. ficiclos. ti
2M
: AM DE w22-27,am.
ças, camiL33. CS./19L:251S, nuinnEn,
-cates para veiculeis, vagas. oelocipe
czecece, cerouIaa, cobrir-Sas, gniroN
LeaRklls um, •
va:".ei.as de contrGl cio ,afogador
•
ca.ssIces,•-7122:-:
domirao,
c?lesz.dor. tróleis.. troleibus varaes
autzsin
cr_2
- roa, toletes para .*.trres
Nome Comercial)
legids, &ala% galochas,

iTATI

FUGA C

C12-"
-1 , u2
"

PKim Q vc s' Q
•

:301147(21A ORASIL91(1A
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feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da
a correrPublicação
ublicação começará
o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante- esse prazo
oderá° &oresentar suas oposiçõeii ao Departamento
-Nacional da Propriedade Industrial aquêles que- se julgarem p
rejudicados com
a concessão de registro

nue. logos de 'ingeria, ja q uetas, laquês

res, nectar, punch pipermint. dum,

suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteies, shorts, sungas. sto/as ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos- .
Termo n.° 748.226, de .5-3-1966
Casa São Jorge Indústria e Comércio
Limitada
Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

/uvas, ligas, lenços, mentás, meias, talcos de frutas sem- álcool, vinhos, ver.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pamouth, vinhos espumantes. vinhosletós, palas, penhoar. pulover, pelerinaa,
quinados e sivia,scy
peugas, pouches. polainas. pijamas, puTermo
n.° 748.230, de 3-5-1966
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
Nilo Aldo dos Reis
robe de chambre. rolpão, sobretudos.

( PRORROGAÇÃO)

/BONECO

NIXTSTRIA BRASILEIRA
Classe 46 •
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco. abrasivos,
atgodão preparada para limpar Metais,
detergentes, esttanacetes; extrato de
anil, fécula Para tecidos, fósforos de
cêra e de madeira. goma para tavan
limpadores de luvas, liquidos de
branquear tecidos licitados mata-ajordurui para roupas e mata óleos para roupas, ()Mina. óleos para limpeza de carros, pôs de branquear roupa, salicato
ale sódio, soda caustica, sabão em pó.
sabão comum. 'sabão de esfregar e saPonáceos. tontos de polir e verniz
Termos na. 748.228 e 748.220, de
3-5-1966
Sylvia Ismgard Barborsick;
São Paulo

Indústria Brasileira
Clasie 36
Para distinguir: /artigos de vestuário*
e roupas feitas em geral: AgaSalhos
aventais. a'percatas . anáguas: blusas
notas. , botinas. blusões, boinas, baba.
douros, bonés 'ca pacetes cartolas.; cara.
puças. casacão, coletes. capas, chatas,
eachecols, calçados, chapéus. cintos
;iates, combinações cor pinhos, .ca.çaa
ale senhoras e de crianças, calções. cai.
ças. camisas. ai,itnisolas. carinsetae,
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros.
peta, fantasias fardas nara militares.
fraldas, galochas g ravatat gorros, logos de lingerie ja q uetas, taquês
levas. ligas. lanços amareis . meias
anafes. mantas mandrião mantilhas. 'Da.
latem , palas • oenboar oulover oalarinas
Peu'gas. ponches p olainas. ollanW ¡RI
abas. perneiras . q uimonos regalos
robe de chambre,. roupão, sobretudos
suspensórios • sairias de banho. sandálias
suciares. shorts. stsnoas srola s ou alacks
talar,' toucas turba arca rernoa, uni
formes e vestidos
Classe 42
Para distinguir! A g uardentes, aperiti
V, afaz. bitter, branda. conhaque. . cer.
"ajas, farnel genebra, win, kumel,

i\c„Nollt

\ts

requeri

de senhoras e de crianças calções, calTêrtnos na. 748.235 e 748.236, de
ças, camisas, camisolas, camisetas
3-5-1966
cuecas, ceroulas,' mar-Má -os, cueiros Serviços Aéreos -Cruzeiro do Sul S.A.'
saias, casacos, chinelos, dominós. e.char•
Guanabara pea, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, .gorros, ogos de lingerie, jaquetas, laquês
luvas, liga& lenços, snantiSs. 'meias,
maiô& mantas, mandriaó. mantilhas, pa,
letOs. palas, penhoar, pulciver, palermas;
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
peugas,. pouches, p olainas, pijamas. pufindlistria'Brasiréira
suspensórios. saidas de banho. sandálias
robe de chambre,, roupão, sobretudo*.
Classe 32
nhoí Perneiras. ' cai:monos, reaalos Para . distinguir:
Álbuns, almanaques.
toucas, turbantes terzass, uniformes anuários, boletins, catálogos, jornais,
e vestidos
livros, peças teatrais e cinetnatográfia
Clasde 39
programas de rádio e televisão,
Para distinguir: Artefatos de borracha. pcas,
ublicaçôes. revistas, folhinhas impusborracha, artefatos de borracha para
saá e pro g ramas rircense3
veículos, artefatos de borracha dão inClasse 33
cluídos em outras classes: _Arruelas,' ar. Cinema em aviões; propaganda; transgolas, amortecedores, assentos para caportes; anúncos e turismo
deiras, borrachas para aros, batentes de
Tênno n. 9. 748.237, de 3-5-1966
cofre, buchas de estabilizados., buchas,
buchas para ¡limei°, batente de porta. Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A.
Guanabara
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras ., bocais, bases para telefOnes, borrachas para carrinros: industriais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cóchim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, .cabos para
Classe' 32
feraamentas, chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros . de mesa. cor- Para distinguir: Aluns, almanaques.
das de borracha, cápsulas de borracha anuários, boletins. cataiogis jornais,
parac entro de mesa. calços de borra- livros, peças teatrais e cinematográfis
cha para máquinas, copos de borracha rias, programas de rádio t televisão.
.pata freios, dedeiras, desentupideiras p ublicações, revistas, folhinhas impress
sas e programas circenses
discos de mesa, descanso para pratos.,
encostos, emboloa, esguichos, estrados. , Terino n, 0 748.238, de 3-5-196
esponjas de borracha em quebrajacto
Serviços Aéreos Cruzeiro cio Sul S.A.
para orne.iras, fios de • borracha lisos,
Guanabara
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarniçõas para veiculos,
lancheias para escolares, lâminas de
Cine Cruzeiro A JaS,
borracha para degraus, 'listas de borracha, manoplas, maçanetas, protetoClasse 32
res para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, P e- Para distinguir: Álbuns, almanaques.
dal de partida, pesas 'para businas, anuários, .boletins, catálogos, jornais.
pratinhos. pneumáticos, .pontas de bor- livros, peças teatrais e cinematografia
racha para oengalas e Muletas, roda. cas, p rogramas de rádio e . televisão.
massiças, :oclizios , revestimentos de p ublicações, revistas, todinhas impressas e programas c,icenses
boaracha, rodas de borracha para m5veia, sanfonas de vácuo, suportes de
Termo na' 748.240. de 3-5-1966
motor, sapatas do pedal do breque, reFrederico Augusto de Freitas
sembaio e isolador, suportes, semi.
São Paulo
pneumáticos. suportes de câmbio, saisfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha pára
aplicação aos » os telegráficos e telefônicos, travadOres de porta; tigelas,
tigelas, tampas de borracha para contagõtas, tiras de borracha .para elaboraI ndústria Brasileira
do de substâncias qtÉmicas

ineiet

\O.

x‘to44?fr
:c

tts .
i
.`
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
puhlisaçõesa revistas, folhinhas itnpressas e programas circenses Termo a. 5 748.231, de 3-5-1966
Ilda Booth Schmitt
Rio Grande do Sul

Lanerman
o
Indústria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, e.spretnaceteá, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de macieira, goma para -lavanderia, limpadores de luvas, liquidos de
branquear tecidos. liquidos mata-gorda.
ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, saliento
de sódio, soda cáustica. sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e sa°aliáceos. tiiolos de polir e verniz
Termos na. 748.232 e 748.233, de
3-5-1966
São Paulo Alpargatas SÃ.
São Paulo

BAHIA
Indústria Brasileira
Classe 36
Para distingu;r: Artigos de vestuário:
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas • baba.
douras, bonés. capacetes. cartolas, cara
ouças casacão,' coletes capas. chatas
cachecols. ( calçados. chapéus. cintoa
.cintas, combinações, corpinhos, calças

Cine-Jato

Ornave

Termo n.o 748.234, de3-5-1966
Manoel Flimelfarb
Rio de Janeieo

+FOTO E ÓTICA

DERBY
Classes: 25, 28, 33 e 50
Titula de Estabelecimento

Classe 36
Para distinguir: Aatigos de vestuarala
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
suspensórios. saldes debanho. sandálias
kaventals, olparai atas. anáguas. blusas,
botos, botinas, blusões, boinas, baba,
louras, bonés, ca p acetes. cartolas. cara.
°uca& casacão, coletes, capas, abales,
cachecols. calçados, .ehapéus. cintos,
cintas. combiriaçôes. corpinhos, calcas
de actuosas e de crianças, caiçaca, cal.,
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Publicação feita de acórdo com o • art. 130 do Código da" Propriedade industrial Da data da publicação começará
Is correr O prazo de eld dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiçóes ao Departamento
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pis. camisas, camisolas, canduras
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar'es. fantasias,
fantasias, tardas para militaras, co,
legiais, fraldas. galochas, gravatas. gor
roa. logos de iingerie. jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços. mantem, meias
maiôs mantas. mandrião, mantilhas. paletós. palas. penhoar, pulover. pelarmos
rugas. pouches. polainas. pijamas, punhos. perneiras, quimonos, regalos.
peuges. pouches. polainas. elJamas punhos. perneiras. quimonos, regalos,
rohe de chambre. rolpão. sobretudos,
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slaclu
roucas. turbantes. ternos. umformes
e vestidos
Termo n. 9 748.239, de 33-1966
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S.A.
Guanabara

Cine mi Ar

Termo n. 0 748 . 242, de 3-5-1966
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

zarne, resistências elétricas. fervedores',
estufas, ventiladores, paenlas e bules,
elétricos, refletores. relógios de ar refrigerada tormas • elétricas, máquinw
fotográficas e cinematográficas, caiuaainhas elétricas. gar. ratas térmicas. rePRORROGAÇÃO
gadores automáticos, lâmpadas, aparehos de luz tluorescente. aparelhos 'de
comunicação interna, esterilizadores cozidensadores. bobinas, chaves elétricas
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente, lus.vel. aparei hos fotográficos
e cinematográgicos, tilmes revelados.
Classe 22
binóculos, óculos, aparelhos de aproxihas ire algodão, ,cánhamo, juta, lá xação. abat-lou r s e lustres máquinas
nyton, tios plásticos. fios de seda napara lava, eoupas para uso
tural e rayon, para tecelagem, para
Jowestico
bordar, para cesturarermotagem e cio.
Termo
n.°
748.245,
de 3-5-1966
fios e linhas para pesca, linhadas dr
"Eninp"
—
Engenharia,
Indústria e
aço para pesca
Participações Ltda.
Termo n.° 748.243, de 3-5-1966
Guanabara
Editora Abril Ltda.
São Paulo

LACTODERMA

dorantee. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. lapis para
pestana e sobranceiras. prep'ados para
embelezar cílios e olhos. carmim para

o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumadc
ou não, sabonetes, lendfricios em pi
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos. ' pentes. vaporizadores de perfume: escovas para dentes, cabelos. unhas
e cílios. saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó. pasta. líquidos e tilolor
praa o tratareento das unhas. dia3cul
ventes e vernizes, removedores da mit!.
cuia. glicerina er germada para os cabelo,

São Paulo

2er1idc4e Jeta
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.

oick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
'hos de refrigeração. enceradeiras. as

cradores de pó fogões, fornos e boa
reluze elétricos, chuveiros, aquecedores
ealanças. ferros elétricos de engomar e
e preparados para descoloir unhas. lacsar batedeiras, coqueteleiras. exare.
. e pintas ou sinais atificials. óleos mederes, liouiclificadores elétricos, má
cílios
guinas para picar e moee legumes e
para a pele

SITIO
CARIOCA LTDA.
Nome Comercial .
Termo n.° 748 . 251, de 3-5-1966
José Silva — Tecidos, S . A,
Guanabara
PRORROGAÇÃO

fri-Liquiciacèo
das três mais popula7iii;
Classes: 23. 24 e 36
Expressão de. propaganda

Realidade da Semana

Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques,
INDUSTRIA BRASILEIRA
anuários, boletins, catálogos, jornais
Classe 8
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão. Para distinguir os seguintes artigos elépublicações, revistas, folhinhas impres tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, . geladeiras, sorveteiras, aparesas e programas circenses
l hos de refrigeração. enceradeiras. asTermo n. 9 748.241, de 3-5-1966
p iradores de pó. fogões, tornos e togaA.
Comercial,
Industrial
e
Bozzano S
reiroe elétricos, chuveiros, aquecedores
Importadora
elétricos., refletores, relógios de ar reoassar. batedeiras. coquereleiras. espreSão Paulo
medores, liquiditicadores elétricos, maquinas tiara p icar e moer legumes e
PRORROGAÇÃO
resistencias elétricas. fervedores.
estufas, ventiladores. paenlas e bules
-ialanças, ferros elétricos de engomar
frigeredo formas elétricas, máquina..
totográficas e cinematográficas. cara
oainhas elétrica's, garrafas térmicas. re
INDÜSTRIA BRASILEIRA
¡adores autotnáticos. lâmpadas. apare.
'hos de luz fluorescente. aparelhos de
Classe 48
•inicação interna. esterIzadores coa
Para distinguir: Perfumes. f • ssências extratos, água de colônia, Agua de touca- lensadores. bobinas. chaves elétricas
dor. água de beleza ágea de quina comutadores. interruptores, tomadas de
águ a le rosas, á g ua de aitazema. água corrente. fusível aparelhos fotográficos
cinematogragicos. filmes revelados
para barba. !ecoe? e tónicos para os
cabelos e para a pele br , hantina, ban- mi-lóculos. óculos, aparelhos de aproxidolina, - batons - cosméticos, fixadores na , ão. abat - lours e lustres máquinas
Para lavar roupas para uso"
de penteados. Jetróleos . óleos para os
ionzéstiec
cabelo creme revanescente. cremes gorTermo n. 9 748.244, de 3-5-1966
durosos . e pomadas para Iiirraeza da
Editora Abril Ltda.
pele a . "rnaguilage - . lepilatórios, deso-

Termo n. o 748 . 249, de 3-5-1966
Sido Carioca Ltda .
Rio de Janeiro

Classe 16
Materiais de construção em geral

Termo n.° 748 . 252, de 3 - 5 - 1966 Cia. Paulista de Alimentação
São Paulo

Termo n.° 748 .246, de 3-51966
Finabra — Sociedade Financial dos
Servidores Públicos do Bra-"
Guanabara

Classes: 32 e 50
Sinal de propaganda
Teimo a.° 748 . 247, de 3-5-1966
Laboratório Daudt Oliveira S. A.
Guanabara

Compadre Bromili

Classe 41
Biscoitos
Têrmo n. 9 748 .253, de 3-5-1966
Moinho Fluminense SÃ.
Guanabara

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo h. 9 748. 248, de 3-5-1966
Ruth de Melo 6 Pereira Ltda
Guanabara

BOUTIQUE
VERSALHES

Indústria
Classe 41
Alimento especial para animais de
laboratórios experimentais
Termo n. o 748. 256, de 3-5-190
Citro (Optica Lux)
Guanabara

Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 748 .250, de 3-5-1966
Irca — Exportadora e Importadora
Limitada
Guanabara

IRCA ..EXPORTADORA E,
IMPORTADORA LTDA.
Nome Comercial

PRORROGAÇÃO

URI
Classes: 8 e 10
Aparelhos de óticaa, fotografia
material aplicável

n
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1•••n•nnn••n•••n••

T4rmo n.9 748 . 254, de 3-5-19,b6
Moinho Fluminense S.A
Guanabara

••n•n•n•n••••ww~11111

Têrmo a.° 748.260, de 3-5-1966
Comércio, Indústria e Representações
Limitada
Ceará

cêra e de macieira, goma pare lavanTermo a.9 748.267, de 4-5-1966
deria, limpadores de luvas, líquidos de Indústrias Alimenticias de Alagoinhaa•
branquear tecidos, livaidos mata-gorduLinitada
ras para roupas e mata óleos para rouBahia
PRORROGAÇÃO
pas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
ARROZAM
sabão comum, sabão de esfregar e saMARCA
ponáceos, tijolos de polir e verniz
REG.
INTEGRAL
para calçados
Indústria Brasileira
Classe 41
Termo n.° 748.264, de 3-5-1966
;
Classe 46
Comestíveis em gerai
Jeová Andrade Ponte
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Ceará
Têrmo n.° 748.268, de 4-5-1966
Prússia, alvaiade de zinca, abrasivos,
Justino Narcizo Pereira
algodão preparado para limpar metais.
Bahia
detergentes, espremacetes, extrato de
MOINHO FLUMINENSE
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de 'macieira, goma para lavanRIO DE JANEIRO
daria. limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduINDUSTRIA BRASILEIRA
ras para roupas e mata óleos para rouClasse 5
pas, oleina, óleos para limpeza de carMóveis de ferro
Classe 41
ros, pós de branquear roupa, salicato
Classe 48
'Farinha de trigo
Têrmo n.° 748.269, de 4-5-1966
de sódio, soda cáustica, sabão em pó, Para distinguir: Perfumes, essências exMelquisedequi Carvalho de Jesus
termo n. 9 748.255, de 3-5-19r
sabão comum, sabão- de esfregar e sa- tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina
ponáceos, tijolos de polir e verniz
Moinho Fluminense S . A.
água le rosas, água de alfazema, água
para calçados
Guanabara
para barba, loções e tônicos para os
•
1
Termo n 748"261, de 3-5-1966
PRORROGAÇÃO
Comércio, Indústria e Representações cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
Classe 40
Limitada
de penteados. petróleos. óleos para os
Móveis de ferro
Ceará
jPERB".iiDUIR
cabelo creme revanescente, cremes gor.
Têrmo n.o 748.270, de 4-5-1966
durosos e pomadas para limpeza da
R. Gonzalez .& Cia. Ltda.
Classe 41
peie a "maquilage ", lepilatórios, , deso.
Bahia
Farinha de trigo
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
Bahia
e
talco
perfumado
ou
não.
apis
para
n.° 748.257, de 3-5-196-6—
pestana
e
sobranceiras,
prepados
para
Companhia de Eletrificação CroA PROVEDORA MÓVEi$
embelezar cílios e olhos. carmim pare
Ifidüstria
Norte do Ceará — CENOWIE
o
rosto
e
para
os
lábios,
Sabão
e
creme
Ceará
Classe 40
para barbear, sabão liquido perfumado
Título de Estabelecimento
ou
não,
sabonetes.
lentifricios
em
pó,
Classe 46
Têrmo n.9 748.271, de 4-5-1966
Para distinguir: Amido, anil, azul da pasta ou liquido, sais perfumados para
rCompanhia de EletrifiCaÇão
Elias Francisco Amorim
banhos, pentes, vaporizadores de perfuPrússia,
alvaiàde
de
zinco,
abrasivos,
'Ceará CENORTE4
Goiás
algodão preparado para limpar metais. me; escôvas para dentes, cabelos, unhas
Pentro -Norte do
detergentes, espremacetes, extrato de e ditos, saquinhos perfumado, prepara
anil, fécula para tecidos, fósforos de dos em pó, pasta, líquidos e illolce
Nome Comercial
cêra e de macieira, goma para lavan- praa o tratamento das unhas, dissolUrino n.9 748.258, de 3-5-1966
deria, limpadores de luvas, líquidos de ventes e vernizes, removedores da cutiCompanhia de Eletrificação Centrobranquear tecidos, líquidos mata-gordu. c'ula, glicerina erSumada para os cabeios
Norte do Ceará — CENORTâg.
me para roupas e mata óleos para rou- e preparados para descolofr unhas
Ceará
pas, oleina, óleos para limpeza de car- olhos e pintas ou sinais atificiais, óleos
ros, pós de bradquear roupa, salicato
para a pele
de sódio. soda cáustica, sabão em pó,
sabão comuta, sabão de esfregar e sa- • '-m rmo n.° 748.265, de 3-6-1966
ponáceos, tijolos de polir e verniz
Sobral Industrial Ltda.,
Classe 41
para calçados
Ceará
Café em grão, torrado e moído
Têrmo n.° 748.262, de 3-5-1966
Termos as. 748.272 e 748.273, de*
Clases: 33 e 50
Alencar
Silva Ltda.
4-5-1966
Sinal de propaganda
Sobral Industrial Ltdi:
Ceará
Eletro Mecânica de
EMF,VE
Têrmo n.° 748. 259, de 3-5-1966
Veículos S.A,
Indústria de Calçados Ctrumim
Goiás
Limitada
Nom-e Comercial
Ceará
Termo n.° 748.266, de 4-5-1966
Indústrias Alimentícias de Alagoinhas
Limitada
Classes: 15, 16, 33 e 38
Titulo de Estabelecimento
Bahia •
Termo n.o 748.263, de 3-5-11966
Teová Andrade Ponte
indústria Brasileira
Ceará
Classe 46
MARCA --- REG.
Para distinguir: Amido, anil. azul •da
Cláse 36
Prússia, alvaiade de zinco., abrasivos,
Calçados em geral, de todos os tipos e algodão preparado para limpar metais,
Classe 8
tamanhos, para homens, senhoras e
detergentes, espretnacetes, extrato de
Classe 41
Aparelhos e materiais elétricos especiald
crianças
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Comestíveis em gera/
mente para veículos

*

(Nomehe,04~,
,

PEREIRA

CON6,4-FLEX

amue

1Deposit0 Avenida

DIETAM

4654 Sexta-feira 4

DI, RIO

OFICIAL (Sega ° III)

Novemb-o de 1906

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
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:acionai
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industrial
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que
se
Is
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a correr o prazo de 80 dias para a Jatar/mento do pedido. Duranta
julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Classe 21
,Veiculos e suas partes integrantes, peças
e acessórios da classe
Termos' ns. 748.274 a 748.277, de
4-5-1966
Eletro Mecânica Importadora
EMIG
de Goiás S.A.
Goiás

Termo n. o 748.285, de 4-5-1966
:Mas para bicicletas, raios para bicick.,
Cobrinde Indústria e Comércio LIdw.
tas, reboques, radiadores para Veiculo
manivels. navios. ônibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais panteei
COBR INDE
rodas para veiculas, salina, incides, ti
1.nd
. Brastleira
rentes para veiculas. alatoes, velocipe
das, varetas de -controle do abagador t
Classe 38
aceierador tróleis, troieibus. váraes de Cadernos deendereço, calendários, caengates para carros. eixos de direçáo,
tálogos e pastas para documentos
gadeiras, estribos, escadas raianas . ele.
Térmo n. 9 748.286, de 4-5-1966
vadorea para aseagsiros e eira carga
Auto Peças Interlagos Ltda.
carros e toletes para carros
São Paulo
Termo n." 748.278, de 4-5-1966
Farmácia Santo André Ltda.
T INTERLAGOS
. Goiás

Ind. Brasileira

Classe
Para disinguir os seguintes artigos eletricas: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, surveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, as.
piradores de pr fogões, tornos e foga,
reliam elétrico& chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras. coqueteleiras. exarealertaras licatidificadores elétricos. má•
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
frigerado formas elétricas, máquinas
pa:nhas elétricas, garrafas tértnicas. re,
fadares automáticos, lâmpadas, apare.
lhos de luz fluorescente, aparelhos da
comunicação interna, esterilizadores cor}
densadores. bobinas. chaves elétricas
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes- revelados
binóculos, 'óculos, aparelhos de aproairosação, abat-fours e lustres máquina:
Para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 16
Material usado exclusivamente em
construções
Classe 17
Máquinas de datilografia e artigos usados exclusivamente em escritórios
Classe 40
? Móveis de metal
Termo n.o 748.281, de 4-5-1966
Auto Comercial Hermosa Ltda.
São Paulo

IIERMOS

1 Ind. .Bra-sil eira

Classe 8
Dínamos e motores de, arranque para
veículos
Termo n.9 748.287, de 4-5-1966
Kagel Produtos de Beleza Ltda.

Nome Comercial
Tênnos ris. 748.279 e 748.280, de
,
4-5-1966
.Farmácia Santo André Ltda.
Goiás

Classe 3
Produtos usados exclusivamente na
farmáéia e na mediicna
Classe 48
Toucador e cosméticos
Termo n. 9 748,282, de 4-5-1966
Transportes Wali Ltda.
São Paulo
" WAL I
Ind . Brasileira
Classe 33
Transporte rodoviário
Termo n.° 748.283, de 4-5-1966
Camandocaia Papel Limitada
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
CAN:A NDOCA IA
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
Ind. Brasileira
móveis auto-caminhões, aviães amorClasse 38
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
Papel para embrulhar e papelão
breques, braços para veículos, bleicle.
Termo n.9 748.284, de 4-5-1966
tas, carrinhos de mão e carretas, canil.
Depósito de Madeiras Bauru Ltda.
abonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carros.
•
São Paulo
tanques, carros-irrigadores, carros, car.
roças, carroceria,s. chassis, chapas cirBAURU
culares para veiculas cabos de veículos
ind.
Brasileira
corrediços, para veículos, direção ded.
freios, fronteiras para veículos, guidão.
Classe 4
locomotivas, lanchas, motociclos, molar
motocicletas, inotocaroas. moto furgões. Madeiras em bruto e madeiras serradas

KA GEL.
rnd Eras

ile ira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essência-, ex,
tratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
dolina. "batons". cosméticos, fiitadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo. crave rejuvenescenre, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
Pele e "maquilage". depilatórios, desciacranias, vinagre aromático, pó de arroz
. talco perfumado ou não, lápis para
stana e sobranceiras, preparados para
ibelezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
jsara barbear, sabão liquido perfumado
m não, sabonetes, dentifrícios em pó,
i pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pente& vaporizadores de perfume, escõvas para dentes, cabelos, unhas
e dlios, saquinhos perfumado., preparados em pó. pasta. liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, diesol.
'ventes e vernizes. removedores da cutilada, glicerina perfumada para os caba
e preparados para descolorir unhas,
eilios .e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Termo n.o 748.288, de 4-5-1966
Confecções Eterarte Ltda.
São Paulo

STIUTRON
Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuárioa
renas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas. botinas. blusões, boinas, baba.
douras. bonés. 'capacetes, cartolas, cara
ouças. casacão. coletes, capas, chales
-ache'cols, calçados, chapéus. adidos
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calcria. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,

saias, casacos. chinelos, dominós, echerpes, fantasias, tardas para militares, coargiais, traldas, galochas, gravatas, gorros. fogos dt fingem, faqueia!, fujas,
.uvas,
lenços, mantem, meias,
arries. mantas, mandribo, Ia/astilhas, ma.
et& palas. penhoar. pulover, pelerinaa
aeugas, pouches, polainas. pijamas, pua
lhos.. perneiras. -quimonos, • regalem
robe ,e chambre. roupao, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts. sungas. atolas ou eludes,
toucas, curbanits, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.9 748.289. de 4-5-1966
Macopel — Comercial de Papéis Ltda.
São Paulo

laCOPEL
Classe 38
Papéis e seus artefatos
Termo n. 9 748,290, de 4-5-1966
Produtaq de Mandioca Salto Grande
Limitada
São Paulo
SALTO

GRANDE

Classe 41
Mandioca, farinha de mandioca e seus
derivados
Térino n. 9 748.291, de 4-5-1966
Padaria e Confeitaria Silvio Rornero
Limitada
São Paulo

SILVIO ROLERO
Ind. Brasileira
Classe 41
Biscoitos, bolachas, doces e paes
Termo n.o 748.292. de 4-5-1966
Bar. Restaurante e Churrascaria
Federação Ltda.
São Paulo

FEDERAÇO

Ind. Brasileira
Classe 42 ')
Para distinguir; Pi QuamdeJiies apeldtt,i
vos, ania, bitter, brandy, conhaque, OU.
vejas, fernet, genebra, gin, kumel;
reit, nectar, punch, pinspermirit, rhunt,
autos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhas
quinados e whisky
• Termo mo 748.295, de 4-5-1966
Indústria e. Comércio Miranda Ltda.,
São Paulo •

IND. BRASILEIRA
•
Casse
Calçados

-
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Publicaçao feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade IndUstrial. Da data da publicação começará
e correr o- pl azo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant,
esse prazo poderão apresentas mias oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com
concessão do registro requerido
Termo n.° 748.293, de 4-5-1966
Termo n.° 748.297, de 4-5-1966
I binóculos, óculos, aparelhos de aproai- turas metálicas para construções. lama.
Assocaçjio Brasileira de Refrigeração Labareda — Indústria e Comércio
de !.mação, abat-jours e lustres, máquinas las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
São Paulo
•
Vestuário Ltda.
para lavar roupas pare uso
de função, lages, lageotas, material iso.
São Paulo .
doméstico .
lauta contra frio e calor, manilhas, mas,.
sas para revestimentos de pandas, ma.
Termo n.o 748.299, de 4-5-1966
delras para construções, mosaicos, pra.
Sebastian Campos Gomez
dutos de base asfáltico, produtos para
* ão Paido S
tornar impermeabilizantes as argucias.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
C ALRAMBEQUE
gulho, produtos betuminosos, itnpermea.
Ind. Brasileira
IND. DRASILEIRA
bilizantes lignidos ou sob outras tonna
•••nnnn••••
para revtstimento e outros como na pa.
Classe 29
vimentação, , peças ornamentais de cis
Classe 32
Escovas para lavagem de automóveis mento ou gesso para tetos e paredes,
Para cl.stiaguir: Albuns, almanaques.
papei para forrar casas, massas andá
•
Classe 36
Termos os. 748.300 748.303, de
anuários, boletins, catálogos, jornais
ácidos para uso nas construções, par.
Para distinguir: Artigos de vestuários
4-5-1966
livros, peças teatrais e cinematográfi- e roupas feitas em geral: Agasalhos Fibraplastic Indústria e Comércio Ltda. atletas. .Portas, portões; pisos, soleiras
cas, programas de rádio e televisão lventais. alpargatas. anáguas, blusas.
nara portas. tilo/os, tubos de concreto,
São Paulo
publicaçõu, revistas, folhinhas impres- acima botinas, blusões, boinas, baba;
telhas, tacos, tubos de vtntilaçâo, texto
sas e programas circenses
ques de' cimento. Vigas, vigamentos e
louroa bonés, capacetes, cartolas, cara
FIBRAPLASTIC
vitral
ouças casacão. coletes,. capas. chales:
Termo n.° 478.294, -de 4-5-1966
Ind. B ras i 1 eira
Termo n.° 748.304, de 4-5-1966
Associação Brasileira de Refrigaração enc. he cols. calçados, chapéus. cintos.
:antas, combinações, corpinhos. calças
Pedreira Washington Luiz Ltda.
São Paulo
.
Classe '21.
'e senhoras e de crianças calções. cal;
•
São Paulo
Carrocetiaà
'para
atitornOveis
e
:aa, ca Mises, camisolas.' camisetas.
paralamas.
•
-uecas. ceroulas. colarinhos. cuetroa
"WASHINGTON
Liasse l/
-. aias..casaeos. chinelos. dominós, adiar. LUIZ
ias tantasias. fardas tiara militares, co. Artigos para escritório, almofadas para
-Ind. Brasileir
carimbos,
almofadas
para
tintas,
abriamais, tra/das. galocha: aravatas, gorClasse 4
.
ros. oç os de Iingerie, jaquetas. laques dores de cartas, arquivos. borrachas.
Pedras em bruto
luvas, ligas, lenços. mantas. meias: nasças para mataboarão. borrachas para
colas,
brochas
para desenhos, cofres
maiô& mantas. Mandrião, mantilhas. paTermo n.° 748.306, de 4-5-1966
,etós. palas. p enhoar. pulover, pelerinas: canetas, canetas tinteiro. canetas para Comercial R. T. Regulagens Técnicas
Classe 32
peugas. ponches. polainas. pliamas. pu- desenho., cortadores . de papel, carbonoi,
Limitada
Para distinguir: Álbuns.. Minai:saques. nhos. perneiras, quimonos. regalos: carimbo, carimbadores, cola para papel.
São Paulo
antiáios. boletins. catálogos, jornais. robe 'de chambre, roupão. sobretudos, coladoreá. compassos, cestos para corlivros, peças teatrais e Cinematográfi- susp ensórios, saldas de banho. sandálias, respond éncia, desenhadores, duplicadoR.T.
cas, programas de r.1:1:o e televisão, sueteres. shorts. sungas. stolae ou slacks res, datadores. estolos Para deáenhos,
estojos nara canetas, estojos com minas.
publicaçara revistas. folhinhas troares
Soltem, turbantes ternos, uniformes
Ihd.prasileire
esquadros, estojos vara lápis, espetos.
sas e prograraas circenses
e vestidos '
estiletes: para Papéis. :t ararlores. • fitas
•
Classe 21
Termo n.° 748.296. de 4-5-1966
Tann° n.° . 748.298, de 4-5-1966
o.bra máquinas de escrever, grafite!.
Regulágens técnicas em rodas
Labareda — Indústria e Comércio de Disnolar — Utilidades Donlésticas Ltda. para lapiseiras. goma arábica, grampeia
a
Vestuário Ltda.
São Paulo
'ermo n.° 748.307, de 4-5-1966
dores, lápis em p eai. Molseieas.
quinas para a pontar lápis. minas pare Sociedade Editorial Vila Rica Ltdaa
São
São Paulo
•
grafites, minas oara penas, mátruinas de
escrever, má q uinas de calcular, maqui"VILA RICA
nas de somar máquinas de multiplicar
mata-gatos, porta-ta-nein:ai porta-carim
Ind. Brasileir
boa, porta-lápis, porta-canetas. porta.
IND. BRASILEIRA
-arta, prensas.' prendedores de paneis.
Casse 31
aercevelos vara p apéis, perfuradores
IND. BRASILEIR
LEIR
álbuns, almanaque**,
réguas, raspadeiras de borrões. stencib Para distinguir:
Pare mimeógrafos. tintas e tinteiro* anuários, boletins. cadlogis tomais.
Classe 36 . .
!ivros, peças teatrais e cinematográfl•
Classe 15
Para di st in quir: Artigos (ir v eSt0á rio!!
Assentos para vasos sanitários, bidês e cas, programas de rádio t televisão,
Casse
8
.
roupas feitas em gerai: Agasalhos. Nara, distinguir os aeguiutes artigos
p ublicações, revistas, folhinhas impess.
vasos
aventais . alpargatas. anáguas, -blusas.
sas e programas circense'
Classe
.1
tricos:
Rádios,
aparelhos
de
televisão.
botas. 'botinas. blusões„ boinas.pick-ups, geladeiras. sorveteiras. apare- Acidas para preparação de contes e tinTermo
*n.9 748.308, de 4-5-1966
:douras. nonas, capacetes. carMas "cara hos
de
refrigeração,
enceradeiras,
tas,
esmaltes,
tintas,
vernizes'
e
solventes
Willing
as.
l
Comercial
e Industrial de Ferra
gatos. casaco. coletes, CaPia
niradares de pó fogaes, fornos • fogae Aço Ltda.
cachecois calçados chapéus.; -'Clatoe, reiros elétricos,
Tenno
n.°
748.305,
de
4-5-1936
chuveiros. `aquecedores,
São Paulo
dotas. combinaçõea, corpinhos. calças balanças, ferros elétricos de exige alar e
Construtora Arthttros Ltda.
lie senhoras e de crianças.. cakees. má- Passar, batedeiras, coqueteleiiaa. espreSão Paulo
Os& camisas, camisolas, catallietsai medores. liquidificadores elétricos,
macaias, casacos, chinelos. fluminós, achar- quinas para • picar e moer
"411THUROV
legume., e
Ma fantasia& fardas para as. Titaras, to- carne, resistências elétricas, fervedores,
Ind. braéllelz
Deglais. , fraldas, galochas, gravatas, por- estufas, ventiladores, paealas
Classe $
e bules
*** logos de lingerie, inatas, laqués, elétricos, refletores, relógios de ar reAço em bruto, aço preparada aça
Classe
16
kvas, ligas. lenços. • mant8e. meias. frigerado formas elétricas, máquinas
Pare distinguir: Materiais para constru- loca, aço para tipos. açO fundido, aço
Maiôs, mantas. mandrião mantilhas, pa- fotográficas e cinematográficas. mim. ções
e decorações: Argamassas, argila. Parcialmente preparado. cimento med
letós. pelas. penhoar. pulover. peterinas. p ainhaa elétricas, garrafas térmicas, reCangas. ponches. polaip4s pilamos. pu- g adores.automáticos. lâmpadas, apare- areia, azulejos, batentes, balaustres, blcs -afinado, bronze, bronze em bruto out
nhos, nerneiras, quimanos. regalos. lhos de luz fluorescente, aparelhos de os de cimento, blocos pana pavimenta- oarciabnentí trabalhado, bronze de
robe de chambre, roupão. sobrenidos, comunicação interna. esterilimdores 'con- ção calhas, cimento. ani. -cré, ctsapas sanganês, bronze em pó, bronze em
n solantes, caibros, caixilhos, colunas,
auspensódos, saldas de banho. sandálias. densadores. bobinas, chaves elétricas chspas para coberturas. caixas dágua, "arra, em fio. drunbo em bruto mi
aarcialmente trabalhado, aço pálio. aça
anatares. !horta sungas, sto/as ou glaciai, comutadores, Interruptores, tomadas de caixas
de descarga para etixos. edifica- talico, cobalto, bruto ou parcialmente
toucas, turbantes, ternos, uniformes
corrente, fusível, aparelhos fotográficos ções premoldadas, estuque,' emulsão de Tabalhado, couraças, estanho bruto ou
e vestidos
clnematográgicos, filmes revelados, base asfaltico, estacas, esquadrias, estru- parcialmente trabalhado, ferro em bruto,

REVISTA
BRASILEIRA
DO FRIO

LABAREDA

FRIO E AR
COND-I C I ONADO

I'BOB CHARLiEl
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A
I . . LAI
R
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Irra, ferro manganês, ferro velho
bruto ou parcialmente traba,
gusa temperado gusa maleavel,
is de metal, lata em õlha latão
latão em chapas, latão em
thões, liga metálica, !imanas
isio, manganês. metais não traba.
s ou parcialmente trabalhados . tosmassa, metais estampados
s para solda. niquel, ouro, zinct
rrugaM e zinco liso em folhas

em

em

ermo n. "748.309, de 4-5-1966
.-ash,r Sociedade Construtora e
Imobiliária Ltda.
São Paulo

BRASLAR
Ind. Brasileira
Classe 33
Construções e imóveis
'ermo 'n. o 748.310, de 5-4-1966
, ortadora e Exportadora Ferrauro
Limitada
São Paulo

PERRAURO
Ind. Brasileira

'oba de chambre. roupão, sobretudos
•uspensorios. saldas de banho, sandálias,
susteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
.oucas. turbantts. ternos, uniformes
e vestidos

ças. camisas, camisolas, camisetas,
saias, casacos, chinelos. domineis, echarpes. funtasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, laqueias, loques
luvas. ligas, lenços. mantõs, meias;
maiôs. mantz.s. mandrião, mantilhas, pa.
fetos, palas, penl,oar, pulover, peierinas;
pouches. polainas, pijamas, pu.
quimonos, regalos.
perneiras,
nhos,
robe de chambre., roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas. stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos

Termo n.° 748.316, de 4-5-1966
Fundição Wanguarda Lida,
São Paulo
" WANGUARDA "
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
narcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em p6, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento me.
• tático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsaIlo, ferro em bruto
em barra, terro manganês, ferro velho,
tas, carrinhos de mão e carretas, canil.
breques, braços para veiculas,' bkicle.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado,- gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metei, lata em hilra, latão
em Rilha, latão em chapas, latão eia
vergalhões, ligas metálicas, liznalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou ,barcialmente trabalhados, metais em massa, metais- estampalos,
metais para solla, níquel e zinco

. Termo ri," 748.311, de 4-5-1966
Instituto de Tecnologia "Continental'
•
S. C. Ltda.
São Paulo

INSTITUTO DE
TECNOLOGIA ',CON
TTNENTAL"

Classe 33
Ensino
Termo n.° 748.313, de 4-5-1966
Genor Luiz Gabriel
São Paulo

DITA "
Ind. Brasileira

Têrino n. 9 748.321, de 4-5-1966
Tapir Automóveis Ltda.
São Paulo

'TAPIR ,.

Ind. Brasileira'

•

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio., barcos,
breques, braços para velculos. bicicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros.- carroças, carrocerias, chassis, chapas cir.
colares para veículos, cubos de veiculas,
corrediços para veículos. direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para- carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicleta, .motocargas moto furgõea,
manivelas, navios. Ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisz-u, s. panai*
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboque, radiadores para veicukta
rodas pare vsiculos. sauim, triciclos, tt.
rantes pare veiculas, vagões, velocipe.
dee, varetas de contrõle do afogador e
acelerador, troleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Classe 21
'
Veículos e suas partes
cantes: Aros para bicicletas, autois, auto-caminhões, avieres, amor.
Têrmo n.° 748.323, de 4-5-1966
Classe 41
ores, alavancas de câmbio, barcos
Panificadora Rosa Maria Ltda.
,
Sal
tes, braços para veículos. WeideSão Paulo
Termo n.o 748.317, de 4-5-1966
Termo
n.°
748.315.
de
4-5-1966
zarrinhos de mão e carretas, cerni .
Sagrasom Gravações Sonoras Ltda.
Elripedes Alves da Câmara
ates, carros ambulantes, caminhões
São Ppulo
ROSA MARIA
ia, tratores. carros-berços. carros .São Paulo
Ind.. Brasileira
carros-irrigadores, carros, cari, tarrocerias, chass.is, chapas citZURI KALHARIA E
as para veiculas, cubos de veiculas,
Classe 41
ARTIGOS CONGEaços para .reiculos, direção. desliAçúcar, balas; biscoitos; bolos; bombons
iras. estribos, escadas rolantes, eleNERES"
café; caramelos; chocolate, compota.;
Classe 8
,res para passageiros e para carga,
confeitos; doces; frutas; geléias; pés
Discos gravados e filmes revelados
Classe
36
tes para carros, eixos de direção.
doces; pralinés; pudins; sorvetes; etteOS
Termo
n."
748.318,
de
4-5-1966
Confecções
a, fronteiras para veiculos, guidão,
de frutas e torrões
Transporte s Rodoviários Chacon Ltda.
-nativas, lanchas, motociclos, molas,
Termo n" 748.314, de 4-5-1966
Termo n.° 748.322, de 4-5-1966
São Paulo
delates, motocargas moto furgões.
Marcilio Miranda
Inplafil — Indústria de Plásticos e Pios
•velas, navios, ônibus, para-choques,
Isolados Ltda.
•
São Paulo
-lemas. para-briaas, pedais, plantões.
São Paulo
s para bicicletas, raios pare biciclereboque.. radiadores para veiculas.
"JANDITEX"
's para veiculas, sauim, triciclos, tiDINFLALFIL
Ind. Brasileira
•
Classe 33 .
as para veículos, vagões, velocipeTransportes rodoviários
ind.
Brasileira
acedas -de contrble do afogador e
36
Classe
Trino
n."
748.319,
de
4-5-1966
credor. troleis, troleibus, varaes de
Classe 8
Para distinguir: Artigos de vestuários
jeth Glaeomini
carros, toletes para carros
Para distinguir os seguintes artigos ialé..:,.„ .,
e reupas feitas em geral: Agasalhos
São, Paulo
tricos: Rádios, aparelhos de 'televiso,'
1'4n:ó° n.° 748.312, de 5-4-1966
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
Gryn Modas Ltda,
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, aPaie-% ,
botas, botinas, blusões, boinas, baba,
lhos de refrigeração,: ênceradeiras, as-'::elouros, bonês, capacetes, cartolas, cara
"ARARUAMA"
São Paulo
piradores de pó. fogões, fornos e foc;
ouças, casacão, coletes, capes, chalek;
reitt,s elétricos, chUvelros; aquecedoisks,
cachecols, cakados, chaplints, cisdos'
balanças, ferros elétrieos de engomar e
cintas, combinacties, corpinhos, calçai
Classe 41
passar. batedeiras, scóqueteleiras, ezeprede senhoras e de crianças, calções, cal.
Sal
medores liquidificadores elétricos, 034ças, cambas, camisoias, camisetas nirmo n.° 748.320,' de 4-5-1966
quina.: para picar e moer legumes e
Classe 36
cucou, ceroulas, colarinhos, cueiros
Imobiliária Alvorada Ltda.
carne, resistências elétricas. fervedoroi,
'a distinguir: Artigos de vestuários saias, casacos, chinelos, dominós. echarestufas, ventiladores. paenlas e bules;
-opas feitas em geral: Agasalhos, pes, fantasias, fardas para militares, co
São Paulo
elétricos. - refletores, relógios de ar re.tstais, alpargatas. anáguas. blusas, legiais, fraldas, galochas, gravatas,
frigerado formas elétricas, máquinas
is, botinas. blusões. boinas baba- -os, fogos .fé Xingaria. ietqueta,s,
fotográficas e . cinematográficas. camras, bonés. capacetes. cartolas, cara- uvas, ligas, lenços, Mantds, meias,
Painhas elétricas, garrafas térmicas. recasacão, coletes, capas. chatas: natas, mantas, mandribo, mastilhas, magadores automáticos, lâmpadas aparebecols. calçados, chapéus. cintos, et6s, palas, ~ar, poloner, polainas,
Qmse 33
lhos de luz .fluorescente. aparelhos de
.as, combinações. corpinhos. calças leugas, ponches. polainas,, pijamas, p't1-•
comunicação interna, esterilizadores, COEIUnharas e de crianças, calções, cal- cibos, perneiras, guirnonos, regalos,
. Int6Veis
cãs tinguir:

Sa2RA.SOM
Brasileira

"'011ACON "
Ind. Brasileira

..
\,

-

GRYN
Ind. Brasileira

• ,„ , ,

Ind. Drabileira

,isnd1949ktitelr a
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Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro readerido
:densadores. bobinas, chaves elétricas
Comutadores, Interruptores, tomadas , de
'Corrente, fusível. aparelhos fotográficos
a cinematográgicos. filmes revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres máquinas
• para lavar roupas para uso
doméstico
, Termo n.o 748.324, de 4-5-1966-*-' I gunna Indústria Química. Monte,
Alegre Ltda.
São Paulo

IQUIMA .
'Ind. Brasileira
Casse 1
distinguir: Absorventes, acetana:
, acetatos, agentes quimicos para
D tratamento e coloração-de fibras, tecouros e celulose: água-raz. ailoa, anilares; alutnen, alvaiade, altes industriais, alumínio em pó.
penonlaco, anti-incrustantes, anti-oxidan.
pea, anti-corrosivos. anti-detonantee. azotatos, água acidulada para acumuladote& água oxigenada para fins industriamónia: banhos para galvanização,
loas, benza betumes, bicarbonato
sódio. de : potássio: cal virgem, carcarbonatos, catalizadores, celulo04 chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio, cloro. corrosivos.
os, corantes, creosoto& descorara
desincrustantes, dissolventes: miaifotográficas. enxofre, ater. asmal.
eestearatos: fenol, filmes sensibili.
para fotografias!) fixadores, flui.
dos para freios, formol, fosfatos inclus.
fósforos industriais. ' fluoretos,
tes pare solda: galvanizadores
tinas para fotografias e pinturas,
crina: hidratos. hidrosulfitos: Imper.
Juntes ioduretos. lacas: massas
pintura, cattanésio, mercúrio. nit'es.
neutralizadores, nitrocelulose: pra.
. dos, oridante, Óleo para .pintura óleo
linhaça, produtos químicos para im'
I
o. potassa industrial, papéis fieMicos e preliocopista. peliculas sén• papéis 'para fotografias e anállde laboratório, pigmentos. potassa,
metálicos para a composição de Linpreparações para fotografias. proati; poli para niquelar. pratear e cromar.
: produtos para diluir tintas. prussiatos,
INativos. removedores, sabâo neutro
salicilatós, secantes. seneibilizantes.
tos. soda cáustica, soluções quitni•)Issie de uso industrial.. solventes. sulfa,
lb* tintas em p6. liquidas, sólidas ouliessmsas para madeira, ferro, paredes
• ponatruções, decorações, couros, tecidos
fibras,. celulose. barcos e veiculos, talco
industrial •filmes. vernizes. zarcáo
'resma n.° 748.325, de 4-5-1966
Beija-Flor Comércio de Peças. Funilariae Pintura de _Auto Ltda.
São Paulo

En,

C.ta

• Termo n.° 748.328, de 4-5-1966
Termo n.° 748.334, cle 4-5-1966
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
Indústria, Comércio e Importação
Ltd.
Distilerie Stoc
breques, braços para veículos. bicicle.
Fatec Ltda.
Estados LInidosk do Air,,riez.
tas, carrinhos de mão e carretas, canaSão P
nhonetea carros ambulantes. caminhões
carros, tratores, carros-berços. carros,
STOCr SAMUC
tanques, carros-irrigadoress carros. carBrasileira
Ind.
roças, carrocerias, chassis, chapas cirinELRaileira
sularee para veiculo& cubos de veículos.
• Classe 43
:orrediços para veículos, direção. desli- Alimentação de aves e animais, rações Refresco se águas naturais e artificiais,
guieiras. estribos, escadas rolantes. elebalanceadas
usadas como bebidas e não inCluidas
vadores para passageiros e para carga
. . na classe 3
Termo n.° 748.329, de 4-5-1966
engates para carros. eixos de d:reção
freios, fronteiras para veículos. geidão • Transportadora Reghine . Ltda.
Termo n.° 748.335, de 4-5-1966
São
'ocomotivas. lanchas motociclos, 'molas
Construtora Paineiras Ltda.
motocicletas, motocargas moto furgões,
São Pa.,'o
.nanivelas, navios. ônibus, para-choques
REQHINE
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões
Brasileira
rodas para bicicletas, raios para bicicIts
PAINEI R . A S
tas, reboque, radiadores para veiculos
Classe 50.
rodas para veículos. seuiris. triciclos, tf,
• Transportes em geral
Classe 33
cantes pare veículos, vagões. velocípeMarca de serviços paardistinguir a
Termo
n.°
748..331.
de
4-5,1966
.
des. varetas de :coai:sala do afogador e
issionais de
prestação de serviços prOf
Amadeu Luiz Antonio de Almeida
acelerador. isoleis, troleibus. varres de
arquitetura,
construção
civil e
Memolo
carros toletes para -carros
engenharia
São Pd
Termo n.° 748.326, de 4-5-1966
Termo n.° 748.336, de 4-5-1966
Bauru — Distribuidora de Produtos de
EXPOSIÇÃO DE
Indústria de Feltros Lua Nova S.A.
Petróleo Ltda.
São Pa,'
TURISMO •,
ão Paulo

BAURU
Ind.Brasileira
Classe 47
Para distnguir combustiveis, lubrificam
res. substâncias e . produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto
gás metano, butano t propano, gás engarrafado, gás liouefeito. gasolina, graxas lubr:ficantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados, à
iluminaçâo e ao aquecimento, óleos para
amortecedores, pttróleo e querosene
Têrmo n. o 748.327, de 4-5-1966
Lojas Fred Keller S.A.
São

KELL
- Ind. Brasileira

Classe 36
;Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anttgaas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas baba,
, douroe, bonés, capacetes, cartolas, cara,
poças casacão, -coletes, capas, chales
cachecols. calçados. chapéus, cintos
cimas. combinações. corpinhos, • calça!
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, : camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes fantasias, fardas para militares, co,
degiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros.. óci os de lingerie. Jaquetas, leques
vas, ligas. lenços. Manto:5s, meias:
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa.
BEIJA-FLOR
letós. palas, penhoar. pulover, pelerinasf
'Ind. Brasileira
peugas. pouches. polainas, 'pijamas, pu,
•
nhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre,. roupão, 'sobretudos,
Classe 21
ra . distinguir: Veiculas e suas partes suspensórios, saldas de banho, sandálias,
egrantes: Aros nora bicicletas, auto- susteres, shorts, sungas, stolaa ou siada
toucas, turbantes, ternos, uniformes
' ant5veis, auto-caminhões, aviões, amor-

Classe 33
Exposição de turismo
Termo n. o 748.332, de 4=5-1966
Amadeu Luiz Antonio de Almeida
Memolo
São P-1,1')

BUXO DE
TURISLO
• Classe 33
Salão de turismo
—
Termo n.° 748.333, de 4-5-1966
Lady Modas S.A. Indústria e
Comércio
São P-1
ADT 41.SSENTA DZ1,I

Classe 36
Para distinguir: Artigos cit • vestuários
e roupas ',citas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, .anáguas, blusas
boras, botinas, blusões. boinas, baba.
douras, bor,,és. capacetes. cartolas, cara.
puças, casacão, coletes. capas, chales
cachecol& calçados, chapins, cintos
cintas, combinações. corpinhos. calme
ças. camisas, camisolas, camisetas
de senhoras e de crianças, calções, calcuecas, ceroula& colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, co.
iegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, Jaquetas. laquês
luvas, ligas, lenços, mantós, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulover. pelerbses
paugas, ponches, polainas, pijamas, pu
nhos, perneiras, quimanos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
meteres, aborte, sungas, atoles ou decks
touca, turbantes, ternos, uniformes

e vestidas

'.

"SANTA FÉ
Ind. Brasileira

'

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babedouros, bonés, capacetes, cartolas,. cara.
puças, casacão, coletes, capas, abales;
cachecols, calçados. chapéus, cintos,
cintas, çombinações, corpinhos. calçea
lolina. -"batons". cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos. óleos. para 09
obelo, crave rejuveneseentc. cremes go:Te senhoras e cie crianças, calções. cal»
ças,camisas. camisolas, camisetas,
ceroulas. colarinhos, cueiro&
cuecas: ceroulas.
salas, casacos, chinelos, dominós, sebe>
pes fantasias, fardas para militares. CO.'
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gol,.
ros, ogos de 'ingeria, jaquetas. leque&
luvas, ligas, lenços. • manhas. mela&
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, palatinas);
peugas, ponches, polainas, Pi jamas PC"
[lhos. perneiras, qulmonos. regaloi,
robe ele chambre. roupão, sobretudo*
suspensórios, saldas de banho, sandál¥
sueteres, shorts. sungas, stolae ou sia*"
•toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmos ns. 748.337 a 748.341, de
4-5-1966
Vulcanus do Brasil ' Indústria e
Comércio S.A.,
Pa. La

Ind. Brasileira

Classe 49
Para distinguir; Jogos, brinquedos, pese
satempoe e ar%gos desportivos: Automóveis e veiculas de brinquedos., ara.
mas cie brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos. discos de arremesso

f--
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EPOSITL\DAS

Publicaçao felM de acordo com o art. 130 do Código do Propriedade Industrial Da data da publicaaao comer-ara
o careca u praaai a.o e dias para o deferimento do .pedido. Durante esse prazo poderá° apreaan!ea SIN.0 Or0.,1,f..L.
ao D.
Nacional do ProoriecIado industrial aquelas que as juls arem p rejudicados com a cori r
lessâo do registro rnur rido
el==.

t:Re. : :01 ta o figuras de aves e animais. • suas imitações. alianças, anéis, artlgus de 4antasla de metais preciosos.
para esporte, miniaturas de utensilios p aiagandans de metais preciosos. ou
dornésti, )s, máscaras paar esporte, na- semi-preciosos uandejas de metais pre
deiras redes pára pesca, tamboretes ciosos, berlo q ues de metal prea.oSos
e varas para pesca
brincos de metal Precioso ou semi
Classe 48
preciosos, buies de metais preciosos.
Para di.tingiur. Pertumes, essências. ex carteiras de metais preciosos, colares
(?atos. agua de colônia, ágaa de touca de metais Preciosos ou semi-preciosos
cadoa áaaa de beleza água de quina contas de metais preciosos, copos de
dc rosas, água de altazema. água ciosos, diamantes lapidados, tio dè oure
para baran loções e tônicos para -cas fio de prata, fivelas de metais preck,
cabelos e paro a peie. brilhantina. ban. sos cafeteiras de metais preciosos. jóias
Ciolina. "batons". cosméticos, fizarlores
jóias falsas. Iantejolas fie metais 'pre.
pen"eados, petróleos, óleos para oa
-ciosos,
medalhas de metais preciosos
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza •di semi-preciosos e suas imitações, pal.tw
pele e "rnaquilage - depilatórios. deso de ouro pedras-preciosas para jóias. pe
âorantes. vinagre aromático, pó de arroz ctras semi-prec:osas para jóia, pérolas
o Laico partumado ou não, lápis para e imitações . le pérolas, pratos de me•
pestana e sobranceiras, preparadc3 para tais preciosos, strviço.s de chá e de cate
embelezar cílios e olhos. C2`11931E3 pare de metais preciosos, serviços de ;moi
e rosto e para os lábios. sabão e crrane de metal precioso serviços de reéatas,cs
pare barbear, sabão liquido perlumarle de metal precioso, serviços de sa.adas
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó de trutas de metal precioso serviços de
ti.sta ou l i quido. sais perfumai:Oca pare sorvete de metal precioso, tolhera da
imnhos, pentea, vaporizadores de pertu moais preciosoa turibuies de metal
turtnalinas lapidadas e vasos de
- 02e. escôvas para dentes. cabelos, unhas
metais preciosos
o cubas'. saquinhos perfumado, prepara
á'os em pó. "pasta. liquidas e tijolos
Teimo n.° 748.342, de 4-5-1966
para o tratamento das unhas. disso)
Quirnex — Produtos Químicos Ltda.
ventes e vernizes: ranziovedores da cota
São Pu il•
cuia. glicerina perfumada para os cabe
,'Ios e p! aparados para descolorir unhas
Callose ;'2'4.1- .3 CU sinais artificiais. óleos
QUIMEX
para a raie
Ind. Braileira
Classe ..46
Agua anil; amido; azul da
prússia e ultramar . para a lavadeira
Classe 17
abrasivcs quando par &conservar ou artigos para escritório, almofadas para
Volir; cera para assoalhos, composições carimbos, almofadas para tintas, abri.
para limaaar maquinismos: detergentes: dores de cartas, arquivos, borrachas
dissolveu
para gordura; graxas para berços para mataborrâo. borrachas paro
calçados: 'líquidos para tirar manchas e colas, brochas p ara iesenhoa. cofres
=branquear zoupas: palhas e palhinhas
Ca5223S, canetas tinteiro, canetas para
aço; soda para lavanderia; sabão em desenho. cortadora . de papei carbonos
-t96; sabão comum; sebo; saponaceos e carimbos, carienhadores, cola p ara Papel.
veias.
colatlores, com p assos. cestos para correspondência. desanhadores, duplicadoClasse 40
Móveis em geral, de metal, 'vidro, de •es datadores. estojos para desenhoa,
eço tiadero. estofados ou não. incita- actojos para Canetas. estalos COM ninas.
alva ióveia para escritórios: Armários. esouarkos, estofos paia lápis, espetas,
armarias para banheiro e para roupas estiletes p ara °a peia, furadores, fitas
usadas. aMof.adas, acohboados para Paro máquinas de eacrever grafites
móveis>. ,Lancos. baleara. banquetas Sánl lapiseiras. goma arábica, grampea
Lande ias dotnicliiares. berços, biombos forea. lápis em gerai, lapiseiras cisa
cadeiras. carrinhos para chá e café minas para apontar lápis, minas para
Coàlunton para dourciii&ios, conjuntos grafitea, minas cara penas. máquinas da
para sala es jantar e saia de visitas. • stwever. máquinas de calcular. mamai
ea-dantap paca terraços 'jardim e raia ias de amar, máquina) de multiplicar"
e.onluntca de armários e gabinetes para -apuas. raspadeiras de borrões. stencils
copa e casinha, camas cabides, cadeiras oerceveloa . oara Pa p eis. perfuradores
gira . *das. cadeiras de balanço, caixas arata-gatoa, porta-tinteiros. portaacarimãc rádioa Polchaes. aolchõea de molas aos. portd-lápis. porta-canetas. , portaãispencr's dttscoteca -arta% mansas. prendedores 'de papeis.
de truwc-r i espreguiaadelrata eccrivani sara utimet.grafoa. alliMa e Ur:acima
altas, etan Pes, g u a rda-ccr,pa%' seca s
Taram 11. 9 748.343, de 4-5-66
,,,P esinhas 2Csinhas para rádio e .televi ELNABRA S. A:
Eletrônica Namesinhas nara televisão, moldura'
cional Brasileira
para cr:iaJrus rfOrtk.n • retratas, cciaaaaaa
São Paulo
poltroti a s-camas. prateleiras. perta-cha
p aus altai. q of-cnmas, travesseiros
v' rinea
" GOLP "
Cles.se 13
Ind. Brasileira
Adereaus de tmetala preciosas ,sem-a .
precosos e scas Imitações adereços de
pedras praciasas e suas imitaçass, oclor.
Classe 8
nos de xeta1s p ecíosos, semi-gredne
Rádios e televisom
• ¡ogos ci armar, Iogas de meu, luvas

Têm() n. 9 748.-344. de 4-5-66
351. de 4 . 5-66 •
ELNABRA S. A. — Eletrônica Na - Confas. Roupas de Caa .a)liaires S. A,
mona' Brasileira
- São Pia: . :
São Pau':
&laja...LM LLW) Utiíe:S
• Classe 8
Rádios z televisores
Tênao n. 9 748.345,
4-5-66
ELNABRA S. A. — Eletrrnnic-a I\1:1
cion:d BriNileira
São

00NPEX Rn 4,, LU GA vAs.ii415` tÕS
Nome. co,--a
. _
Têripo n. 9 748.352, de 4-3-66
easreii
Indús,ria e CJrnércio •Je
Pzip:is I .,tda,
SãO

MODUO ROMA_
C l asse 8
Rádios e televisores
Térino n. 9 74`.;.346, de 4-5-6-6—
ILNABRA S. A. — EL-crônica
cional Ilrasil So Pa

frt

P.T-•

r

38
Para dist.ngwr uniaessos i:m • gerai, e
-alelatos da ' p a p el e p .l pelàu aplicas,
.)ande ias. de p 2peiãe âe papel,
artões corn?rclaS e 4e visllit roderna%
MODELO FAkil
•ohos .de nanai
chis kin-tinha, v
r"e" de papel
8
e
nawlão
guardanapo,
-Ia
orei. rotas
Rádios e
promissórias ia p'
cinza, papel
• rerruo n. 9 7':S3'17, de 4-5=66
papel d: em brii.ho. papei
Mia , xo. oaed (-te ..::vrever p astas de
ELNABRA S. A. —
'irónica N:.1
prat : a'n,.) ,4 4 e papelão
cional Brasi!r.ira
SrvnY
.353, de 4-5-65
D a:tilaria Stoak II. S. A. Ltd.
Estados U ,dos da Aia arica
MODELO NA -.5)
•
Classe 42
Bebidas alcoólicas e 1:nmentadas, aaa
Classe 8
incluídas na classe 3
Rádios e televisores
Termos as. 7-18. 35 $ e 7-18 • 155, de
Térino n.° 748.348, de 4-5-66
4-5-66
Distilaria Stoak li. S. A. Ltd.
Amadeu Luiz Antonio de Almeida
Memolo
Estados Unidos da América
São Pau •
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
FEIRA DE
usadas coru-; beba-1ns, rvá'o incluídas na
classe .3
TURI suo
•
Classe 2
Bebidas' alcoólicas e. 1 • rmontdas, ar.o
Classe 33
incluídas
Expressão
de
propaganda
_ na classe 3
_
_
Térnios na- 748.356 e 74a.357;
Tarrno n.° 748.349, de 4-5-66
• 4-5-€6
Castell
Indústria e Comércio de
Lanificio Anglo Brasileiro S. A.
Papéis Ltda.
São Palpa
;ão
)
Classe 37
Roupas brancas para carnii e maca e
saber: acolchoados para cama. caber
rores para cama, cobertas para camas
colchas, fronhas, guardanapos. quaffii.
ções para chá e jantar, l ençóis, panos
para mesa,. panos de praa.o, anos êa•
copa, toalhas ara rosto, banho, mães e
para bebês, toalhas Para altar o para
1HDOSTRiA BRAE,ILEiRA
mesa
Classe 36
Classe 1
Para distinguir: Artigos Ce V~ZU23
Para distinguir: Cola para tipografia e e roupas feitas em geral: 60PP-012-Lu&
tinta para tipografia
iventais. alparges. anáguaa, t2:22u,
botas, botina% bilTiRCes, to:alas
Termo n.° 748.350, de 4-5-E6
Panificadora e Confeitaria Estrada da douras. bons, wpacetea...w.rt&m.
nucas casacão.. coletes. capas, Chafa:
Parada Ltda.
cachecols. calçados dw.,2u.n. • 05803.
São Paulo
cintas. . combinaçõea corpinhos.- caktasa de senhoras e da Win2ça5 sIçõea cair:
ESTRADA DA PARA
PA
Cai • camisa., • camisolas. casalutize,
cuems,... ceroulas. colazinhe, (2i/e1VS .
Lnd. Brasileira
sl.'10a, casacas. chinelas, -dcr~33,, Cein'R •
Classe 41
res. 1/autar_las, fardas para alliiareu, sus
Artigos da desse
/selais. fraldas, enLt5-ràao, er37,,E23, GE2R

nocit,
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Publicação feita de actirdo com o art-. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do -pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Têm° n.° 748.362, de 4-5-66
ros. aços -?e lingcrie. jaquetas, laquês
ihvas. bom,. lenços. mantéis. meias; Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Pa o
inadeks mantas, mandrião, mantilhas, pa.
Retos. p alas. penhor-ir. pulover. pelerinats,
muges. ponches, polainas, pijamas. pu.
alhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre roupão. riabretudoe
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres. sharts, sungas, golas ou siacks
nS.
.?)
toucas, turbantes. ternos, uratormes
e vestidos
.r°
'
Termo n.° 748.359, de 4-5-66
I00
( Prorrogação)
n h
Tecelagem Parahyba S. A.
São P-iu.D

Urino n.° 748.364, de 4-5-66
Termo n, 748.366, de 4-5-66
"Distolub" — Indústria e Comércio de Indústria e Comércio de Pescados Barra
Lubrificantes Ltda.
velha Ltda.
São P
Santa Catarina

o

Classe 41
Para distinguir: bombons, balas, biscoitos, bolachas, bolos, crocantes, caramelos, chocolates, cacau confeitos, doces
gelados, drops frutas secas cristalizadas,
e em geléias, goma de mascar, pralinés,
pastilhas, pães, sorvetes e torrões.
Termo n.° 748.363, de 4-5-66
Indústrias de Auto Peças Hasva Ltda.
São
1
.
H AW AA
Indústri a Brasileira

PRORROGAÇÃO'

Classes: 32, 33, 36 e 37
Sinal de propaganda
Tem on.° 748.360, de 4-5-66
(Prorrogação)
União Brasileira de Educação e Ensino
• Rio Grande do Sul

rrorrogaçao
E .DITORA E TIPO.
GRAFIA CHAMPAGNAT

•

• Classes: 32, 33 e 38
Titulo de estabelecimento
TérmO n.° 748.361, de 4r5-66
Drury s S. A. Distribuidora de Produtos Internacionais
São Pa

(A1)...»
•t`t,

45.

4s01".b'
Classe ti

distinguir: Aguardentes, aperiti.
Pau anis. bitter, brandy. conhaque. cer.
ONU fernet gensbra. gin, kumel, tico.
ha nestas, punch pipermint, rhum,
Duos de frutas sem tdcool, vinhos, ver.
fe ou th vinhos espumantes, vinhos
quinados e w1l:sk31
Para

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
metal e saber: Alicates, alavancas, armaçries de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeiras, açu
careiros; brocas. bigornas. baixelas
mndeijas, bacias, baldes, isimbecieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais. co.
'heras para pedreiros. correntes. cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
raead, chaves de fenda chaves isolêts.
cabeções. canecas. canos. cachepots
centros de mesa. coqueteleiras caixas
Pare acondicionamento de cimentos,
caldelrSes, caçarolas, chaleiras. cafeteiras, conchas coadores; distintivos, do.
bradiças; enxadas, enxadões. esferas.
engates. esguichos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões, %Ices, ferro para corta;
_apim ferrolhis. facas, facões, fedi:duras ferro comum a carváq, %rateiras,
funis, fOrrnas para doces, frelds para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, gar.ços. ganchos para quadros
gomis para darruagens: insigniatu limas. laminas, liroreiros. latas de lixo:
panelas, roldanas, raios para p:as, rabiseiras, portapão, porta-lóias paliteiros
luras: machad:nhas. -molas P ara Porta
molas para venezianas, martelos, dar.
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre.
gos, parafusos, picões, porta-gêlo; DO•
tas, regadores; serviços de chã e café
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. talheres, atlhadeiras. torqueze.
tenazes, travadeiras, teias dt arame, torneiras, brincos, tubos para encanamento
trilhos para pistas de correr, taças,
travessas, turIbulos; vasos, vasilhames
e verruma
•

S

, .$)
511,8,4t0""

150'

Classe 47
Para dist:nguir comhiustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados
• iluminação e ao aquecimento: Álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano, gás en.
garratado. gás liquefeito. .gasolina," gra.
:tas lubr:ficantes. óleos combastivels.
Classe 41.
óleos lubrificantes, óleos destinados
Para distinguir: atum, bacalhau, camailuminação e ao aquecimento, óleos para rão, siris, enchovas, lagostas, mariscos,
amortecedores, pttróleo e querosene moluscos, ovas, ostras, sardinhas tatuls
e peixes de tdda espécies
Termo n.° 748.365, de 4-5-66
Sebastião Jader Sarkis S. A. Roupas
Termo n.9 748.368, de 4-5-66
Esportivas
Paróquia São Sebastião de Borborema
São Pa
São

FOLHA

BO RIMEM A:

Classe 32
Jornal
–
Te. rmo n.Q 748.369, de 4-5-66
A. GirOn £/ Cia. Ltda.
São Pa

e 9~
Wi
Classe 36
•enra distinguir: Artigos de vestuállos
e roupas feitas em geral: Agasalho
louros, bonés, capacetes. asete7as. Caraaventais. - alpargatas. anáguas. blusas.
Sotas, botinas. blusões. boinas, babaouçaa agactio. coletes, capas. cheias;
is senhoras e de crianças calções, calçai, camisas, camisolas, 'camisetas.
macas. ceroulas. colteinb,ss. cueiros
Jas,'casacos, chinelos. domlnós. acharles. fantasias, fardas para militares, co.
solais. fraldas, galochas, gravatas, gorro*, ogos de 'Ingeria, jaquetas. isques,
luvas, ligas. lenços, mant6s, meias;
maiôs mantas, mandrião, mantilhas. Pa•
'et6s, palas, penhoar, pulover. calcinas;
ocupas, ponches, polainas, pijamaa, •pu•
alio& perneiras, quimonos, • regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudo*
suspensórios, saldas de banifo. sandálias,
3ueteres, aborte, sungas, atolas ou slucks
toucas, turbantes tema, uniformes
e vestidos
Tênno n.9 748.367 'de 4-5-66
• Tomio Nacagorne.
São Pala

FLORI CO'LTURA VANDA '

-Eig,0 Paulo •

barão

S.PAULO CAPITAI..
Classe 35
Titulo de estabelecimento
Térmo n.° 748.370, de 4-5-66
Strassburger & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

FIIIINCISCii
44 , •km90,40~,-- ,

CAMPO BOM
11-10 GRANDE do SUL
Classes: 32, 33 e 38
• Insígnia de comércio
Urino n.° 748.371, de .4-5-66
(Pro-rrogação)
T -twíos Peclroso •
Cio. Ltda.

?rorrogaçaq
TORUS PROTEWIJ
GARA,raDA,

Capital

Classe 45
•
Titulo de estabelecimento

Classes: 1, 4. 11, 29 e 4$
Frase de propaganda

•••.•
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Publicação feita de acOrdo com o art. ' 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias para ei deferimento do pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento

Unianal da Propriesie,de Endustrial aquêles que se julgarem prejudicados com a ooncessio do registro requerido
Tênno n.° 748.372, de 4-5-66
Cia. de Cigarros Souza Cru
Guanabara•
!." PRORROGAÇÃO

Urano u.° 748.374: de 4-5-66
Cia. de Cigarros Souza Cru
Guanabara

1

Classe 44
Mano zas fólha, em corda e em rolo,
2tinao picado, desfiado e migado, acon4licionado em latas, pacotes e quaisquer
outros recipietes adequados, charutos,
tigarrilhos e cigarros de palha; artigos
)ara fumantes tais como: piteiras, cachimbos, cachimbos orientais (narqui
Reh), boquilhas; carteiras, cigarreiras
para cigarros e bolsas para fumo; isqueiros, resíduos de fumo e rapé, palha
para cigarros, em carteiras ou bobinas,
com ou sem boquilha e cigarros
Tèrmo n. 9 748.373, de 4-5-66
Cia. de Cigarros Souza Cru
Guanabara
PRORROGAÇÃO

cador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tónicos para os
zabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons". cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
PRORROGAÇÃO.
cabelo, creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume. escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, liquidos e tijolos
para o • tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, reanovedores da Cutlcuia, glicerina perfumada para os cabeClasse 44'
los e preparados para descolorir unhas.
Fumo eia folha, em corda e ata rõlo, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
fumo picado. desfiado e migado, aconvara a pele
dicionado em latas, pacotes e quaisquer
outros recipietes adequados, charutos,
Têrrno n.° 748.378, de 4-5-66
cigarrilhos e cigarros de palha; artigos
Birdsboro Corporation
para fumantes tais como: piteiras, caEstados Unidos da América
chimbos, cachimbos orientais (narquileh), boquilhas; carteiras, cigarreiras
para .cigarros e bolsas para fumo; isqueiros, resíduos de fumo e rapé, palha
pura cigarros, em carteiras ou bobinas,
com ou sem boquilha e cigarros
Térrno n.° 748.375, de 4-5-66
Eaton Yale 5 Towne Inc.
Estados Unidos da América

4

Lc= Li6
Classe 44
Munio em folha, em corda e em rolo,
'fumo picado, desfiado e migado, acondicionado em latas, pacotes e quaisquer
'outros recipietes adequados, charutos,
cigarrilhos e cigarros de palha; artigos
para fumantes tais como: piteiras, cachimbos, cachimbos orientais (narquia
lah), boquilhas; carteiras, cigarreiras
para cigarros e bolsas para fumo; isqaciass, resíduos de fumo e rapé, palha
pnra cigarros, em carteiras ou bobinas,
com ou sem boquilha e cigarroa
Ta. aas n. 0 748.376, de 4-5-66
11ic ha rdson-Merrell Inc.
1: c.las Unidos da América
r-a-a ç-V7
Classe 3
a

-

rwdicial inj'•,:re4

anemia

Classe 8
Aparelhos combinados para elevar e
puxar
Têrmo n.9 748.377, de 4-5-66
Birdsboro *Corporation
Estados Unidos da América -,

Classe 34
Alamare.s, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduraa de algodão para
liversos fins, cace para fina medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados catas ara móveis a
anos, carapuças para cavalos, etedões, debruns, lã, fitas forros franjas
testão, feltro para órgão, foke galarlates, lamparinas. tisochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
aare roupas de homens e senhoras,
panca para enfeites de móveis, são
fazendo parte doa mesnata, palmilhas.
Passamaries, pavios, rédeas, rezdas rales, sacas, sinhaninhas para vestidos
celas, tampos tera almofadas, não tuteado parte de móveis. artigos *Caca
feitos de algodão. cânhamo, linho, juaa,
seda, mima lã pelo e fibras nee
' amiúdas em our n-as ciasses
Classe 36
Para distinguir: Artigos da vestunriaa
oupas feito em geral: Agasalhos..
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babalouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados. chapéus, cintos.,
cintas, combinações, corpinhrn, calças
le senhoras e de crianças, caiçaca, caiÇa.9, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiro-a
,aina casacos, chinelos, dominó& acharpes, fantasias, fardas para militares, celegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos St lingerie. Jaquetas.
iuvas, ligas, lenços, mantas, meles,
Classe lb
maiôs, mantas, mandribo, mastillsas, mChapas e folhas metálicas, delgadas e atos. palas. acalmar. pulover, peleniata%
com esmalte de porcelana, planas e em peugas, pouches, polainas. pilamas. pa.a.
rolos, para lambris, para painéis, para nhos. perneiras, quimonos, regale-a
painéis laminados e para forrar paredes robe de chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, eandállas,
Têrmos ns. 748.381 a 748.384, de
sueteres, shorts. sungas, golas eu alae-s.
4-5-66
toucas. turbantts. ternos, uniformes
Serafim & Souza
e vestidos
Guaabara
Têrmo n.° 748.385, de 4-5-66
IVIarianna Mesterháry
Guanabara
•

V23-TJEI
MDÜSTRIA BRAS

Cada 5

H-a

ISIDOS1RIA BRA-511-BOA

Classe 48
Vaporizadores
Tênnos as. 748.386 a 748.388, de
4-5-66
Schweizerische Aluminium A. G. (Alaminium Suisse S. A.), (Alluminta
Svizzero S. A.), Swiss Aluminium
Ltd.)
Suiça

Classe 12
Alfinetes comuns, agulhas Rara coser,
botões, colchetes, dedais, fealos corrediços, garras, grifas de , metal para enfeites de vestidos, fivelas, ilhoses, lantejolas, missangas, passadeiras e paesilhas
Classe 22
MIEMO em fio ou em linha. estambre
Classe
de seda ou de 11 fios da algodão, juta
lã. linho, plástico, remi. rayon, seda na- 1.'erragenas e guarnições, rsaaacialrnen'aa
DREAMFLOWER
tural para tecelagem ou uso comum para a montagem de estruturas, para anjuta em fio ou emlinha
torcida. daimes, para esquadrias de costruçna
linhas e mmeadas ou novelas, linhas tais como: esquadrias para jaaelaa,
Classe 43
brilhantes, linhas para bordar. aura coe. para vift4aras, para portas, aaraa
Para distinguir: Perfumes, essências, eu- tara, mochet ou talcotapetal , linbaa cr enes, para trovria do tipo de aramt.i'a.3
tratos, água de colônia, água de toucacheias ou da tipo da. 1''aai.eiras
meadas Ounavalca, retroaes

Classe 16
Chapas e folhas metálicas, delgadas e
com esmalte de porcelana, planas e em
rolos, para lambris, para painéis, para
painéis laminados e para forrar paredes
Têrmo n.° 748.380, de 4-5-66
Chesebrough:Pond's Inc.
Estados Unidos da América

Ma: A F

. Dl RIO OFICIAL (Seção. III)

Sexta-fera 4

MARCAS

Novembro de 1964 4661

DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art". 1 '30 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo dé'60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Classe 16
Estruturas metálicas, ancksimes metálicos, esquadrias metálicas para coi,stra•ção, tais como: janelas, vitrines. portas,
tabiques
Classe 40
Móveis metálicos do tipo de paredes
cheias ou do tipo de prateleiras
Têrmo
748.379s de 4-5-66
Chescbrough-Pond's Inc.
Estados Unidos da América

1 contas de metais preciosos, copos de
Ténno n. 9748.394, de 4-5-66
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro •Flex-Col Indústria e Comércio de
fio de prata, fivela° de metais prado Produtos Adesivos Ltda,
soa cafeteiras de metais 'preciosos, jóias
São Paulo
jóias falsas. lantejolas de metais preciosos. medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias. pedras semi-preciosas para jóia, pérolas
IND. EIRASeUEIR,
e imitações de pérolas, pratos de meClasse 28
tais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor Um-a fita adesiva em plástico, parr
uso Industrial
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas.
Térrao n.° 748.395, de 4-5-66
de frutas de metal precioso, serviços de
Indústria e Comércio de
sorvete de metal precioso. talheres de
Produtos Adesivos Ltda.
metais preciosos, turibulos de metal.
São Paulo
turtnalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Classe 36 •
Para dhstinguir: Artigos de vestuários
Têrmo n.° 748.392, de 4-5-66
e roupas feitas em gerai: Agasalhos. Tecoplan S. A. Engenharia e Com>rcio
aventais, alPargatas, maguas, blusas.
São Paulo •
botas, botinas, blusews. mamas. babadouros, bonés, capaátes, cartolas, cara.
Classe 28
atiças', casacão, coletes, capas, chales
Adesivos'à base de .neoprene
cachecols, calçados. chapéus, cintos.
Têrmo n.° 748.396, de 4-5-66
combinações. Corp.nhos.
Transportes Carreiro Ltda,
TE
sas. camisas. camisolas. ,camisetas,
AN
Kio Grande do Sul
:necas. ceroulas, colarinnos, cueiros
ia senhoras , e de crianças, saições.
:aias, casacos. chinelos. laminas. achar
IND. BRASILEIRA
lies. fantasias. fardas para militares. co
'caiais. fraldas, galochas. gravatas, gorros, logos de !ingeria iazeSas, laquês,
Classe 16
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias Pare distinguir: Materiais para constru.
Classe 43
Classe 50
maiôs.
mantas.
mandrião, mantilhas. pa- i5es e decorações: Argamassas, argila.
Preparações para O cabelo C prepara- .;etós.
Transportes de cargas
pelas. penhoar. pulover. pelerinas. areia, azulejos, batentes, balaustres, bloções para toileta
peugas, pouches, polainas pijamas. pu- cos de cimerno, blocos para pavimenta.
Têrmo n.° 748.397, de 4-5 66
Térnio a." 748.389, de 4-5-66
nhos, perneiras, quinamos, regalos, ‘;ão, calhes. cimento, cal,. cré, chapas
Transportes Carreiro Ltda,
C. Fl. Boehringer -Sohn •
robe de chambre, roupão. sobretudos, ; rolantes, caibros: caixilhos.. colunas,
Rio Grande do Sul
suspensórios, saídas de banho. sandálias. chapas para coberturas, caixas dágua.
Alemanha
susteres, shorts, sungas. rolar ou slacks. caixas de descarga para etixos, edificatoucas, turbantes, ternas. uniformes
ções pretnoldadas, estaque. emulsão de
e vestidos
base asfalaco, estacas, esquadrias. estruturas metàlicat para construções. lame.
Tênno n. 748.391, de 4-5.66
Diamag — jóias e Pedras ,Preciosas las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas, material isca
Ltda.
iante contra frio e calor, manilhas. mas,
São Pa lia
Nome comercial
de junção. lages". lageotas. material is°.
Têm
on.'
748.399, de 4-5-66
deiras para coastruções. mosaicos. pro.
Car.os Mauricio Dias Mercadante
dutos de base asfáltico, produtos para
São Paulo
tornar imp ermeabilizantes as argamassas de cimento e cel, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impermea.
Classe .48
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Para distinguir: Perfumes. easências. ex
UM CAR O PARA
para revtstimento e outros como na ira;
tratos, água de colônia, água de toucaviimentação.
peças
ornamentais
de
cicador água de beleza, água de quina,
mento oti gesso para tetos e paredes,
CL4M FÁMILIA
água de rosas, água de alfazema, água
papei para forrar casas, massas anti.
paro barba. loções e tônicos para os
ácidos para uso nas construções, parcabelos e para a pele, brilhantina, hanClasses: 21 e 33
quetes. p ortas, portões, pisos, soleiras
dolina. "batons. cosméticoa, fixadores
Expressão de prapaganda
para portas, tijolos, tubos de concreto
de penteados, petróleos. óleos para os
IND eRAsILEIRA
Vamo n.° 748.398, de 4-5-66
telhas, tacos. tubos de vintilação. tan.
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gorPõsto Amoreiras Ltda.
aues de cimento, vigas. vigamentos e
durosos e pomadas para !Icripeza da
Casse 13
vitrõs
pele e "maquilage" rkpilatorlos. deso- Adereços de metais preciosos' -serni
São Paulo
dorantes, vinagre aromático. 06 de arroz precios,...s e scas . mitações adereços de
Tèrmo n." 748.393, de 4-5-66
e talco perfun,ado ou não, lápis para Pedras preciosas e suas imitações, adorFlex-Col indústria e Comércio
pestana e sobranceiras. preparados para nos de metais preciosos. semipreciosos
Produtos Adesivos Ltda.
embelezar cibos e olhos. carmim Para e suas imitações, alianças, anéis, artiSão Paulo
s o rosto e para os lábios, sabão e creme gos de 4antasia de metais preciosos,
para barbear, sabão liquido perfumado balagandans de metais, preciosos mi
INDÚSTRIA BRASILEIRA
O•
ou não, sabonetes. dentifrícios em e& semi-preciosos ssndelas de matais ore
pasta OU liquido, sais perfumados para aciosos, berloques de metal preciosos
Classe 47
banhos. pentes. vap orizadores de perfu- brincos de metal p recioso ou semi.
gN
1 5. GRASPLEMA
me. escavas para dentes, cabelos. unhas Preciosos, bules de
Para dist.nquir combustiveis, lubrifico:roi
metais preciosos
e ditos, saquinhos perfumado, prepara- carteiras de metais p reciosos, colares
res, substâncias e produtos destinados
r 'iasse 28
ilum:nacão e ao a q uecimento: élkocill
dos em pó, pasta, Il quidoa e tilolos de metais p reciosos ou semi-nreciosos
Adesivos à base de benzina
motor, carvão a aás hiciroca rboaetta, ,
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuticuia, glicerina perfumada para os cabeais e preparados para descolorir unhas.
cujos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a nele
Têntio n.° 748.390, de 4-5-66
Lejha Berek Feferbaum E, Cia. Ltda.
São Pa

ISOFLEX"

"NEOFLEX"

eRAsivaRA)

Transportes
Carreiro Lida;

•

;1

AMOREI S

' BENZIFLEX
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gás metano. baiano t propano, gás engarrafada, gás liquefeito gasolina. gra, ias lubrificantes, óleos combustiveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados
iluminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores, petróleo e querosene
• Termo n.° 748.400, de 4-5-66
Carlos Maurício Dias Mereaaante
•São Paulo

POUPANÇA
REAJUSTAVE
Classes: 21 e 33
Expressão de propaganda
Têrmo n.° 748 .401, de 4-5-66
Xavant Auto Peças Ltda..
São Paulo

XAVANT
1NDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir: Veículos a suas pateai
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de cambio. barcos,
breques, braços para velculos. bicicleta.. carrinhos de mão e carretas calai.
abondes, carros ambulantes caminhões.
carros, tratores, carros-berços. Carro*
tanques carros-irrigadores, carros, cairosas, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veículos, direção, desligacielras, estribos, escadas rolantes, elevadora, para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direção
freios, fronteirs para veículos. guld5o.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas. motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, balbus, para-choques.
para-lamas, para-brisas. pedais, pantahea.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para velcalos.
rodas para veículos, selins. triciclos, tirantes para veículos. vagões, velocipe.
dei, varetas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varães de
carros. toletes para carros
Tèrmo n.° 748 .407, de 45.5
Dala Cosméticos Lida.
Paraná

A

4—
,Indústria Brasilei-ra

Classe IS
Para distinguir: Perfumes essências extratos, água de colônia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina
para barba, loções t tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos -fixadores
de penteados. petritleos, óleos para os
cabelo creme tevanescenta. cremes gordurosas e pon.adas para limpeza da

pele a - inaquilage", lepliatórioa, desci.
Tarmo n.9 748.409, de 4-5.66
ciorantee, vrnagre aromara 1,6 de arroz
Ciro Guedes dos Santos
e talco perfumado ou não, latas para
Pernambuco
pestana e sobranceiras, prepados pare
embelezar cílios e olhos, carmim pare
o rosto e para' os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
od rua somuinua¡ 'sainoque .oeu no
IncliistriaB4r. asileira-Y
pasta ou líquido. sais perfumados para
Classe j
banhos, pentes, vaporizadores de perla
Queijos
me; escentas para dentes. cabelos. unhas
e Mhoa saquinhos perfumado, prepara.
Têrmo na 748.408, de 4-5-66
dos em pó, pasta, líquidos a tilolos
Dalú Cosméticos Ltda.
praa o tratamento das unhas, dissolParaná
ventes e vernizes, removedores da cai'
cuia, glicerina er 4umada paia os cabelos
e preparados para descolo& unhas
aias e pintas ou sinais atalaiais, óleos
para a pele
•
"- Indústria Brasileiri. Têrmo n.9 748 .405, de 4-5 , 65
Classe 48
Sacaria São Paulo Ltda.
"ara distinguir: Perfumes. essências, es
Paraná
tratos, água de colônia, água de touca.
Jador, água de beleza, água de quina
•gua de rosas, água de alfazema. água
:ara barba. loções e tônicos para ot
:ab'elos e para' a pele, brilhantina. ban.
-Joana. "batons" cosméticos. fixadora.
le penteados, petróleos. óleos para o:
abalo, crave relu venescente, cremes gor
iurosos e pomadas para limpeza di.
ele e "cnaquilage" depilatórios, deso
Classe 24
'iorantes, viaagre arotnáaco, pó de arme
Titulo
- talco perfumado ou não, lápis para
armo na 748.406. de 4-5-66
-testaria e sobranceiras, preparados pare
Jandaia Móveis Ltda.
embelezar cílios e olhos, carmim pare
Paraná
rosto e para os lábios, sabão e creme
oara barbear, sabão liquido perfumadc
)11 não, sabonetes. dentar:labias era pó
pasta ou liquido, sais perfuma aos pare
banhos. pentes. va porizadores de perto *
se. escavas para dentes, cabelos. unhas
saquinhos perfumado, prepara.
Titulo
aos em pó. p asta, líquidos e tifolo.s
:ara o tratamento das unhas, disso]Têrmo n.9 748.402, de 4-5-66
Jantes e vernizes, removedores da cutiCarlos Mauricio Dias Mercaclante
mla, glicerina perfumada para os cabeSão Paulo
os e p reparados para descolorir unhas,
ílios e plraae ou sinais artificiais, óleos
•
para a pele
Tanno na 748.409, de 4-5-66
Estevão Damiani Natio
Paraná

Mamãe, Bolores
MENINA ttim

Sacarial:São44
L..2.
'YEN

Jandaia Máveii
POUPANÇA
CORRIGIDA

Classes: 21 e 33
Expressão de propaganda

V 1,C_LIR

IN

'ndústria Brasileira

'farino na 748.411, de 4-5 66
Cerealista Araguaia Ltda.
Goiás

R_ . 1.4N, G. 0 A I A
¡Indústria . Brasileira, •
Classe 41
kleachofras, aletria, alho, aspargos,
içúcar, alimentos para animais, amido.
imêndoas, ameixas, amendoins, araruta,
arroz. atuai, avela, avelas, azeite, azea•
orlas, banha, bacalhau, batatas. balai,
wscoltos, bombons. bolachas. baunilha.
.afe em pó e em grão, camarão, cadeia
III pau e em p6, cacau, carnes. chil,
-*tremidos, chocolates, confeito*, cravo,
iereala caminho, creme de leite. cremes
annenticios, croquetes, compotas. cansIca. coalhada, castanha, cebola, corri,.
isentos para alimentos, color Ântes,
touriços, dendê, doces, doces de ira'as. espinafre, essências alimentares, em'arfas. ervilhas, enxovas, extrato de to.u.te. farfalhas alimentícias, lavas, fé. 6.las, flocos, farelo, fenmentos, feijão.
aos. frios trutas secas naturais e cria...azadas: glicose, goma de mascar. gor!uras, grânulos, grão de bico. gelatina.
°adensado, leite em pó. legumes em
nargarina. marmelada macarrão. massa alimentícias. mariscos, Manteiga,
des. paios, pralinas. pimenta. pós para
audin.s. pickles, peixes, presuntos, paas petit-pois: pastilhas pizzas oudins:
magos. rações balanceadas para autuais. requeijões. sal, sagu. sardinhas,
anduidies, salsichas, salames, sopas 'en,itadas, sorvetes, suco de tomates e de
rotas; torradas, tapioca, tâmaras talhaan. tremoços. tortas tortas nora ali:olabada. geléias, herva doce. herva
'iate. hortaliças, lagostas. línguas leite
es, óleos comestíveis, ostras . ovas,
, ostarda mortadela, nós moscada no• 'Ir tomate mel e melado, mate. mas-as para mingaus. molhos, moluscos,
onserva, lentilhas, linguiça, louro. mas.
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Têrmo n.° 748.412, de 4-a-66
Joalheria Platina Ltda,
Goiás

PLATINA

Classe 3
Para assialar e distinguir genéricamen
Tanno na 748.403, de 4 5-66
Indústria Brasileira
Organização Mecânica Santo Antônio te os artigos da classe, a saber: 'SubsClasse 13
tâncias químicas, produtos e preparaS. A.
Adereços de meta Preciosos . semidos
para
serem
usados
na
medicina
ou
Pernambuco
preciosos e scas imitações adereços de
na farmácia
pedras preciosas e suas Imitações, ias?nos de metais preciosos, semi preciosos
Têrmo n.° 748.410, de 4-5-66
e suas imitações, alianças, anéis, artiCerealista Araguaia Ltda.
NORGANIZAÇÂÕ
gos de çantasia de metais preciosos.
Goiás
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos, copos de
Nome comercial
Nome comercial
ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro

ikéAiiélrãã-fó.
nniromu siA)

EREALISTA,
ÁRLIGUAIA'LTDA:
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fio de prata. fivelas de metais precio
tos. cafeteiras de metais preciosos, jóias
161as. Falsas tontejolas de metais pre
ciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas linitaç5es, -palitos
de ouro pedras preciosas para jóias. pe.
dias semi-preciosas para Ióia pérolas
e imitações de pérolas, Pratos de metais preciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de ucor
de metal precioso serviços de refresJos
de metal .preciOso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
Sorvete de metal precioso, talheres ,dr
metais , preciosos. turíbulos , de metal
turma/inas lapidadas e -vasos de
. metais pretiosos
•
Tênno n.° 748.413, de 4-5-66 '•
%mel — PromoÇoes e Melborainentos
Ltda.
Goiás
•••••n•••••1•1

P erre e I
Classe 33
Insígnia
Termo n.° 748.414, de 4-5-66
treno Mendes da Lur
Goiás

Tênno n.° 748.417, de 4-5-66
.Termornecânica São Paulo S. A.
São Paulo

Têrmo n.° 748.423, de 4.5-66
Condomínio das A;,,uas da Prata

BOLSA DE SUCATA

PRORROGAÇÃO

DE METAIS

Classes: 5 e 11
Para distinguir a atividade do requerente, compra, venda, importação. ex
portação de metais e sucata de metais
Termo n.° 748.418, de 4-5-66
Termomecânica São Pauto S. A.
São Paulo •
BOLSA DE SIIC1LTA.
METAIS DIO..PERIROSOS

Class,: 5 e 11
Para distinguir a atividade de requerente, compra, venda, importação, ex
)ortação de metais e sucata de metais
Têrmo n.° 748.419, de 4-5-66
Safra Nacional Financeira E. A. Crédito, Financiamento e Investimetos
São Paulo

I

Termo n.° 748.427, de 4-5,661IT
Citrobrasil S. A. Produtora. c 1611i
tribuidora de Frutas
São Pardo
INDUSTRIA

BRASILEIRA

AGUA M1N\ERALNATURAL

•
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiai.,
usadas como bebidas, e saber: Aguai
gasosas, naturais ou rrtificiens: caldo de
. Fonte
cana. caldos de frutas: guaraná: refles.,
cos, refrigerantes; soda; .aropes para
.4t1•111a. ,
ti1•5,M1.1),
refrems
Têm() n.° 748.428, de 4-5-66.
Classe 43.
Indústria e Comércio de Bebidas Aurora
Para distinguir: água mineral natural
Ltda.
Pernambuco
Termo n.° 748.424, de 4-5-66
Laboratório Sedabel Limitada
Rio de laneird
.

5.-Pauter

; np,

ía. aw

g

Indústria Brasileira

Ismonárrun fuswho
Classe 33
Titulo
Têrmo n.9 748.415,: de 4-566
Coamofoe S. À. Indústria Eletrônica
Silo Pau/o •

Classe 3
Preparado farmacêutico
Têrmo n.° 748.425, de 4-5-66
Waldir da Cunha
Classes: 1, 2 e de 4 a 50
Para distinguir a atividade da regue.
rente
Têrmos os. 748.420 e 748.421, de
4-5-66
Meias Fio de Ouro Ltda.
Guanabara'

CASA DO
FIO DE OURO
Classe 8
Ventiladores
Termo n.° 748.416, de 4-5-66
Velaste — Velas Artísticas' Ltda.
Silo Paulo

ESTACIMETRO
LNDtsTmA

BRASILEIRA

Classe 13
Artigos da classe
Classe 13
Titulo de estabelecimento
férmo n.° 748.422, de 4-5-66
Laboratório Torres S. A.
São Paulo

COLEVANIL
Indústria Brasileirr
láboiatono Torres S. A.
,São*P.,610
. •

Classe -46.
Velas

Classe 41
Vinagre
Tê:tinos s. 748.433 e 748.434. de
4-5-66
Rhodia - Indústrias Quimicas e i txteis
S A.
55f.0 Paulo

Classe 8
Artigos da classe
Termo n.9 748.426, de 4-5-65
Joaquim Pinto da Silva Cardoso
São Paulo

PRORROGAÇÃO

'INDUSTRIA :PRASILEIRÃ . •

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Uni .produtx- farmacêutico
'como coierético e colagóao •

Classe 41
Vinagre de vinho

Classe 23 •
Tecidos P m geral
Classe 36
Para distinguir: Artigos de ves.-uáriot
aventais al pargatas anáguas: b I
'mo rra hoti uw. ilusões,
boi' is, babacapacetes, cari .1r% -ara.
puçus casacjo, colctes, cap is &ales,
n/soe. perneiras quimonos,
caias, casacos, crinelos, dominós caiar.
peliças, ponches. polainas, piiarnas ntsw
cuecas, ceroulas, colarinhos, zue3roe,
melar, mantas, mandrião, mant nnias
luvas, ligas, lenços, man tós
tuna s,

.4"ú6 q-•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação
começará
êssp prazo poderão a p resentar suas oposições ao De
parta,mento
Nacional da Propriedada Industrial aquêles que se julgarem p
rejudicados com a concessão do registro requerido

0, correr o prazo de 60 dias para o aferimento do pedido. Duranto

ne5dos, saldas de banho, sandálias,
de chambre, roupão. sobretudos.
S.a/as, penhoar, pulover, pelerman
fraldas, galochas, aravatas, aos.Saa2, km-Sacia& fardas para militares. co.
N',.;-•:):3de lingarie, jaquetas, raquês,
calçados, chapéus, cintos,
combinações, corpinhos, calças
.'.Sasas?.eanas e de crianças, calções, calf - ' cwnicas, camisolas, camisetas,
shorts, sungas, stolas ou slacks,
turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
•
1,••nc
Wrmo n.9 748.429, de 4-5-66
u2?:'Or/fico
.
"Vale do Tietê" Ltda.
São Paulo •

botas, botinas, blusões, oomas, baba.
doures, bonés, capacetes, cas .olas, caraparas, casacão, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, ahapeus. cintos
cintas, combinações, corpinhos, calçar
de senhoras e de crianças. calções,
ças. camisas. camisolas camiseta,.
cuecas. ceroulas, cola:lona:: cueiros
saias, casacos. o:nnelos, dominós, achar.
noa fantasias, tardas para militares coegials, fraldas. galochas gravatas, gora:. logos de lingerie. lauetas, laquês,
luva& liara. lencos -• -na,.
males, mantas, mandrião, .mantilhas, pactos. palas, penhoar, pulover. pelerinas,
saigas, pouches, polaina& pijamas, punhos, perneiras, cluimanc,s, regalos,
robe de chambre, rospao, sobretudos,
uspensórios, saldas de Sanaa, sandálias,
sueteres, shorts. sungas. stolaa ou Mack&
toucas, turbantes. ternas. 'uniformes
INDUSTRIA BRASILEIRA
e vestidos
Classe 41 •
Térmo n. s 748.432, de 4-5-66
Pc assinalar: Carnes frescas e em
Rogozyk E/ Cia. Ltda.
conservas
Guanabara
'f'Satiao n. 748.430, de 4-5-66
Solúveis Frusol S. A.
São Paulo

fil

II

nhos: perneiras, quimonos. regalos,
peugas. pouches, p olainas, pijamas, purobe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks.
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.9 748.439, de 4-5-66
Société Rhodiaceta
França

11ÊTE

MSOL

Classe 36
Artigos da classe
Tèrinos as, 748.437 e 748.438, de
Classe 41
4-5-66
acsinalar:
Caféem
empó
ce,co,
em grão, Rhodia - Indústrias Químicas e Texteis
torrado,
moído,
e solúvel
S. A.
`iário n. 9 748.431, de 4-5-66
São
Paulo
'o ú— Utilidades Domésticas S. A.
Comercial e Importadora
São Paulo
ITDOSTFIIA BRASILEERA

L

umnzTc SE VER

Classe 36
Gravatas
Têrmo n.° 748.440, de 4-5-66
Société Rhodiaceta
França

I3.:,-4
soc-:

rx:ro

1

MEIROGAÇÂ©
branco

rost,

ND,orratA t

saatrata

S'iio Paulo

Classe 23
Tecidos em geral
Qesse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários,
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusõea, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuços, casacão, coletes, capas, c.hales,
cacheccds, ca/çados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de arianas, calções, cal1..:i":":" n;.
ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
:aias. casacos, chinelos, dominem, acharClasse 23
pes '3antasias fardas para militares, coTecidos em geral
legial- fraldas, galochas, gravatas, gorClaSS2 36
ros, logos c9t lingerie. facjuetaa, laquês.
Ft'.•
; Q astinguir: Artigos d2 vestuirios lavas. ligas, lenços. tnant8s, meias,
C;ta•pas feitas em geral: Agasalhos. maiôs, mantas..otandribo, mastilhas,
maLasaaaals, alpargatas, anáguaa, Musas. 'et6s, palas, penhoar, pulover,
•

Classe 36
Para distinguir: Artigos de yeseuarica
e roupas .çaitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouroa, bonés, capacetes, cartolas, caas.
puças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapaus, cintaa„
cintas, combinações, corpinhoa, calças
da senhoras e de crianças, calções, cal, ças. camisas, camiaolas, camisetas/
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos, dominós, echnT.
pez, fantasias, tardas para militares, ce.
legials, fraldas, galochas, gravatas, gess
ros, logos de ling erie,.jaquetas, leana
luvas, ligas, lenços, mantéis, asof.,_
malar, mantas, mandrião, mantilhaa
letós, palas. penhoar, pulover,
peugas, pouches, polainas, pijamas. Ez3,.
Mos, perneiras, guimonos,
robe de chambre, roupão. sobaeladray
suspensórios, saldas de banho, enrad
meteres, shorta, sungas, stoles ouGlacEi
touca, turbantes, ternos, unifoc3
e vestidos .
. Termo u. 9 748.447, de 4-5-66
Coop erativa Vittico/a Garibaldi LI a•
Rio Grande do Sul

nvn. I

e.,..z.sses: 9, 12, 13, 14, 15, 17, 30, 34,

36, 37, 40 e 49
Titulo de estabelecimento
'Vs.:amos ris. 748.435 e 748.436, de
4-5-66
.13.` soc1::a - Indústrias Químicas e l'extcis
S. A.

Termo n.9 748,443, de 4-5-66
Roberti 6 Santos Ltda,
São Paule,

Classe 37
Fronhas e lençóis
Têrmo n.° 748.441, de 4-5-66
Indústria e Comércio de Bebidas Aurora
Ltda,
Pernambuco
Classe 42
Indústria e Comércio de Pighiáo-^ Para distinguir: Aguardentes, e
voa, anis, bitter, brandy, conhacr522,
AURORA LTDA.(
vejas, fernet, genebra. gila, Luza
res, nectar, Punch PiPenn122•
Bebidas em geral, e produtus alimen- sucos de frutas sem álcool, vls31.423, uwmouth, vinhos espumantes. ViSâte3
tícios
quinados e evlishy
Têrmo n.° 748.442, de 4-5-66
Têrmo
n.° 748.446, de 4-5-66
Maria Candida Souza
Francisco P. Masoller
São Paulo
Paraná

;Ao Chop do Embeá g
Classes: 41, 42, 43 e 14

Produtos alimentícios, bebidas alcoólicas, sem álcool, charutos, ci garros e
tabacos

2A0M00
Classe 41
Palmito ao natural e aos esmocam

5extet- x.eira 4
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código

Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamentc
Nacidnal da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
da

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante

Termo n.9 74S .445, de 4-5-66
Esquire Propaganda Ltda.
, Guanabara

Gol do rasai

Termo n.° 748 . 449, de 4-5-66
Francisco Carneiro Nobre de Lacerda
Filho
Brasília

CASA OSúRIO

AJÔR - Agência Jornalística

do Planalto
Classe 32 "
Programas para intervalos em televisão
Classes: 32 e 33
Publicações em geral; agencia de notiTermo n. 9 748 . 444, de 4-5-66
cias e de publicidade
Companhia de Cigarros Sinimbu
Rio Grande do Sul
Termo n." 748 . 450, de 4-5-66
Perfumes Cirielândia Ltda
Guanabara

PRORROGAÇÃO

%IDO S
Classe 44
Cigarros
Têrmo n.9 748 .448, de 4-5-66
Cooperativa Vinícola Garibaldi Ltda .
Rio Grande do Sul

Classes: 41, 42 e'43
Titulo de estabelecimento
• 'refluo n.9 748 457, de 4-5-66
V ixoid — Comércio e Indústria de
Inseticidas Ltda.
Guanabara

VIXF ORCO

CINEL DIA
411

Termo n.9 748 .456, de 4-5-66
Valente Silva El Cia. Ltda.
Guanabara

INDÜSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Substâncias e preparações qu Ui/ Lias usa
das na indústria de perf uin a ria, inclusive álcool
Termo n. 9 748 . 452, de 4-5-66
A. de Mora Féria — Tintas de Impressão Litográficas
Guaabara

Classe 2
Desinfetantes, desodorantes e bactericidas
nono n. 9 78. 158, de 4-5-66
José Maria Mias
G tia :taba ra

luras ferro comum a carvão, fêrutoirati.
unis fôrmas para doces, freloe parti
estradas 'de ferro, frig:deiras; ganchos,
gar'ios, ganchos para quadro(
'nazis para darru a gens: insígnias; lie
..nas, lâminas, liroreiros, latas de lixai
;arras; machad:nhas, molas para portti,
molas para venezianas, martelos, dera
-eras. matrizes; navalhas; puas; pás, prete
gos, parafusos. picões. porta-galo; Mel
seiras, porta-pão, porta-ibias, paliteiro(
panelas, roldanas, ralos para pas, relato
tes, regadores; serviços de chá e café,
;erras, serrotes, sachos, sacarrolha;
,ouras, talheres atihadeiraf., torqueze,
r.enazes, travadeiras, telas dt arame, Rau
seiras, trincos, tubos para encanathentee
trilhos para pirtas de correr, taçaall,
travessas, turibulos; vasos, vasilhamet
e verruma
Têrmo n.° 748 .460, de 4-5-66
( Prorrogação)
Moinho Pana mbi S. 'A
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

UNIÃO DAS:
FAMILIAS DAS
CIDADES DO BRASIL
lasse 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 748 . 459, de 4-5-66

PRORROGAÇÃO

Armando Schepís

c;uanahira

GVAROENTE DE UVA
I I

~te "mit 5••n..-.
(00/~11 VI.COIAGA*1440
jemene
.r.
• Iro..o-OPRI.L s ao...5w!

IN •

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. an:z, bitter, randy, conhaque, cervejas teme, genebra. gin. kumel, licores. n e ctar, p unch pipermint, rhum,
micos de frutas sem ã/cool, vinhos, vermouth vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:slre
Termo n.9 748 .451, de 4- 5-66
(Prorrogação)
Perfumes Cinelândia Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
'

4L7ift.
4aloidaza dia

Classe 1
Tintas de impressão tipográfica e litográfica
Termo n.9 748 453, de 4-5-66
Cleveirson de Santana Pires Brandão
Guanabara

INDÚSTRIA' BRASILEIRA
Classe 8
Complemento de máquina falante
Termo n.9 748 .464, de 4-5-66
Tefal
França

TEFAL
Térmo n,9 748.454, de 4-5-66

José Medina Lopes
Guanabara
TINTURARIA

MEDINA
Classe 33
Tinturaria
Termo n. 9 748. 455, de 4..5-66
Vicente Quartarone
Guanabara
X

FOTO

s 1 1 c)..
.

• Classe. 48
gua de colônia, brilha nti MI extrato.
loção, pó de arroz e talco perfumado I

SUSTENTAFONE

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Classe 41
Farinha de arroz, de aveia, de eettekt
de cevada, de madioca, de milho e de
trigo, féculas, farelos farelinhos,
ragens, fubá, sêmolas e semolinaa 'I
Termo n.9 748 461, de 4-566
(Prorrogação)
J.. R. Geig y S. A
Suiça
PRORROGAÇÃO

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
tutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavanuss. armações de netal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açuClasse 3
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandeijas, bacias, baldes. leimbonieres; Preparado de sulfanilamida polivalentã
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- de posologia reduzida, para o tratainelei
to das infecções por bactérias
ras, conchas coadores; distintivos, doTêrmo n.9 748.463, de 4-5-66 T
bradiças; enxadas, enxadões. esferas,
Soda-Pabrik Aktieti;
engates. esguichos, enfeites para arreios Badische
•
gesellschaft
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros . correntes, cabides'
Alemanha „---Í
t.
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
g't°
caixas de metal para portões, canos de
cear/, chaves de fenda, chaves isglêsacabeções, canecas, cipos, cachepots.
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de elímentos
Classe 1
estribos, esferas para arreios, espuma
rodutw; Ouituicos para fins industrial',
deiras; foetneks, çoices, ferro para aorta: I tu, ¡liares ou adjuvantes para as indús• capinx fettPihis, facas, facões, fecha
trias cle adesivos e de plásticos

IRGAFENi

(naços

SeRepWra

G
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Publicação feita do . acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
a correr o prazo Go 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão a p
resentar sue.s oposições ao Departamento

£gaciona cão ropriedado radustricsi aqueles que se julg arem p rejudicados com o concessão cio registra. requerido

Termo n.° 748 462, de 4-5-66
(Prorrogação)
1:Ca1i-Ghemie Aktieng esellscha ft
Alemanha
2

.

Têrmo n.° 748 470, de 4-5-66
(Prorrogação)
Armour And Cotnpany
Estados Unidos da América

efft0 oGAÇÃo

sive agregar engenheiros das diversas
especialidades em torno de um fim
comum
Termo n: 9 748.475, de 5-5-66
Escritório Técnico Desouza S. A.
Guanabara

E

KALII-CHEMIE

EFER O

Classe 33
Titulo de estabelecimento
• Termo n. 9 748.476, de 5-5-66
Escritório Técnico Desouza S. A,
Guanabara
Classe 1
Substâncias e preparações
químicas
usadas nas indústrias, na fotografia e
Classe I
nas análises químicas. Substâncias
.Rrociutos químicos para fins industriais preparações químicas anti-corosivas e
6atalizadores químicos para processos
anti-oxidantes
tae "cracking", pigmentos para tintas
remo n.9 748.471, de 5-5-66
Termo n.° 748 465, de 4-5-66
Danton Voltaire de Souza
(Prorrogação)
Guanabara
IVIovietonews, Inc.
Estados Unidos da América
CLUBE DOS ENGENHEIROS
Classe 33
Agregar engenheiros e- seus familiares,
sem fins zorne, ciais, apenas social, cultural e técnico
Classe 8
.Eiltas cinematográficas nas quais os quaTérmo n." 748.472, de 5-5-66
dros descritivos são acompaohados ao
Danton Voltaire de Souza
nzesmo tempo da reprodução dos sons
Guanabara
Termo n.° 748 466, de 4-5-66
Comn .Products Company
INSTITUTO DE ENGENHARIA
. Futados Unidos da América
GUA NA BARA

SERVIÇO DOMICILIAR DE ENGENHARlit

•

Classe 33
Titulo de estabelecimento
TéTITIO n.9 748.477, de 5-5-66
Escritório Técnico Desouza S. A.
Guanabara

ENGES LO

‘91DinW ep

Classe 33
Estudos nas diversas ramificações
r
matéria, princinahnente de nível alta..
mente técnico; sem fins lucrativos ou
comerciais, de âmbito estadual, visando agregar engenheiros das diversas esClasse 33'
pecialidades em tõrno de um fim - Máquinas para engenharia e .suas partes
comum
integrantes
._
.
9
748.474.
de 5-5-66
Trmo n.
Termo n.° 748 .479, de 5-5-66
Escritório Técnico Desouza S. A.
( Prorrogação)
.Vinicultura e Engarrafadora Ouro Fino
Guanabara
S. A
. 1 unto

Classe 31
Gachetas metálicas
' !nmos as. 748.468 e 748 469. de
4-5-66
(Prorrogação)
Procter
GainWe Limited
Inglaterra

OUVSO
I.

Saa eu.) um
Classe 48
Sabão perlumado

RODOENGE

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Térmo n.9 748.473, de 5-5-66
Daoton Voltaire de Souza
Guanabara

Vt()'. C"
G 54bp',.

Classe 23
Par." utsonguir tecidos em owo1.
dos para confecções em gera g. Para
tapeçarias e para artigos de como o
mesa: Algodão, alpaca. cantina. cet1te„;
caroâ. casimiras fazendas a tedeca
lâ em peças, juta. jersev; linhog avivas
paco-paco: percalina: mau; cavem cedo
natural: tecidos plásticos. tecidas Çw,..
permeáVeis, tecidos de pano ce=t9 o
veludos
Termo n. 9 748.481, de 5-5-66
Companhia Cacique de Café Solúvel
Paraná

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 748.478, de 5-5-66
Escritório Técnico DesOn
za S. A.
Gitanabara

ENGE

Classe 41
Óleo de milho comestivel
Termo n. 9 748.467, de 4-5-60
(Prorrogação)
Crane Packinc, Company
Estados Unidos da America

vejas termal genebra. cnt,‘ b1111011. 14cod
res. neetar minai) p ipermint. ràura,
sucos de truras sem álcool. vinhos, voz.
mooth Vinhos' „%puman tes. viahort
quinados e wh:sfvy
Termo n.9 748.480, de 5-5-66
(Prorrogação)
Cotoniticio Guilherme Giorgi S. A.
Sk, Paulo

OTO

INDUSTRIA EIRAS, LEIRA
Classe 41
Para distinguir: Café
Têrmos as. 748.482 a 748 .484, de
5-5-66
S. A. Indústria e Comércio
São Pado

PRORROGAÇÃO

ssN'
C 15).

e«
nP

ARABENS
44.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de venfuãrlos
INDÚSTRIA DRAW LEIRA
e roupas feitas em geral: Agasalho
Classe 33
aventais. alpargatas, auàquas. binou,
Estudos nas diversas especialidades da
dotas, botinas. blusões. noinao baba.
ciência em referência, principalmente
,:lasse 42
louros, bonés. capacetes. cartolas. CEVEI.
de nível altamente técnico. Sem fins Para distinguir: Aguardentes. aperiti. ouçon casacão, coletes. capam charcas
lucrativos ou comerciais, visando !nela- kok euÇa, h4t2ga k.,~0 switne2, gaz. ca~19., migado-a, c.karOm an,
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGUHARIA

. t
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Publicação feita de aeÓrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o praao de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiça as ao Departamento
•
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

cintas. combinações. co ,pinhos. calças
lc senhoras e de criaaças calções, .cai• çaa camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
aa:as. casacos, chinelos, dominós, achar
pes, fantasias, tardas para militares. co,Ocvais. fraldas. galochas, gravatas, ger.
. roa. ogos de lingerie. ja uetas. laquês
luvas. ligas, lenços, mantes. meias:
manas mantas mandrião. mantilhas. tia.
tens. !mias. Penhoar. pulovet pelerinas.
peugas, pouches. olainas. Difamas ou.
nhos. , perneiras, quimOnas, regalos.
robe de chambre roupão. sobretudos
suspensórios. saídas de baniu>, sandálias
susteres. shorts. sungas. stolas 3u slacks
toucas. •turbantes ternos, uniformes
e vestidos
. Classe z2
Pios ein geral, para bordado e tricote
geia: fios em geral para tecelagem e
uso coibumá fios de lã ou pêlo em
•meada ou novélo. torcida ou não: fios
de AV ou Pêlo, ern meada ou novelo
para bordado, costura, croché ou tricô;
linhas de costura, para bordar e para
•tricotegem
Classe 23
ara diatingujr: fecIdos ens geral, te
eidos para confecções em geral. aars
tapeçarias e para adigos de cama
mesa; Algodão, alpaca, cânhamo, caba
caroã. caremieas, fazendas e tecidos dé
- la era peças, juta. 'mesa linho. nylon
Paco-paco, percalbie, rami, rayon. seda
natural. tecidos plásticos. tecidos im.
permeabilizantes e tecidos de nanó coutas
e vestidos
Tétano n.° 748.485, de 5-5-66
Staroup S. A. Indústria & Roupas
São Paulo

q

,

uspensórios. saidas de banho, sandálias.
meteres. shorts, sungas. stolae ou slacks
roucas. turbantes ternos, uniformes •
e vestalos
Termo n.° 748.486, de 5-5-66
Staroup S. A. Indústria de Rpupas
.São Paulo

p

.

.

.

4 Is?

C
(5.

4

.e;•
'04)

$3.0

ácidos para uso aa,s construções, par.
agistes. portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilaçáo, tanques de cimento. vigas, vigamettos e
vitrbs
Termo n.° 748.488; de 5-5-66
Bar e Lanches Cantabrico Ltda,
São Paulo

uvas, ligas, lenços, ma ntó& MCiak
mies, tr antas, mandrião, mantilhas. pes
letés alas, oenhoar, ulover, catarinas,
oeugas, ponches, polainas, oilatnall pits,
ahoe, peCTleir83, qt1/1210c108. negafook
robe de chambre, roupão, aobretudak
ma ens6rios- saldas da banho, sandália"
meteres, shorts, sungas. &tolas ou &lecke
tuler, touca& turbantes. ternos, tudo
forsnes e vestidos
CA NTILBRI
Tânno n.° 748.492, de' 5-5-66 •
Industria de Esfregões C`oniestiçoi
. Classe 41
Ltda.
Para distinguir lanches, refeições pron.
.
Rio Grtmde de. Sul
tas, frituras e salgados: Bolinhos, croquetes, churrascos, 'cuscus, cochinhas,
carnes,- empadas, esfihas kibes omeletes, pastéis, pizzas, salsichas, sanduiches, saladas e doces
C asse 38
Termo n.'" 748.489, de 5-5-66
Decai Despachos de Exportação, Im- Ações, apólices, cartões comerciais e da
visitas, cheques, cupons, debêntures,
portação e Cabotagem Ltda.
duplicatas, envelopes de ea alluer tipo£
São Paulo
etiquetas impressas, faturas, foll ithais
impressas, letras de câmbio,, rotas praIE CAL IE SPACHOS
rMssõr'as, napeis de carta; recibos e
EXPORTAÇTx0 E
rótulos
CABOTAM LTDA.
Têrmo n.° 748.493, de 53-66
Laboratório Prado S. A.
Nome Comercial
Paraná
..r. A
le•-n
Termo n.° 748.490, de 5-5-66
Decai Despachos de Exportação, Importação e Cabotagem Ltda
São Paulo
Indúsir ia .13rasilairP,

,

.

gor'

•

;

p

:

•
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. , olpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas. babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes. capas, cheia&
cachecol& calçados. chapéus, .cintos,
cintas. • combinações, corpinhos calcas
de senhoras e de crianças, calOes. calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
salsa, casacos, chinelos, dominó& achar
pes. fantasias, tardas para militares, co.
!estiais, fraldas. galochas,. gravata& goa
tio& logos de lingerie. jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços, mant6s, meias
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. paDECAI,
letós. palas, penhoar pulovei. Merinas
peugas. Pouches. polainas. pilam& pu
Classe 38
nhos, perneiras. , quimonos.: regalos Para distinguir o timbre da reque:ent.e
robe de chambre. rolpão. 'sobretudos a ser usado pela sociedade 'aos seu:.
suspensórios. saídas debanho.
papéis de correspondência. duplicatas,
sueteres. shorts. sungas stolas ou slackt faturas, chegues, ações, papéis de cara
•
e vestidoa.
e de oficio, envelopes, cartões de visitas e comerciais memorandos, notas proTermo n.° 748.487, de 5-5-66
Timbó TeTraplenagem, Engenharia e missórias, letras de câmbio, apólices.
folhinhas e demais artigOs que enquaComércio Ltda.
dram a referida classe
São P, .. !o
Têrmo n.° 748.491, de 5-5-66
Confecções de Roupas Danylon Ltda.
TIMBO•
São Paulo
Classe 16
Para distinguir: Materiais para consolações e decorações: Araamassas,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaçáo, calhas, cimento, cai, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsião de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, .ladrilhos, lambris, luvas
Classe 36
de junçáo. lages. lageotas. material is°. Para distinguir: Artigos de vestuário'
Lente contra frio e calor, manilhas, mas- e roupas feitas CM geral: Agasalhos
sas para revestimentos de partdes, ma- aventais. alpercatas. anáguas. blusas
deiras para construçõea mosaicos, pro- botas, botinas, blusões, boinas, baba,
dutos de base asfáltico, .Produtos peie !louros, bonés, capacetes. cartolas cara.
tornar imperrneabilizantes as argamas- ouças. casacão, coletes. capas, chales
sas de cimento e cal, hidráulica; 'pedre- cachecols. calçados. chapéus. cintos.
gulho. produtos betuminosos, impermea- cintas combinações. calça=
as .calções calbilizantes líquidos ou sob olhais formas 4 senhoras e de criaç
'camisolas, camisetas
para revtstimento e outros como na* p5- cas. camisas
aia:l r-4;10o. Peças ornamentais de ci- cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros
mento, "ou' ges o ara tetos e paredes. sies. fantasias tardas ara militares, co
papel Para forrar casas, massas: Mai- kgiais, fraldas, galochas, gravatas, gor

sandália

e

.

,p

p

p

Domestico

,

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
.e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
hotas, botinas, blusões, boinas baba.
• acarop, 'bonés, bapacetes, cartolas. cara.
aura& casacão, coletes, capas, eludes;
caéhecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhoa, calças
-I senhoras e de crianças :calções, cal.
ças. camisas, camisolas, • camisetas,
Cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
talas, casacos, chinelos, dominós, achar,
pee. fantasias, fardas para militares, co.
saiais, fraldas, galochas. gkivata&
•
:Os. ogos de . lingerie, jaquetas,. laquês
Voas, ligas, lenços, manteis. meias:
,rialõs, mantas, mandriá°, maatilhas, aa• aetés, pelai. penliciar pulover. pèlerinas:
• saudai, Ponches. polainas. Pliarnas puiFios. perneiras, ouimonos, regalos
tobe de 'chambre. rou ão, sobretudo.,

g

roi. logos de bagada, (a uaras. Isquês,

Qp

.

p

pRAg
-

Classe 2
Substâncias e preparações quimicas
usadas na agricultura, h saber: adubo*,
adubos artificiais para o solo, álcalii
para fins agrícolas. bactericidas, ceras
para enxertos, cianamide de dileto
como adubo para o solo, defumadorefe
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura,. escórias básica. pari
adubos, essências para exterminar sugo
mais e plantas daninhas. extratos di
auassia para fins hortícola!, fertilizais+
Mas para o solo, formicida, gueno. Ines*
tifugos, massas para enxerto& pastilha*
para destruir insetos, preparações pari
preservar o solo, preparações para devi
truir Insetos, hervas e plantas dant*
has, traia para fins agrícolas, sais Par*
fins horticolas, substâncias quietam'
para destruir insetos, hervas e planta0
daninhas, venenos contra a VerMinea
venenos -para Insetos e- %rumos
contra lagartas
'nano n.° 748 .494, de 5-5-66
Laboratório Prado S. A.
•
Paraná

(1,,R A_IL,0 C I
".7
Indástrir-brasil-err.?
' Classe 2
Substâncias .e preparações químicas
usadas na agrIcultcra, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, aí
para fins sanitários, a saber: — adubos
quimicos ácidos saniçários, águas desinfetantes, álcalis, bactericida, barati-
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carrapaecidas, desin çetantes esterilizantes, enxertos, fertzantes,
formicidas e fosfatas
Termo n.° 748.495, de 5-5-66
Laboratório Prado S. A.
Paraná

PRADOMIX

químicos, ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, barata
cidas, carraparcidas. ciesin!etantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatos
Têrmo n,° 748.499, de • 5-5-66
Laboratório Prado S. A.
Paraná

ticidas. remédios para* Uns veterinários,
sabões veterinários e des.nteratites, sais
veterinários e desintetantes sais veterinários, vacinas para aves e animais.
sais minerais para fins veterinários, pomadas uso veterinário. veriniicdas uso
veterinário, desin'atantes e veterinários
TèrMO n. 9 748.503, • de 5-5-66
Casa Editara. Titã S. A.

Térmo u.', 748.506, de 5-5-66
Indústria Resegue de Óleos Vegetai/
S. A.
São Paulo

Guanabara

Classe 41
Para. assinalar: óleos comestiveis, gov.
duras alimentícias de origem vegetal e

Indústria Brasileiras'
Classe 2
Carrapaticidas, desi te , !antes, embrocações para animais, farinha de ossos.
medicamentos para anima:s. aves preparado s eprodutos inseticidas. parasi-

Indús; a ia" Paasi!aira

Classe 2
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultara, na horticultura
ticidas, remédios para Uns veterinários, na veterinária e para f:ns sanitários, a
sabões veterinários e cies:atarantes, sais para fins sanitários, a saber: — adubos
'Veterinários e desinfetantes sais veteri. químicos. kidos sanitários, águas denários, vacinas para aves e animais sinfetantes, alcalis, bactericidas, baratiSais minerais para f:ns veterinários, po. cidas, carrapat:cidas, desin retantes este:nadas uso veterinário, vermiicdas uso
rilizantes, enxertos, fertilizantes,
arererinario, desin‘etantes e veterinários
formicidas e tosfatos
Têrmo na 748.496, de 5-5-66
Térmo n.° 748.500, de 5-5-66
Laboratório Prado S. A.
Laboratório Prado S. A.
Paraná
Paraná

'í)

'

Casa Editora Titã S. A.
ClaSse 32

Emprêsa editara

Classe 2
Substâacias e preparações químicas
usadas na agricultara, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber. — adubos
químicos, ácidos sanitários, aguas desinfetantes, álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapaticidas. desinetantes esteriliaantes, enxertos, fertilizantes,
formiridas e fosfatos
Taa.ao n.° 748.497, de 5-5-66
Laboratório Prado S. A.
Paraná

INDÚSTRIA BRASILEIRA

animal e rações

ramo_ n.° 748.507, de 5-5-66
General Electric Company
Estados Unidos da América

Têrmo

748.504, de 5-5-66
Sterling Products International,
Incorporated•
Estados Unidos da América

COE
Classe 3
Analgésicos
Trino na 748.505, de 5-5-66
Indústria Resegue de Óleos Vegetais
S. A.
São Paulo

Indústria brasileira

SOLANGE

Indústria Eràsila.:ra'

SLIMVAR
Classe 8
Capacitores e condensadores elétricos e
acessórios de aparelhos elétricos
Têrmo n.° 748.510, de 5-5-66

Balas Líder S. A.
São

JOVEM GUA DA
INDÚSTRIA BRASILEIRA.

1110JA

Classe 2
Substâncias e .preparações químicas
usadas na agricultara, na horticultura,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
na veterinária e para fins sanitários, a 'para fins sanitários, a saber: — adubos
Classe 41
químicos, ácidos sanitários, águas de- Para assinalar: óleos comestiveis, gorsinfetantes, álcalis, bactericidas, barati- duras alimentícias de origem vegetal e
cidas, carrapaecidas, desin cetantes esteanimal e rações
rilizantes, enxertos; fertilizantes,
Térmos os. 748.508 e 748.509, de
formicidas e fosfatos
5-5-66
Dínamo S. A. Crédito, Financiamento
Têrmo n.9 748.501, de 5-5-66
'
- e Investimentos
Laboratório Prado S. A.
São Paulc
Paraná

Classe 41
Para distinguir: Balas
Têrnio n.° 748.511, de 5-5-66
Aguas Minerais Vontobel Ltda.
Rio Grande do Sul

sei°
ZO
9

dústria

' Indústria brasileira
Classe 2
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas Substâncias e preparações químicas
asadas na agricultara, na horticultura, usadas na agricultara, na horticultura,
ta veterinária e para fins sanitários, a na veterinária e para fans sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos para fins sanitários, a saber: — adubos
químicos, ácidos sanitários, águas de- químicos, ácidos sanitários, águas deilnfetantes, álcalis, bacreriaidas, Nrata sinfetantes, álcalis, bactericidas, baratacicias, carrapatkidas, desinfetantes este- cidas, carrapat:cidas, desin çetantes este.
rilizantes, enxertos, fertilizantes,
rilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatos
formicidas e fosfatos
Têrmo n.° 748.498, de 5-5-66
Têrmo n.° 748.502, de 5-5-66
'Laboratório Prado S. A.
Laboratório Prado S. A.
Classe 38
Paraná
Paraná
Para distinguia: agendas, ações, blocos,
de papel para cartas, cartões, calendá-'
rios, embalagens de papel e papelão,
envelopes, faturas, fichas, papelão, papel em Milhas; apólices, cheques, dupli- •
'Indústria Brasileira'•
catas, debêntures, letras de câmbio, noIndústria Brasileirá
tas promissórias, notas fiscais, recibos,
Classe 2
Classe 2
passagens
Subs'.-incias e preparações químicas. Carrapaticidas, desinfettantes, elabrocaClasse 33
used-s na agricultcra, na horticultura, ções para animais, farinha de ossos, Para distinguir: Crédito,. .financiamento,
vaterinária e para fala sanitários, a medicamentos para animas, aves, pre- investimentos e transações bancárias em
para ;ins sanitários, a saber: — adubos parado o enrodutos inseticidas, parasigeral

Classe 43
Agua mineral natural
Têrmo n.o 748.512, de 5-5-66
(Prorrogação)
Eduardo Augusto Gonçalves

Santa Catarina

buam('

PliblôCOLO! ?RADOI9X

-,
TfRiPM,Yea tika-,511-CRA
• Classe 10
Albuminimetros, aparelhos para asa& a
pressão sanguínea, bombas para extrair
leite. buretas, copos para banhar os
olhos. bicos /e seringa, cânulas, catétexao
cuspideiras para dentistas. cistoscóp*.es,
drenos para Sins cirúr gicos, duchas para
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rermo n.° 748.519, de 5-'5-66
Classe 21
os olhos • espátulas para abaixar. a !in- Sn não, sabonetes. dernifricios em pó.
Artigos da classe
v-ista ou 'liquido. sais perfumados para Distrlbuidora de Cartas Rápidas Ltda.
Guanabara
"anhos. pentes. vaporizadores de pertu.
Tértilos ns. 748.528 a 748.532, de l
cittimetros. innaladores, ir: gadores. tr- • escôvas pata dentes. cabelos. unhas
5-5-66
cílios.
saquinhos
perfumado,
prepararigaliores cirorwcos. itrigailores nasais.
Verolme Estaleiros Reunidos do Brasa
DISTRIBUIDORA
DE
ia neetas laringoseopbs. laringetomos, rias em pó. pasta, liguidos -e tiblos
S. A.
olhos artitic.ais. otoseopios. pipos para para o tratamento das unhas. dissol- CARTAS RÁPIDAS LTDA.
Guanabara
ventes
vernizes,
removedores
da
cutie
'
* seringas. seringas de vidr apara zirargia
termômetros clinicbs tubos' de tratmeo- eula, glicerina perfumada para os cabeNome comercial
comia. uretroscop:os. ureômetros. vá'vu- os e preparados para descobrir unhas,
cílios
e
pintas
ou
sinais
artificiais,
óleos
las abdominais e vaginais, ventosas,
Térmo n." 748.520, de 5-5-66
tiara a pele
v:viômetros, Ricaras pata •doentes
Distr1buisbra de Cartas Rápidas Ltda.
• Têm() n.° 748.517, de 5-5-66
Guanabara
Térmo n." 748_513, de 5-5-66
S. A. Moinho Santista Indústrias
(Prorrogação),
Gerais
Eduardo ,Augusto Go•çc.lves
Classe 6
Santa Catarina
Artigos da classe
ERAS:LEMA
Classe 8
•
Artigos da classe
Classe 11
Classe 38
Artigos da classe
Artigos da classe
•Classe 20
Termo n, 748.521, de 5-5-66
Artigos da classe
Distribuidoiu de Cartas Rápidas Ltda.
Classe 21
Guanabara
Artigos da classe
Tèrmo n.° 748.533, de 5-5-66
Sociedade Civil Administradora de
Direitos de Autor — "S.C.A.. D • A.,*
São Pat.lo
gua, estetost. ópios fi emog loninómetr.is.
newomanomt trios. nisterotomos neinato-

/Sr

Classes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; li;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 32; 34; 35; 36;
37; 38; 39; 40; 41; 42: 43, 44, 45, 47,
48 e 49
Insígnia comercial
Termo n. 9 748.514, de 5-5-66
Walter Silva Brandão e log o Coelho
Guanabara

Cia<sse 56
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Classes: 33 e 38
aventais, • olpargatas, anáguas, blusas,
Sinal de propaganda •
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros. bonés, capacetes, cartolas, caraTêrmo n.° 748.522. de 5-5-66
puças, casacão. coletes, capas, chales. Distribuidora de Cartas Rápidas Ltda.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Guanabara
cintas, cotr.binações, corpinhos, calças
de senhoras e dc crianças, calções calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas.• ceroulas. colarinhos. cueiros,
Classes: 1, o, 17, e 50
saias, casacos, Chinelos, dominós, echar•
Titulo de estabelecimento
pes. fantasias, tardas para militares coTêrmo n.° 748.515, de 5-5-66
legiais, fraldas. galochas, gravatas—gorMurtinho Ei Oliveira Limitada
ros. logos de !ingeria. jaquetas, laquês.
uvas, ligas. lenços, • mantós. mejas.
São Palie
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas pa,
letós. palas. penhoar pulover. pelerinas.
PRORROGAÇÃO
peugas, pouches, polainas. pijamas. pu.
INDUSTRIA BRASILEIRA
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão. sobretudos.
Classe 38
suspensórios, saldas clebanho, sandálias
Artigos da classe
IND. BRASILEIRA.
susteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
roucas, turbantes. ternos. uniformes
Térmos na. 748.523 a 748.527. de
e vestidos
5-5-66
Classe 48
Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil
748.518,
de
5-5-66
9
Tênn0
rt.
Para distinguir: Perfumes, essências, exS.A.
Laboratório Torres S. A.
tratos. água de Colônia. água de toucaSão
Guanabara
cador. água de beleza. água de quina
água de rosas. ágim de alfazema. água
PRORROGAÇÃO
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, -batons" cosméticos. fixadores
RHINU-SINUSI
de penteados. petróleos. óleos para os
INIYOSTRI A BRASILEIRA
cabelo. creve rejavenescente., Cremes gorIndústria Brasileira
Classe 6
durosos e pomadas para limpeza da
Artigos da classe
pele e "maquilage" depilatórios, desolaboratório Torres S. á.
Classe 8
dorantes. vinagre aromáticó, pó de arroz
São Paulo
Artigos da classe
e talco perfumado ou não, lápis para
Liasse
Classe 11
pestana e sobranceiras. preparados para
fama
indicado
Artigos da classe
embelezar cílios e olhos. carmim para Um prc
Classe 20
o rosto e para os lábios, sabão e creme como descongestionante no tratamento
das rinofaringites e sinusites
Artigos da classe
par:, barbear, sabão liquido perfumado

inctal

aPODORISK

VEROIME

•SOCIEDADE C IV'
ADMINISTRADORA
DE DIREITOS De
AUTOR S•C•A.D•A,
Nome comercial
Tárrnos ns. 748.534 e 748.535, de
5-5-66
•Seiciedade Civil Administradora do
Direitos de Autor — "S.C.A.D.Aj
::)ão Paulo

• Classe 8
Artigos da classe
Classe 32
Artigos da classe
Tèrmo n.° 748.536, de 5-5-66
Indústria e Comércio de Azulejos
"Inox" Ltda.
Guanabara

2i

INOX
Classe 16
Ladrilhos e azulejos metálicos para reivestimento de pisos e paredes, de couta
trução civil
Tèrmo n.° 748.538, de 5-5-66 1
"ECOL" — Engenharia de ConstruMi
Ltda.
Ceará

ECOL7- Eng-e-nha,
de Construções Ltda.
Nome comercial
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Proprieciade Industrial Da data da publicação começara
• euraei o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante asse prazo poderão apresentai suas oposições ao Departamento
Nacional dr Propriadade industrial aqualea que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Térnio n.' 748.537, de 5-5-66
e cosinha. camas cabides, cadeiras dras semi-preciosas para Jóia pérola ias, reboque. radiadores 'safa veiculo&
Faigenbaria de Construções ratórias, cadeiras de balanço, caixas e imitações de pérolas, pratos de rue- rodas para veicules. selins, criciclos. U"ECOL"
Ltda .
le rádios, colchões, colchões de molas, rais preciosos. serviços de chá e de café -antes para veiculos. vagões, velocipeCeara
dispensas, divisões. divans discotecas de metais preciosos, serviços de licor ias, vararas, de conrrôle lo irfoga.dor e
de madeira espreguiçadeiras. escrivani- de metal precioso. serviços de refrescos acelerador. tróleis, croleibus ve,raes de
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, de metal precioso, serviços de saladas
carros, toletes para sarros
tnesinhas mesinhas para rádio e televi- de frutas de metal precioso, serviços de
Casse 28
ão mesinhas para televisão, mogfutc.s sorvete de metal precioso. talhares de Para distinguir: Artefatos de material
para on,E;ro..s„ porta-retratos, no . ronas metais preciosos. turibulos de metal. plástico e de nylon: Recip:entes fabripoltrom_J-camas, prateleiras. porta-chacacica de material plástico, revestimenturmalinas lapidadas e vasas de
éus sotas,. sofás-camas. travesseiros
tos confeccionados de substâncias ant.
metais preciosos
vitrine:
mals.e vegetais: Argolas açucareiros,
Classe 33
Classe
11
Classe 15
armações para &elos, bules, bandejas.
Construção civil e serviços correlatos
_
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica, Ferragens, ferramentas de gala espécie bases para telefones, baldes, bacias, boiTêrmos ns. 748.539 a 748.561, de
porcelana, faiança, louça vidrada para cutelaria em geral e outris aziagos, de
sai, caixas, carteiras, chapas cabos
5-5-66
uso caseiro, aparelhos de cata de café, metal a. saber: Alizates. alavancas, ar
inações
de
metal.
aaridcrres
de
latas
ssera'
ferramentas e utcnsillos. cruzetas,
( Publicidade) Lula . de jantar, serviços de refrescos e. de
para acondicionamento de ah-i ão Paulo
oebidas a saber: abajures de lampião, arame aso ou tarpado. assadeiras. açu caixas
areiros; brocas, bigornas, baixela, mentos caixa de mater;a1 plástico para
açucareiros. apanha-moscas, bacias de c
b
coadores, copos, canecas, coafatiava, bandeijas banheiras, bisco teiras Jandeljas, bacias, baldes, blmbonieres;aterias.
chas. capas para álbuns e para livros,
bules:
tadinhos.
cadeados.
castiçais,
co
bidès botijas. bules ca l areiras canecas
cálices, cestos, castiçais para velas.
castiçais, chavenas centros de mesa Iberas para pedreiros correntes. cabides caixas para guarda de !Netos,
cartacompoteira. cubose. lescansos de rorce. chaves; emanes. chaves de parafusos chias. coadores para chã. descanso para
conexões
para
ensanamento.
colunas
usa, escatradeiras. espremedores filtra
indústria Brasileira
pratos, copos e copinhos de plásticoos
funis, garra'as, globos. jard:neiras jar- caixas de metal para portões, canos de para soraetes, caixinhas de plástici
meatl, chaves de landa chaves tsglêsa
ros
jarrões,
lavadedos,
lavatórios
lei,
Classe 8
cabeções, canecas. cipos, cachenota para sorvetes, colherinnas, pasinhas,
Para distiugait as ar:mantes artigos eles. teiras. Inaçanttas de porcelana. mante• c entros de mesa, coqueteleiras caixas g arfinhos de plástico para sorVeees toraricco Rádios. aparelhos de televisão, çueiras. molheiras. moringas. palite:roo para acondicionamento de alazientos minhas dt plástico Para sorvetes. discos.
pick-ups. geladeiras. sorveteiras. apare- pedestais, pias. pires; polvilhadires: caldeirões. caçarolas. chaleiras. catetel. embrtagen de material plástico. embalhos de refrigeração. enceradeiras, as- porta. Facas potes. puxadores. receptá- ras, conchas' coadores;' distintivos, do lagens de material plástico para sorvePiradores de pó. Fogões, fornos e toga, culos, saldros; serviço de chá; taças bradiças; enxadas, enxadões. esteres tes. estojos para objetos, espumas de
relvas elétricos. chuveiros, aquecedores. para café. travessas. • terrinas, orindis engarc:s. esgtachos. enfeites para arreios aylon. esteiras. enfeites pare automo.
vasilhas vasos sanitários e xícaras
balanças. ferros elétricos de engomar e
estribos, esferas para arreios. espuma. veia massas anti-ruldos. escoadores da
Glasse 1
passar batedeiras. coqueteleiras. expre;Jeiras;
formões. 'vices. ferro pare tostar pratos. funis. Mamas para doces. fitas
criadores liquidilicad tss elétricos. má- Vidro comum laminado, trabalhaua
capins
fera:sana facas, facões, fecha- para bolsas, çacas guarnições
tôdas as formas e preparos- vidre
quinas para picar e moer legumes e
Carne. resistências elétricas. fervedores. sristal para todos os fins vidro indus duras ferro comum a carvão. aniteiras alça" para porta-blocos, guarnições
liquidificadores e para batedeiras
com telas de metal Ou composi serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te- para
Ceuta& ventiladores. naenlas e bules
de frutas e legumes, gcarnições de maelétricos. refletores. ralógios de ar re• ões especiais: ampolas, aquários, as- ;ouras talheres atlhadeiras, torqueze teria) plástico para utensílios e eibjetos,
frigerado tomas elétrica., máquinas 'acidras almolarizes. bandejas. cube funis fôrmas para doces, freios mura
pára bolsas garfos. galeria.
fotográficas e cinernatomaticass • cam- ias cadinhos cântaros cálices, centro estradas de ferro, frig:deiras; ganchos guarnições
cortinas, ferro laminados, piáspainhas elétricas, garrafas térmicas. re- ie sesa, cápsulas, copos, espelhos as grelhas panos , ganchos para quadros para
ticos lanchelras, mantegueiras. malas
gadores automáticos. lâmpadas. apare- ;atiradeiras. frascos fôrmas para de es ionzis para darruagens: insignias:
o
prendedores de roupas. puxadolhos de luz fluorescente. aparelhos de fôrmas para tõrnos tios de vidro. gar mas, lâminas, liroreiros. latas de lixorinóis.
res móveis, pires, pratos paliteiComunicação interna, esterilizadores corai isfas. garrafões . graus globos, haste jarras; machad:uhas. molas para porta de
ilensadores. bobinas, chaves elétricas tarsos, jardineiras licoreiros marnadei molas para venezianÈs, maneis:te dar. ros, pás de cosinha, pedras pomes articomutadores. interriptores. tomadas de 'as. mantegueiras. pratos pires, .porta. retas. matrizes; navalhas; puas; pás, pre gos protetores para documentos nuCorrente. fusivel anarelhos fastograticos jóias. paliteiros. potes. pendentes pe- gos, parafusos. Picões, porta-gêlo; po xadores de água para uso doméstico,
porta-niqueis, porra-lotes.
s
e cinematográgicos. • filmes revelados i.'estais. saladeiras serviços . para re- seiras, posta-pão. porta-jóias. paliteiroporta-copos,
binóculos. ócillos, aparelhos de aproxi- frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- panelas, roldanas, raios para pias. rebi, porta-documentos placas, Tebires roda
mação. abar-lours e lustres máquinas sas. vasos 'vasilhames vidro para vi- tes, regadores; serviços de chã e caf é. afias. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro tubos, tigelas.
para lavas roupas para uso
draças, vidro' para relógios, varetas, enazea, travadeiras, telas dt arame, tor•
doméstico
vidros para conta-gotas, vidro para neiras, trincos, tubos para encanamento tubos para ampolas. tubos para serioClasse 37
trilhos para pirtas de correr. taçaS, gas, travessas, tipos de material alas .
automóveis e pare bara-brisas
travessas, turibulos, vasos. vasilhames !ice, rlacolas, sacos. saquinhos, vasilhaxícaras
Roupas brancas. para _cama e mesa:
ases para acondiciinamento. vasos, xie verruma
Acolchoados para camas, cochas -ao
Classe 13
Classe 21 caras, colas a frio e colas são incluidas
buliam esfreg210.3 fronhas. guardana.
partes em outras classes, para borracha para
M.a logos bora alas topos de toalhas. Adereços de metais preciosos Jean. Para distinguir: Velculos e suas
preciosos
e
loas
imirasôes
adereços
de
au
para
lençóis mantas nata carnal p
integrantes: Aros para bicicletas,auto- c°"tnnes. para marceneiros, para sapapedras Preciosas e suas Imitações. Eidor móveis, auto-caminhões, aviões, amor. teiros, para vidros, pasta adesiva para
Casinha e pane: de pratos, toalha,
materIal plástico e mgeral
rosto e banho, toalhas e.e mesa. toa. nos de metais preciosos, :semi-preciosos tecedores. alavaireisa de cambio. beimoa.
Classe 32
lhas para jantar toalhas para chá e e suas imitações, alianças, anéis, arti- 'regues. braços para veiculas.
café. toalhas para banquetes, guarni- gos de çantasla de metais preciosos. tas. carrinhos de mão e Carretas,cami- Para distinguir: Álbuns, almanaques.
ções para cama e mesa, toalhinhars balagandans de metais preciosos ou nhonetes, carros ambulantes, caminhões, anuários, boletins, catálogos, jornais
l
semi-preciosos bandejas de metais pre- carros, tratores, carros-berços. carros- livros,
{cobre pao)
peças teatrais . e cinematográfiClasse 40
ciosos. berloques de metal preciosos. :ariques. carros-irrigadoes, CalT01, ear• case programas de rádio e televisão.
de metal preciso OU semi- aças. carroces:asa .:!-Iassis. ,:h"al cir. publicações, revistas, folhinhas impres
546veis em geral. de metal, vidro, de brincos
sas e programas circenses
preciosos, bules de metais preciosos. miares para veículos cubos de veículos.
aço, madeira, estofados ou não, inclucarteiras
de
metais
preciosos,
colares
isorediços
para
veículos,
direção.
deitaisive móveis para escritórios: Armários.
Classe 35
armários para banheiro e para roupas de metais preciosos 011 semi-preciosos ladeiras. estribos, escadas rolantes ele Couros e ptles preparadas ou não. ca.
contas
de
metais
preciosos,
copos
de
'adores
para
p
assageiros e para carga. murças couros. vaquttas, pelicas. e arUsadas. almofadas. acolchoados Pare
-móveis. bancos. balcões, banquetas. ciosos, diamantes lapidados, fio de ourr sngates p are carros, eiios de direção tefate dos mesmos: Almofadas de cosibandejas domiciliaras, berços biombos. fio de prata. five:.as dt metais preclo freios, fronteiras para Meiam guidão coa arreios, holsas, carteiras, caixas
*Cadeiras. carrinhos para chá e café. sos cafeteiras de metais praciosos. fõisa 'locomotivas. lanchas motneiclos malas chicotes 4:f e couro cai neiras, capas para
1
motocargas, trote furaeass ilisisns e para livros, embalagens de
Confuntos para dormitórios, conjuntos Jóias falsas. lantejolas de metais Pres motocicletas.
para sala de jantar e sala de visitas ciosos, medalhas de metais preciosos manivelas, navios ónibus nara choques couro, estojos. guarnições de couro para
aiOnluntop para terraços. jardim e praia. semi-preciosos e suas imitações. palitos para-lamas, para-brisas nadais oantates automóveis. guarnições pare porta-blo
eonjuntoe de armários e gabinetes para de ouro pedras preciosas para ibias, pe- Podas para bicicletas„ raios para blcicli cos, malas. maletas. porta-notas, porta-
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Pubimação feita de acôrdo com o art. lati do Cédigo da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o Pnvo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante pua prazo poderão apresentar suas oposições ao -Departamento
Nacional da . Propriedade Industrial aquêles que gg julgarem prejudicados Cora
concessão dó registro requerido

chaves, porta-maneis. pastas. Pulseira' seda, papei impermeável, papel encerado aves e animais, jogos de armar, jogos
Classe 16
de couro, rMeas. sehns. sacos para , via. papel higiênico, pope' impermeave: de mesa luvas para esporte, miniatu- Para distinguir: Materiais para construa
3em, sacolas saltos, solas e solada., para copiar: papel para desenhos, pa-. ras • de utensilios domésticos, máscaras ffies e decorações: Argamagsas,
tirantea ixira arreios e. va,lises
pel para embrulho impermeabiLzadc para esporte, nadadeiras, rildes para areia. azulejcia batentes. balaustres. Mos
. Classe 12
. pesca, tamboretes e varas . para
papei paro encadernar. papei para escos de cimento, blocos pára pavimenta.
Artigos de metal de uso comum e
pesca
crever. papel para imprimir, papel pação, calhas, cimento, cal, cré, chapa*
dezas - de armar •r.ho: Ai metes, alfineta, rafina para embrulhos, papel celofane
•
• e Classe 46
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
de segurança, agulha. atuolaaa
colchetes, depais; fivela, e fechos co,
rediços;• garras. gritas de menti Para enfeites -de vestarios, illass a; lantejoila-is;
• rnissangas e pra:afilas
Classe 43
• a•
Aguas minerais, ágcaS g.szosas arta.
dein . -bebidas espdma ores sem álcoo
guaraná; gasosa; essências para refoge
untes; 'refrescos; retrgerantes: ,ç-oda
ette0 de -frutas. sifões e saropes

Classe 42
diitinguir: Aguardentes; aparaisaaa aniz, bitter, branda,. conhaque. acranias; • fernet, genebra. gin. kuinel, 1/0.0.
MI acatar. punch pipermint rhinn
"moa de frutas sem álcool, vinhos. asa
mcoth, vinhos espumantes. Senhos
quinados e cvh:sky
Para

Classe 41
Ilucos de frutas, bombons, chocolates,
j)iscoitos, balas, caramelos, drops,-ge'atinas, bolachas azeite, creme de leite,
te em p6, yogurt, queijos, margaMas, palmito, paio, mortadela, aunarão,
presunto
I
Classe 9'
Instrumentos musicais de corda e suas
series: viOlão, lira, órgã,o hamonies,

Cravos, espinetas, citaras; violinos; violas; harpas; planos; violoncelos; contra.
babem banodlfns; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro:, meta1 /leoa ou não e suas parras: barítonos;
bac-trompas, saxofones, trombOnes de
r pistão; clarins; trombetas; cometias;
! ohnenetes; pifanos; flageolets; flautas:
atoes; bancou*: trompas de pistões;
gaitas; gaitas de boca; ocarinas; chamameias; outros instrumentos musicais:
gaitas de fole; barmoniuns: adufes; anufones; harmemicar e castanholas
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (cai branco), álbuns
para retratos e cadócitrafOs, balões (existo para brinquedos) bloco!. para
lciência, blocos para cálculos
oea ra ra anotações, bobinos. brocha• não Impressas, cadernos de azarewr, capas para documentos, carteiras,
Caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas pisra pa.
pelada cartões de visitas, cartões comerciols, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetradc
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, ca.
dem% de lembrança, carretes de pa.
palão, envelopes, envólucros para charutos de papel. encadernação de pape
ou papelão, etiquetes, Rilhas Indicas
/Colhas de- celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de

'papel celulose. popel de linho pape;
absorvente. papel para ernbraliar. tabaco, papelão, recipientes de papel
setas de papel, rótulos de papel. rolo
-á papel 'transparente, sacos de papei
serpentinas. 'tubos, postais. de eartãe
e Mbete& de ano.
Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarros
aromatizados para fumantes. bolsas pare
rume, 'bolsas para rapé cachimbo& car
tetras para fumo. charutos, cigarreiras,
zinzeirkis. estojos para cachimbo, filtros
Pari 'piteiras, fasfore:ras de bolso.
queiros. aha , para cigarros piteiras
Ponteiras . de cachimbos. porta-charutos
rapé. sacos para fumo
Glasse _17
Artigos cara escritório, almofadas Para
carimbos, almofadas para tintas, abridores' de cartas, arquivos, borrachas
berços para inataborrao. borrachas para
colas. 'brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho. cortadores de papel. carbonos.
carailbos, carimbadores, cola para papel.
coladores, compassos, cestos. para COr•
respondência. desenhadores duplicado.
rea, datadores. estojos para desenhos
estojos para canetas, estojos com minas.
esquadros: estolas para lápis, espetos
estiletes 'para papéis. • furadores, fita..
para máquinas de escrever, • grafite,
cara lapiseiras, goma arábica. grampeadores, lápis ene geral, lapiseiras, casquinas para apontar lápis, minas para
grafites. Minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de sornar, máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, portascarim)os, porta-lápis, porta-Canetas, portaréguas, raspadeiras de borrões, stencils
oercevejos para papéis, perfuradores,
zartas, prensas. prendedores de papéis,

Agua sanitária: anil; amido; azul da
prússia e ultramar para a lavadeira
abrasivos quando para conservar ou polir. cêra para assoalho, composições para limpar maquinismos; detergentes; dissolventea para gordura; graxas para
calçados; líquidos para, tirar manchas e
branquear roupas; palhas e palhinhas de
aço; soda pala lavanderia: sabão .em
pó; sabão comuni: sebo; .saponáceos e
• velas

Classe 48

Pará distinguir: Perfumes, essências, extratos,. água de colônia, água de touca.
cadcir, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de -alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina: "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes goraUrosos e pomadas para limpeza da
Pele e "maquilage". depilatÓrios. desodorantes, vinagre aromático, pó de 'arroz

e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e scibranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos; carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme

para. barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,

pasta ou liquido, sais perfumadoa para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume, escétvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios,. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta; liquidos -e tijolos
para o tratamento das- unhas. dissolventes e vernizes, removedores da dita.
cula. glicerina perfumada para os cabe-'
los e preparados para descolorir tinhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
Dama a pele
remos as. 748.562 e 748.563, de
5-5-66
Casa Nilopolitana Ltda.
Rio de Janeiro

ersP

para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação. argolas para vedação, arruelas
parai vedação; barbentea barracas de

contabilidade. mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos, papel!.
nhos, papéis de estanho e de alumia:O
Vapéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, pape/ olmaço com
Ou tem pauta, papel crepon, papel de

campanba, betume para vedação, buchas para vedação. .bujão (relha para
Classe IS
tarraxa) ;---cabos, canaletes, cordas, corPara distingu:r: Artefatos de ceâmic.a,
déis, cordoalhas, cordões. correias 'de
tranantesão de tada espécie; enxárs porcelana: faiança, -louça, vidrada para
caseiro. aparelhos de chá, de café,
das, esferas para vedação; fitilhos pare uso
de jantar, serviços de refrescos e de
amarradias, forros para vedação. fuge- bebidas a saber: abajures de
.'an3Pit40,
laçs: gachetp s juntas para vedaçâo: açucareiros. apanha-moscas, bacias
de
lonas, "lonas para freios de veiculos latr:nh, bandeijaa banheiras, biscoiteiras
mangueiras. -massas para vedação, mo biaês. botijas, bules, cafeteiras canecas
!as para vedação; rôlhas; tampões para
chavenas, centros. de mesa,
vedação (fins não medicinais). tendas ompoteira., cubos& Cascarmos de porca.s' para vedação, tubos para vedação
ana, :escarraddras, espremedores, nitris
tubulações' para vedação; válvulas pare unis, garraSas, globos,
jard:neiras jax-.
vedação
os,
jarrões.
lavadedos.
-Iávatórios
Classe' 49
•
Para distinguia jogos, brinquedos, pas- eiras. -maçanttas 'de porcelana, manta-.
satempos' e artigos desportivos: , 'Auto- guelras, -molheiras. • moringas, palite&os
tocntSveis e -veículos de brinquedos. edestais: pias, -pires: a polvilhadires;
armas -de' . brinquedo, baralhos, bolas iprtasfacas, • potes. puxadores, -receptapara todos os esportes. bonecas, árvo- tulos. saldros: serviço. de .e.há;_ taças,
res de natal, chocalhos, discos de arre liara café, travessas, terrinas, orinóis
vasilha& vasos sanitáric.,s e xícaras
mêsso desportivo, figuras de aves e

chapas para coberturas, caixas dáguas
;aixas de descanga pare etixos. edifica..
ções premoldadas, estuque, emulsão dá
base asfãltico, estacas, esquadrias, estrito
'uras metálicas para construções, lame4
las de metal, ladrilhos, lambda, luva*
de junção. !ages, lageotaa, material iso•
Jante contra frio e calor, manilhas, mato

sus pare revestimentos de partdes, ma*
duras para construções, mosaicos,dutos de base asfáltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as • argansase
sais de cimento e cal, hidránlita. pedro•
galho, produtos betuminosos, imperara..
bilizantes líquidos ou sob outras forma
p ara revtstimento e outros como na pae
vimentação, peças ornamental' de do
mento ou gesso para tetos -e Paredes,
papel para forrar casas, massas and*
ácidos para uso nas construções, paro
quetes, portas, portões, pisos. calcinai
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacoe, tubos de vtntilaçâo'tia..
ques de cimento, vigas, vigamentos ai
vitrõs
Termo n. 9 748.564, de 5-5-66
Companhia Metalúrgica Barba/1
Rio de Janeiro

•—

PRORROGAc-46:,

nARBARA
Classe 47

Carvão vegetal combustível
Temo n.° 748.565, de 5-5-66
Grupo Executivo de Integração da •
Grupo Executivo de Integração d*
Política de Transporte — GEIPOI
Guanabara .
-

Brasileiik
de Transporte

'Revista

Classe 32
Revistas e publicações em geral''
Tanino n.° 748.566, de 5-5-66
Grupo Executivo de Integração da
Política de Transporte- — GEIPOT

Guanabara

PiOnOja.in.er)tO°
-0 Transporte''
Classe 32
Revistas e poblicações em geral
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Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Térmo n.° 748.567, de 5-5-66
Politica de Transporte — GEIPOT
Guanabara

'TRANSPORTE
Classe 32
Revistas e publicações em geral
Termo n.° 748.568, de 5-5-66
Metalúrgica Crescente Ltda. Guanabara

e de oficio, envelopes, cartões de visitas e comerciais memorandos, noras promissórias, letras de câmbio, apólices
folhinhas e demais artigos que engula.
dram a referida classe
Térano ri.° 748.573, de 5-5-66
Siqueira, Gurgel & Cia. Ltda.
Ceará

PRORROGAÇÃO

Classe 50
Bromes artísticos, lustres em metais
dourados, castiçais . e apliques em geral,
F;eptichados em latão, cobre, alumínio e
Urro. reformas em lustres e peças de
bronze e cristais
Têrmo n.° 748.569, de 5-5-66
.)cr da S'Iva Indústria e Comércio de
Salgadinho"s
Rio de Janeiro

Indústria l Drasileara
Classe 41
Artigos da classe

JODINA
1NDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Pele de porco frita, salgadinhos e batatinhas fritas
Tértno n. o 748.572, de 5-5-66
7SPER — Isolamentos Térmicos, 1mj;nrmeabilizações e Revestimentos Ltda.
Guanabara

Classe 38
rietes, cartõn de visita, cartões coierciais, folhinhas, passagens, papéis

kie correspondência, envelopes, duplicaÇ:ns, faturas, recibos e notas fiscais
ns. 748.570 e 748.571, de
5-5-66
F. Botelho — Decorações
C•
bara

Classe 34
disting 'Cs seguintes artigos con•
) s reionaclos ce material plástico, nylon
a; auras fft.u..s: Cortinas, cortinados,
T ..?,mchos, encerados, estrados, linóleos,

`Rimos ns. 748.581 e 742.582, de
5-5-66
M. C. da Silva Cordecções
Guanabara

Mck-ups, geladeiras, sorveteiras. aparos
Fios de retrigeração, enceradeiras, as.
dradores de pó. fogões, fornos e fogía,!
.eiroe elétricos, chuveiros, aquecedoreaR
,alanças. terros elétricos de engomar (1

>assar, batedeiras, coqueteleiras,
medores liouldificadores elétricos, 13.1-i
minas para picar e moer legumes 4
:ame, resistências elétricas, fervedor
stufas. ventiladores, paenlas e Meg
•
!létricos, refletores, relógios de ar to
trigerado. formas elétricas, máquinas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Fotográficas e cinematográficas, czar
,ainhas elétricas, garrafas 'térmicas, ria.
Classe 48
ladlores automáticos, lâmpadas, apareci
Artigos da classe
hos de luz fluorescente, aParelhal
Classe 36
zomunicação
interna, esterilizadorez os&
Artigos da classe
.•
iensadores, bobinas, chaves elétrica*,
Térnio n.° 748.584, de 5-5-66
zomutadores, interruptores,. tomadas de
Editôra Sadia Ltda.
zorrente, fusível, aparelhos fotográfico*
.z ão Paulo
cinematográgicos. filmes revelada%
binóculos, óculos, aparelhos de oiro*
-nação. abat-Iouis e lustres, máquina:8
para lavar roupas para uso
doméstico
IND. BRASILEIRA
Têm() n.° 748.587, de 5-5-66
Conjunto Instrumental Inspiração
S. C.
Classe 25
Guanaba-a
Bibelôs, árvores de natal, cartas geográ,

S 1111AR

li

NOSSA PATRIA

ficas, cartões postais, desenhos artístiTèrmos ns. 748.574 a 748.580, de
cos, desenhos, estátuas, estatuetas, es5-5-66
Escala Arquitetura, Interiores S. A. tampas figuras de ornatos, fotografias.
imagens gravuras letreiros, manequins,
Rio de Janeiro
obras artísticas, obras de pinturas, pai-

ESCALA -„

INDÜSTRIA BRASILEIRA

néis e cartazes para decorações e para
exposição de projetos
•Térmo n.° 748.585, de 5-5-66
Eclitóra Sad.a Ltda.

• Classe 5
Artigos da classe
Classe 8

São Paulo

Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Classe 26

MINHA TERRA

Artigos da classe
Classe 34
Artigos da classe
Classe 35
Artigos da classe
Classe 49
Artigos da classe
Térino n. o 748.583, de 5-9-66

Editora Sadia Ltda.
São Paulo
al=saensamenoweer

PRASAEIRA

fônicos, rádio-televisionadas, peças tea
trais e cinematográficas, programas
circenses

S DIA

IND. BRASILEIRA

Classe 32
Para s£sinaiar um conlunto instruAenW
Têrmo n.° 748.588, de 5-5-66
Rheinmetall G.m.b.F1.

IND. BRASILEIRA

Alemanha
Classe 25
Para distinguir: Bibelots, cartões pos-

R E NMEÏALt

tais, cartazes, displays desenhos artisticos, decalcomanias, estatuetas, estamClasse 18
pas, gravuras, figuras de ornatos, foto- Armas e munições de guerra e caça: AL,
grafias, imagens, manequins, maquetas, fanges, arpões, balas, baionPtas; canhile3
obras de pintura e cartazes para deco. carabinas; chumbo paar caça; carinchinS
,ações e pare exposição, projetos, mos- dinamite; espoletas, explosivos; espintruários de mercadorias para
gardas, fusis, fogos de artifícios, nite",zap
propagandas
lhadoras, pistolas pólvora; punhal
revólver
rermo n.° /48.586, de 5-5.66
Motoradio S. A. — Comerzial e
Térmo n.9 748.589, de 5-5-66
Industrial
Proluinex — Cia. Brasileira de Produtos Metalúrgicos e Iluminação
São Pz--ailo

SELEÇÃO OURO
'ND BRASILEIRA

Guanabara

1

Classe 32
;i,eados, passre2ii:ss, panos para assoaparedes e tapetes de plásticos ou Para distinguir: Almanaques, agendo
Classe
se 8
61bve.s impressos, boletins ca
não
tálogos, edições impressas, revistas, 6r 'ara distinguir os seguintes artigos elêClasse 38
iistinguir o timbre da requerente gães de publicidades. programas radio- tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
Classe 8
ser usado ;ela sociedade nos ssus
aparelhos de ilumina am,
1L
e ,gis de coresOndência. duplicatas.
P EÇO DO NÚMERO DE HOJE: C $
equipamentos, tetos luminosos
equipamentos,
cheqces, ações, papas de cortei

