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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE EM

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Expediente do Diretor Gerai
Rio, 1 de novembro de 1966

Despachos em Pedidos de Reconsidera..
N. 297.388 - Marca: O Mundo Ltda. - Recorrente - Cerâmica São
Oes
Juvenil - Requerente - Mundo .Grá- Caetano S.A. - . Processo deferido.
Dabi
Indústria
Brasileira de Apafico Editora - Recorrente - Sociedade
N. 246.493 -.- Marca - Shalimar - relhos Dentários S.A. - No pedido
Gráfica Vida Doméstica Ltda. - ProRequerente - Caramelos de Luxo Busi de reconsideração do despacho deericesso indeferido.
S.A. - Recorrente - Indústria Quí- mento do têrmo 124.470 - Privilégio
N. 258.697 - Marca - Piratininga micas Eletro Cloro S.A. - Processo de' invenção para - Peça Angular para
- Requerente - Acacio Lobo - Re- deferido.
Altas Rotações, eventualmente com nascorrente - Máquinas Piratininga S.A:
te acotovelada, própria para fins odcn.
N.
322.705
Marca:
Figadestil
-Processo indeferido.
tológicos do requerente -- Kaltenbach
Requerente - J.S. Pacce
Recorren- 8 Voigt.
N.. 287.146 - Marca - Sojavic - te - Laboratório Lutecia S.A. - ProExpediente do Secretário
Requerente - Edval Rocha - Recor- cesso deferido.
Reconsidero o despacho de dererimenrente - Cia. Progresso Nacional Indústo publicado no D.O. de 5 de julho
da Indústria
N.
322.997
Marca
Sensação
tria Brasileira de Produtos Alimentícios
de 1965, a fim de ser o processe cara- Processo indeferido. - Requerente - Panificadora Sensação minhado à D. de Patena* para z,pYeRio. 1 de novembro de 1966
Ltda. - Recorrente - Cia. Brasileira ciação da oposição de fls. 76 protocoN. 247.975 - Titulo La Bouti- de Chocolates - Processo deferido.
Despachos de Recursos
lada no devido prazo e anexada ao oro..
que - Requerente: La Boutique Modas
Processos retificado por terem saído Ltda. - Recorrente - A Sensação, N. 237.351 - Título - Bazar Mat- cesso sõmente após o despacho de decom incorreções:
tos - Requerente - F.C. de Mattos ferimento.
Mocjas S.A. - Processo indeferido.
___ Recorrente - Ferreira de Mattos
O Senhor Secretário da Indústria N. 180.929 - Marca - Casa das Cia. Ltda. - Processo deferido.
Heraldo Souza Mattos ..- Deu provi- Meias - Requerente - Jorge C. do
Expediente do Diretor Geral
mento aos recursos interpostos: nos pro- Amaral & Cia,. Ltda. -- Recorrente N. 294.061 - Marca - Solar Ltda.
cessos abaixo mencionados, a fim de re- Carneiro da Cunha & Cia. Ltda. - _ Recorrente - Ferragens Solar LiRio, 1 de novembro de 1966 •
formar as decisões anteriores.
mitada - Processo deferido.
Processo indeferido.
N. 284.019 - Marca .- Figura de
N. 360.106 - Marca - Ospeni - Despachos em Pedidos de Reconsidet . aO Senhor Secretário da Indústria çaes
despacho de arquivamento do remo - Heraldo Souza Mattos - Negou provi- Requerente - Bizd Farmacêutica Ltda.
san jidosha Kabushiki Kaisha' - Pro- mento aos recursos interpostos abaixo, Resilam Indústria e Comércio Ltda.
Recorrente - Farbwerke Hoechst
cesso deferido.
a fim de manter as decisões anterioyes. Aktiengesellschaft - Voem., Meister - No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do têrrno
N. 289.382 - Titulo - Mickelação
Lucius 73 Bruninng Processo defe- Vidrolam - têrmo: 381.320.
Tupan - Requerente - Julio Avan- N. 235.534 - Marca - Porta de rido.
Próc:esso Deferido. Ouro Guarda Velha - Requerente Reconsidero o despacho de indeferizo t.) Luiz Rizzo
Francisco Bento da Ponte - Recorrenmento publicado no Diário Oficial .de
Têm();
N. 312.560 - Titulo -- Restaurante 13 de março de 1962, a fim de conrA
te - Cervejaria Catarinense S.A. Bar Churrascaria e Pizzaria Sardento der o registro da marca Vidrolám Processo deferido.
N. 289.7 1 8 - Marca Requerente - Cia. Brasileira de Alu- N. 135.196 - Marca: Lacy" Perfu- - Recorrente - Siniscalchi & Marzullo para os artigos reivindicados seis aso
Ltda. - Processo deferido.
mínio - Processo deferido.
exclusivo das palavras Vidro e Iam.,
maria A Mojiana - Requerente N. 278.842 - Marca Rapideep - Francisco Hypolito de Almeida - Re- N. 247.518 - Marca ,-- Leal Indústria e Comércio Ltda.
Requerente - Imperial Chetnical in- corrente - Cia. Gessy Industrial - Requerente - Indústria Paulista Arte. - Resilam
No pedido de reconsideração do desdustries, Limited • - Process-_ deferido. Processo deferido.
fatos de Vidros IPAV S.A. - Recorde indeferimento do termo 381.221
rente - Fábrica de Agulhas - Reine pacho
marca: Vidrolam.'
N. 373.873 - Marca -- Carrinho de N. 240.067 - Titulo -- Edifício Ltda. - Processo deferido.
Natal - Requerente - José. Dei Nero Don - Requerente - Leate 8 Cia.
N. 263.382 - Marca - 'Finco - Reconsidero o despacho de indeferi.
_ Recorrente - Haengen Ei Cia. Li- Ltda - Recorrente - Construtora CaRequerente
- Tinsley & Filhos S.A. Mento publicado no D.O. de 13 de
mitada -- Processo deferido, em parte, nadá S.A. - Processo deferido.
março de 1962, a fim de conceder o
para conceder o registro, Com execução N. 263.035 - Nome °lucre Fá- - Indústria de Artefatos de Chumbo •• registro á marca Vidrolam com excluMetalúrgiea
Processo
deferido.
de Balas, Bombons, Caramelos, Choco- brica de Sabonetes Poços de Caldas Lisão do artigo aFiltros» devendo a parte
lates e Confeitos.
mitada - Requerente -- Fábrica de Sa- N.. 344.774 - frase de propaganda: apresentar novos exemplares bem como
a exclusão de uso exclusivo de
N. 270.020 - Frase de propaganda bonetes Poços de Caldas - Recorrente Satisfaz o Mais Exigente Musicõfilo - com
Vidro e Lam.
Hermes - Vence e Convence - Re- - Alfredo Santamaria - Processo de- Requerente - Feigoensen S A. Indústria e Comércio Processo defequerente - Sociedade Comercial Mus.. feíido •
Resilam Indústria e Comércio Ltda.]
rido.
trial e Consignatária Hermes Ltda. No pedido de reconsideração do
N.
265.807
Nome
winercial
Recorrente - Sociedade .Comercial e Fábrica de Apetrechos Mecânicos Fama
N. 369.789 - Titulo -- Club dos despacho de indeferimento do têrtno
linportadora Hermes S.A. -- Dou pro- Requerente - Fábrica de Ape- Artistas - Requerente -- Fernando 381.322 Marca: Vidrolain - Man.
vimento, em parte, para -modificando o Ltda.
tenho o despacho de indeferimento pu.
trechos
Fam Ltda. - Re- Dantas D'Avila - Processo indeferido. bjicado
despacho anterior - Concedei registro, corrente Mecânicos
no D.O. de 13 de março de
Fábrica
de
Aparelhos
e
MaN. 328.530 - Marca Cestari - 1962.
com exclusão da classe 17.
terial Elétricos Fame Ltda. -- Processo Requerente - Indústria e Comércio IrN. 346.200 - Marca A VM - A
A.J. Renrier S.A Indústria do Ves.
mãos Cestari S.A. - Processo - Re- tuarto No pedido de reconsideração
Voz Mestra - Requerente: 'Hi-Fi - deferido.
N. 326.563 - Marca - Silo - querente - Indústria e Comércio Irmãos do despacho de deferimento do termo
Aparelhos Eletrônicos S.A. - Processo
.deferido
Requerente - Silo Indústria Cerâmica Cestari S.A. - Processo indeferido.
476.272 - Marca: Capote - de São
Expediente, do Senhor Secretário da Iná
dústria
Diversos
Anna Castelli Cappanari
pedido de restauração por eqüidade doi
despacho de arquivamento d Otênno
104.866 - Privilégio de invenção
Requeira, se quizer, ao Sr. Ministro.
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RIO OFICIAL (Seção III)

INTovembro de 1958

A.s Repartições Públicas
- As Repartiçõe. Públicas'
P ED I c.NT
cin!Jic se-ão às assinaturow
'deverão remeter o expediente
anu,ds renovadas ate "i:8
destinado ee publicação nos
U.2 Et AR T A NA L:MTO. NlUPR
Vra13.1
fevereiro .de cada ano e (:5
jornais, diáriamente, até as
OIRZYC
in;ciadas, em qualquer época,
15 horas.
ALeER-ro DE EiRil O P E P EiRA
pelos órgãos competentes.
- As reclamações pertinen.
oca taRvoçu n
Cto çcçiç O 00 QC04010
CE
- A fim de pgssibilitar
fies à matéria retribuída, nos
CRIA NO GUIMAR.' ES remessa de valores acompacasos de erros ou *omissões, muR.IL O FERREIRA ALVES ,
nhados de esclareCimentos
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, sob._
eacrito, à Seção de Redação
GQic 7 0 .1,
citamos usem os interessados
das 13 às 16 horas, no aderi.
&cebo do pobootmode do ompodlooto ono Oopa,tosroonoli•
preferencialmente cheque nu
trio até 72 horas após a salda
P.'.1.•••dodo •nduot•Isa do Oftínoot.1...o
vale prstal, emitidos a favor
dos órgãos oficiais.
de Inegooteoo e Coro6re,o
da
Tesmireiro do De paria.
tte-rmtmes
uriprooso
(\secionei,
leo
0i4ceneo
do
Deoartamtnto
de
- Os originais deverão ser
incido
1ie imprensa iVacionai.
dactUograjados e auientica- Os suplementos às edidos, ressalvadas, por quem de
ções dos órgãos oficiais só se
direito, rasuras e emendas.
ASSIN ATURAS
fornecerão aos assinantes que
Excetuadas as para
as solkitarem no alo do asREPAIITTÇÔE r PARTiCULARES
F
UNCIONÁ R TOS
exterior, que serão sempre
sinodara. Capital e-Interior:
Capital e Interiort
anuais, as assinaturas poder4.500
- O 'funcionário público
. Cr$ 8 MO Semestre .
te-ão tomar, em qualquer Semestre .
Cr$
...
época, por seis meses ou am Ano . .
. Cr 12.800 Ano .
Cr$ 9 oco federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
'x-no.
Exterior:
Exterior:
i•
esta condição no ato da as- As assinaturas vencidas AN
Cr$ 13.000 Ano
10 000 sinalara.
poderão ser suspensas semi
- O custo de cada exen'i.
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem OS as. piar atrasado dos órgãos oft.
Para facilitar aos assinan-i talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res. ciais será, na venda avulsd,
tas a ve.'ificação do prazo de' ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr8 5 se do mesvalidade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
na "arte superior do endereço tdmliriniclaile no recebimento (3D) dias.
decorrido.
....nn•••emonaffi.e.0n00.21.....
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N9 142.082 - Renato Amara/ e PePaulo Alpargatas Sociedade .Anõnima! N. 123.603 - Representações Eduar- , N° 140.030 - Plástizos Balplastic
- Mantenho o despacho concessivo do do Ltda.
Ltda.
dro Paulo Ama ndo.
N. 124.655 - Alvaro Coelho da N9 140.131 - Piotr Rudski.
Registro, nos têrmos em que foi publiN° 142.099 - Aparelhos E,étricas
•
cado no D.O. de 11 de janeiro de 1965. Silva.
' N° 140.152 - "Duracour - S. A. "Vinzes" Ltda.
Indústria
e
Comércio.
N°
142.100
-Nair
Duarte
Vicer,te
fecidos Morumby S.A. - No pedido' N. 125.226 - Salvador Peluso
cit. Azevedo.
•
de reconsideração do desNcho de deN9140.240- "Duracour"• S. A.
N. 125.717- Aclamas do Brasil S.A. Indústria e Comércio.
ferimento do têrmo 442;225 -- Marca
N9 142.103 - Rodolfo Zavan.
Montex - do requerente: Montex Mon- Fibras e Cartonagens.
N9 140.380 - Benito Menchi.
NP
142.110 - Mordecal Hirsch
N.
125.777
Tadao
Yoshida.
tanhesa Textil Industrial S.A. - ReN° 140.599
Adalberto Fernan- Angel Kovacev.
considero ex-officio o despacho publi- N. 128.282 - Malharia Nossa Se- des.
N9 142.115 - Ignacio jurquera
cado no D.O. de 30 de abril de 1966, nhora da Conceição S.A.
N. 129.72 - Âncora Indústria e Co- N° 140.609 - José Miguel de Al- Moraes.
a fim de nengar o registro da marca
N° 142.554 - Saad
Cia. Ltda,
meida.
Montex na classe 22, devido a possi- mércio Ltda.
N° 142.557 - Rouson Corporation.
N9 140.658 - Metalúrgica Rica LiN9 130.523 - Organização Otto
vel colidência com o Registro 217 886,
1\19 142.570 - Abrahão Saram'.
mitada.
para a classe 23, já que os artigos são Pécigo Ltda.
N° 140.603 - Francisco Ahnazan N.9 142.575 - Benedito rosé Gonperfeitamente afins.
N° 130.543 - Porcàanarte S., A.
zialez.
Minguez.
Indústria e Comércio.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
N9 140.658 -Violino Varnieri N9 142.578 - Koichl IVIiyadaira
N° 131.360 - Ancora - Indústria Lb.
N9 142.580 - Guerino Ferrar' & PiPREVILÊGIO DE INVENÇÃO
e Comércio Ltda.
lho Ltda.
Rio, 1 de novembro de 1965
NP 131.679 - Rafael Guaspary - NP 140.818 - Stephane Joseph
N° 142.5E83 - Jean ligona.
Brondello.
Tecidos
e Confecções S. A.
Tèrmos_ com exigências a cumprir:
N.° 142.586 - Rosa IVIskshowskl.
N° 140.827 -- Sabap
N° 132.454 - L'Atelier Móveis e
Sociedade
N9 142.588 - Giuseppe Ghinsbere,
Térmos - Requerentes:
Decoraeõe, Ltda.
Anônima Brasileira de Artefatos Piás- e Albert
Wexler
N. 31.397 - Henry Gee:.ge Mar- N9 133.040 - Dunlop Rubber Com- ticos.
N° 142.599 - Robert Louls
pany United.
N° 140.829 -- Sabap -- Sociedade sebus.
N9133.632 - A. L. Gerhardt.
N. 84.867 - Ivo Hugo Giraldi.
Anônima Brasileira de Artefatos PlásN° 133.903 - Willy.s Motors, Inc. ticos.
N9 142.621 -- Gilberto Pado.
N. 90.111 - Alberto Ayazian.
N. 95.031 - Romeu Abud e Bahij
N9 140.943 - Olavo Silveira ?e- N9 142.626 - Indústria e Coméxio
N° 134.557 - Instituto Quhniotede Cosméticos Erikon Ltda.
Abucl.
reira.
rã pico S. A.
N° 142.648 - Gerson
Silva Nr.
Bernard Weinstein.
N° 140.960
Parquet Paulista
N9 134.550
N. 98.727 - São Paulo Alpargatas
nandes.
S. A.
Aido Bavini.
N° 135.030
S.A.
N9 135.583 - Lapis "Johann Faber N9 140.963 - Parquet Paulista
N. 109.573 - Anna Andrade TreviN° 142.650 - João Brz,z de Moura
S. A.
Ltda.
Fonseca.
zuno.
Luiz Pasqua,
N. 111.925
N9 141.413 - Plástifon S. A. -- N. 142.658 - iVlartinite Produtos
NP 136 .878 - Meridional S. A.
N. 116.607 - IVIichel Jean ,Lot.-1..
Sintéticos Ltda.
Plásticos
e Derivados.
e
Indústria.
N. 116.692 - Piace Companhia In- C°Ninoércii3°7
Fábrica de Armas
.843 -- Gulliver S. A. - N° 141.708
N° 142.816 - Arplac S. A.
Modernos Fam Ltda.
Indústria e Comércio.
Artefatos Plásticos de Calçados.
N. 11.945 - Shoichi Sato.
N° 137.594 - Augusto Costa.
N° 141.730 - Getúlio Lino da
NP 164.916 3- Gigi S. A. InckLatrig
N. 118.969 - Produtos Dr. Scholl N9 137.627 - Metanrgica Universo Silva.
de Utilidades Domésticas.
para os Pés S.A. •
Ltda.
N9 164.917 - Olivio TozWz
N.° 141.861 - Metalúrgica Dali
N. 120.006 - Casho Si Rilhes
N° 137.t159 - Violet Sonja Balei. Anese Ltda.
Filho e Rubens 7osé Benaosi.
S. 21. Comércio a. IIICILISIS1. .
N° 142.061 - Plaslux ManufatuN° 165.339 - Eiichi Sago.
N. 121.830 -- Dominei - Iluminação N 9 138.032. - Eitel Eichhorn.
N9 138.277 - Ezae) Sinem.
reira e Mercantil de Artigos Plásticos
•
N° 165.385 - nanem Dar2e..
17:derna Ltda.
, Luxo Ltda.
N9 165.799 - Pereira, Rocha 5 C2,
N. 122.059 - Villas 13,5a 'Estabelel N° 138.528 - Indústria e Comércio de
I N° 142.070 ,-- Waldemar Stach.
. Pissolli S. A.
Ltda. •
cimentos Gráficos S.A,

Te"i'ça-feira
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Mo embr0 3'Cl

N° 166.002 - Darcy Santos da
N. 142.741 - Tales Eduardo de
No 143.036 - The Goodyear Tire
Termos:
Silva.
Almeida Maga lhães.
1 5 Rubber Company..
No 166.040 - Felipe Loureiro.
N° 142.757
NO
86.464 - Société Ni-almude
Facchin • Cia Ltda
N° 143.042 ", - Sebastião Antonio
NO 166.041 - Felipe Loureiro.
D'Etude et de Construction clt Moteurs
N° 112.775 --. Eric Leopold Hugo de Oliveira.
N." 138,797 -- Cibo Sociéte Ano- Cosby.
N° 143.079 - Marcos ae Abreu D'Aviation .
nyme (em alemão.: Ciba AktieagesellsN° 107.560 - Union Carbiele Coro
Pereira.
No 142.781 - Sylvio Bittencourt.
chaft) .
poration
.
NP 142.805 - Bruno Corrac/ini 6
N9 143.093 - Den'is rean `- Laca
N° 122.573 - U. S. Vitamin
NO
Filhos.
134.092
N. V. kani..tkliikti
banne .
Pharmacentical Cor poration.
N° 142.808
Riosul Plasticos S . A.
N° 143.109 - Stothert 5 Pitt Li Phaninacetische Fabrieker v. h . Broca.
N9 136.107 - R-N Corporation . - Indústria e Comércio..
des-Stbeeman 5 Pharmacia .
mited.
N° 137.848 - American Viscos:
N9 135.083 - Shell Intemationald
N9 161.577 - L'Atelier-Móveis .
NO 143.264 - In gersoll-P a nd Com
Corporation .
Research Maatscharppij N. V.
Decorações S. A.
pany.
• No 137.946 - Czillaway Mins. ComN° 161.583 - LAtei'ier-Móveis e
N° 137.017 - "Licencia" 1V1a1á1mád
N9 143.274 - Nicolas Chevtehenko nyokat Értékesito Vállalat
pany.
Decorações S. A.
N°
143.340
-Marion
Pici
Potro,
No 139.608 - Société Rhoelinceta
No 140.072 - Thê Coodyear 5
N° 140.179 - Henrique Kugler
N° 143.368 - Hans-Joachim Die- nior..
N° 139.728
Etigene 'Victor R ubber CoMpa ny.
tzsch GmbH.
Caule.
N9 140.184 - Lvens Ketniske Fa.
N9 140.112
Yasuke Ganiko.
No 90.159 - Alberto Rubens Botti. brik Ved A. Kongsted .
N° 140.159 - Roussel-Licial
N°140.222 - Etablis,:ententes Ed.
N° 122. 811 - William Weikko
N9 140.181 -E. Mcirck A ktien- Jaeger.
N° 140.393 - Hermann Golden.
Paint .
gesellscha ft .
•
N.° 140.497
Farbenfabriekon
N°
140.680
N. V. Philips'GloeiNP 140.334 - Lepetit S .p . A
Bayer Aktiengesellschaft,
N9
138.069
Enrico
Suei,.
e
S.is'io
1N 9140.410 - Backstay .Welt Com- 1 anmenfabrieken
N9 140.729 - Indústria Mecânica
N9 140.719 - Int:11131:7'as Eletro- Lavalle Reale.
pany, Inc
NO 140.019 - Aditorialei Domus Hermann Ltda .
.
Mecânicas Pecker S. A.
S.
p
.
A
.
N9 140.821 - Internarional Lates
N° 140.832
N° 140.794 - A M P IncorporaDomingos MassarL,
N° 140.022 - Regie Nationale dos
Corporation .
•
.
id
N.° 141.834 - Oedes dos Santos
N° 140.9:37 - Societá Pi maceutici
Farias.
N° 140.806 - N4 V. PhilipsGloci- Usines Renault.
Italia
N9141.387 - Farben fa brielteel
lampenfabrieken.
N° 140.038 -Société Anon yme
N° 141 044 - Heánorion Limited
Bayer Aktiengesellschaft.
N9 140.883 - N. V. Philips'Gloei- das Pneurnatiques Dunlop
NO 141.301 •- F. Hoffmania-La Ro- lampenfabrieken
N° 142.508 - Harnischfeger Cor.
NO 140.041 - Dunlop Rubber Com.che & Cio. Société Amor:yr:lê F.
poration .
N° 141.082
N. V. Philips'Gloei- pany Limited .
Hoffinann-Lu Roche 5 Co. Aktien- lampenfabrieken •
N.° 141.837 - Compasso PropaN° 140.241
Cauby Ara caima
gesellscha ft ) .
ganda Ltda .
N° 141.511 - Prima Eletro-Do- Diniz .
N° 141.309
No 1+1.840 - Walter Sevalli .
Eduardo Montinho mesticas S. A.
NO 140.071
Hentz Coadunai)
No 141.369 A bbott La bora toN° 141.875 - Merck .5 Co. inc.
Huber.
.
N0 142.121 - N. V - Philips-Goei,
ries .
N.' 141 . .832 - Breno Aldo Maga1:- mpenfabrieken
lhães
N9 141.196 - Abbott Labora to,
N° 142.142 - Antonio Reino Usai. EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
:
DIVISÃO
DE
PATENTES
fies.
.
•
NO 141.841
Indústria e Comércici
N O 142.216 Automatic Telephone
Sobral Ltda.
N° 141.435 - Dr. Jorge M. AnElectric Company Limited
Rio,
1
de
novembro
de
1966
dreys
N° 141.846 - Augusto Gard,n1
No 142.386 - Eastinan Kodak
N9 141.884 - Alexandre Colabuono
1\1° 141.675 - C. H. Bochringer Company..
Notificação
Sohn
Netto.
N9 140.139. - Indústria e Comércio
N9 141.929 -- Sta uffer dliemica 1 Cinco Ltda .
No 142.175 - Dr. Karl Thomaz
Uma vez decorrido o prazo de re•
Company,.
consideração previsto pelo art. 14 da G.M.B:H.
N 9 140.311 - Ugb Zuffi.
N° 135.153 - Instituto de A ngeli
N°. 140.375 - Zenith Radio Cor- Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
142.935 - Carter •Products,,
N0 136.094 - The Anacondá Com- poration .
e mais dez dias para eventuai juntadas IncN°
.
pany..
de
reconsiderações,
e
se
do
.n,
,smo
não
N° 140.616 - Delbras S. A. N° 143.381 - Asobi Kasei Kogyo
se tiver valido nenhum interessado, fiN° 136.330 - Foundry Equipment Engenharia Indústria c Comércio.
,
cam. os requerentes abaixo menciona- Kabushiki Kaisha
Limited
N9 166.624 - Brinque dos Brim:g
N9 141.620 - Siemens -Schuckert- dos convidaccos a comparecerem a este
N° 137.686 - Monsanto (1pany. werke A ktiengesellchaft
Brinq Ltda .
Departamento a fiai dê e te,tuarem o
N9 143.116 .Farinaceuti-1 N° 141.6,50 - N. . V. PhilipsGloii- pagamento da primeira anuidade dentro
N° 167.160 - Getúli ,D Lino da
ci Italia
lampefalirieken
do prazo de 60 dias' na forma sio pará- Silva.
N° 119.914 - Indústrias de Tênis
No 142.171 - Siemens 5 Halske grafo único do artigo 33 Cõdigo
NO 167.356 - Jaaziel Moreira
e Artefatos de Borrachas " íris Ltda Aktiengesellscha ft .
da Propriedade • Industrial, para que Fusco.
N9
142.242 - General Electric sejam expedidas as respectivas cartas
N9 128.662 - Flermann Golden
N0 165.995 - Mário )-effery.
N° 130.196 - Otto 1-elts de La Company •
patentes:
• N° 165.996 • - Mário (effery.
Roca.
N° 169.622 -,-,- S. A. Tubos Bre.
N° 139.911 - Douglas Magalhães
Expediente . republicado por ter saído
N° 133.054 - Ernesto Rothschild Bruto.
S. A. Indús tria e Comérdo
, com incorreção
N9 169.782 - Moda juvenil Er.
,
N'' 140,641 - Supermag, Inc11tria de
N° 133 977 --• São Paulo Alpargatas Mácruinas Agrícolas S. A.
nesto Borges S. A.
S. A
Privilégio de Invenção deferido
N° 164.200 - Porcelana Santa Rosa
N 9 140.867. - Companhia Hansen
Ltda .
Industrial.
• N° 138.003 - Rizzi t"./ Cia Ltda .
Termos:
Divers,
N° 140.868 - Companhia _ Hansen
No 142.427 .-- Peter Muranyl InNP. 119.359 - "Processo para aceIndustrial,
dústria e Comércio S. A.
tais e cetais cíclicos da série p 6-alfaNo 132.343 -• J. R. Geegy (arN9 142.662 -- Joaquim dos Santos
NO 141.550 - Carlos Dias de metil-pregnano" Requerente: The quive-se) .
IV.Tetra
•
Sant'Anna
No 135.181 - Parbenfabriekert
British Drag Houses Limited
N° 142.671 - Alberto Frisou].
N9 141.668 - Umbertá Borriello.
Ba ver A ktiengesellscha ft . (Arquivo-se).
N.° 142.679 - Aziz Jose Abrão
N°
126.800
"Processa
de
preN°
129.133
N° 141.794 - Zenith Radio CorCompanhia Autocatw
N9 14-2.833 - Irmãos Sr: gtilla Li- pora tion
paração de compostos tetracklicos"
rocerias "Cermava" . (Cone :do desar.
notada,
N° 142.059 - Indústria de Antenas Requerente:. Dr.. Herchel Smith.
N° 130.489 - 'Processo
pre- quí."ment°)
N° 153.253 - Shellmar
:bala g em Paris Ltda .
paração . de compostos esteráides da Expediente da seção
Moderna S. A.
de Inler erência
NO
1. 142.071 - Giuseppe Marini e série da progesterona" -- Requerente:
No 153.254 -- Shellmor
1 Sain Elisaretski.
Ormonoterapia
Richter
S
.
p.
A.
.Rio, 1 de novembro de 1966
Moderna S. A.
N° 142.075 - Carlos Augusto
N° 153.255 - Shellmar Embalagem Campos Guimarã es.
Notificação:
Privilégio de Invenção iudJerido
Moderna S. A.
NO 142.298 - Meyerhauser CoMdma
vez decorrido o prazo de re.
N° 159.0;8
Adolpho Carlos Nas.. pany
N.° 122. 553 -- "Aperfeiçoamentos consideração previsto pelo artigo 14
tari
No 142.786 - . Molins Machime em roletes liara descargas de cereais" da Lei nç, 4.048 de 29 de dezembro
N9 166.167 - Meridjomo 5. A. Compãny Limited
- Requerente: Michilyoshi Suzuky. de 1961 e mais dez dias para even•
tuais juntadas de reconsideração
- Comércio e indústria,
N° 142.979 --- Aldo Coti Zélati.
do mesmo não tendo valido nenhunl
N,° 166 1 80 Exigências
Fábrica
N° 142.980
interesso serão logo expedidos o3
Aldo • Cod Zelati.
de Botões e Ai le5atos de Metal .
c(-tificados
abaixo:
NO 143.018
"Cepec" Companhia
N 9 142.436 -• Downo Latanzio -r de Estudos Patentes e EmpreendimenTermos com exigências a cumprir:
N9 • 142.417 - Oonato Latanzio tos de Concretos S. A.
Marcas Deferidas
Walita S. A :. • -. Eletr.° Indústria
N" 142.650 - Kin° - ludristria
Ia - Opoente do troo 136.967, Modêlo 1 1-9 440.219 - llf R,equeretate:,
N.
143.022
-Pére,
r
f (Cio
di'' stria e Comércio de Molas Ltd .
1 lti1idade. ---- Cumpra-se a exigên- Auto Peças Mosoarelli Ltda. - Clas•
e 21 - (Com, exclusão de fornalhas
N" 142.673 - Ki.yo1391 .-11 ;\. 1.)risili ta.
N9 '143.023 - Trineu 1Ré:oh-em cia .
para l ocomotivas) .
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N.'ev em b r O de 15'256'

Nome Comercial Deferida
1
149 464.552 - Imperial - RequeN a 443.689 -- Regulador Bhunén /0 478.812 - Hipno-Méd - Rerente: O. S. Abreu - C'e.3Se 41.
- Requerenta. Organizaçao Farma- querente: Laboratório Aintético Ltda.
N9
4(39.581 .- Bismarca Indústria
aT9 469.466 Jo-Bu S.A. Fábrica
centica Luper r:aimitada - Classe 3, - Classe 3
N9 485.840 - Fertilin - Reeneren- de Equipamentos Industriais e Agrí- e Comércio Ltda. - a; I] .), r rstil -59 444.646 - 2 Amores Mirabel
colas - (Art. 103, n u 2, do Código . Classe ti.
Reauerenta. Mirabel - Produtos te: Fertilin-Fertilizantes e
das Ltda - Classe 2.
AI menti:dos S.A. - Classe 41.
70 -It2.7C3 --- Caricel 1-1, queN9 472.863 -- aletalúraina alult In419.789 - C - Requerente: N9 485.913 Taco-Lar - neone- dustrie
.:ente: ?."nria do Carme : 'e ..sdfn. !szee
Comércio
Ltda.
-RemisC, ia innia Eletrotécnica S.A. - elas- rente: Taco-Lar Represeutaçõea Li- rente: Metalúrgica Mult Indústria e 'vedo -- Cla-:tse 41.
s 3 - (Com C.J.rzlusão de relóaws dc natada - Classe 16.
Coméraio Ltda. - (Aia 103 n 9 3 de 1 149 453.7,55 - t:ol Na :...,:,; e -- Recie 1se antes eleti ., ccs, apatocaespécie
, (Lu:trent, : Y."...anc21 António 'I' :: ,.-nr:s -N. 492.584 - Ca"sinha - Regue- cadia.0 )
velhas de expurgo, ferrites. impresso- rente: Luciano Rodrigues Nunes - ,' N9 475.436 - Companhia Paulis.te !" -, a 42.
•
nts, máquinas impressoras fotográfi- Classe 42
' r; 4:59.788 - Santo kn. L .d o -de
Roupas
Requerente:
Comiai
pressão
N
cal; e substituindo-se a ex
493.776 - Bororé - R eqe :man- ,. nbia Paulista d- Roupas - - ( Ar a .., a ' ::? equerente: Chnfi Sau . th - Classe
"lanjamins" por toma_d acl e emente 7te: 9Antônio
. 41.
Barbosa - Classe 4 .
109 n9 3 do Código).
11111tipla 1 .
2 . -.E
-, 4a . 3sa - Chccula =1•i: t .:-:.a ále
la9 493.236 -- Cia . Agra-Iaecual ia
N ., 494.602 - Ibel •- Requerente:
N 9 468.706 - Cifel - Requerente: •Ibel Representações Brasileiras Ltda. Santa Helena - - R.equerent e : Cia . ; - R cquerente : J^f',9 .:`" :1" --- .1.11!(1
Agro-Pecuária Santa. Helena - ( Ar- - Cimae 41.
Cii• 21 - Comércio e Indústria de Fer- - Classe 21,
W 470.016 - Modêlo
71,au,-:anlrfr. , ens S.A. - Classe 5.
Nu 497.342 - Diotex - Àeculeren- tigo 103, n . 2 do Códiao a
te: aeintio iact2 Irmáos .a..1. :'." 4E9.754 - Fazendeiro e Criador te: Indústria e La.boratório Alfa Li- Requerente: Brenislawa Olesz.nys- mitada - Classe 2.
Ti/7(10 de Estabelceiniento Dejer;c7.o , Classe <1.
)(a Stenpnlak - Classe 32.
N9 470.017 - Celeste --- Re que439.829 - Miramar - Regue- N 9 497.791 - Guarani -- Reque- N .. 493.625 - Edifício São Vicem(' rente: aacinho Sste nanara :a.A.- - Joaquim Alvaro de alendoaça rente: Irmãos de Zorzi Ltda. - Requ iente: Construtora Canada Classe 41.
- Classe 41. Classe6.
S. A . - Classe 33 - Art. 117 n9 4, N9 47C.041 - Colaça()
J _sus -N9 497.819 - Onte inao . Luar - do Código).
N . 471.809 - Le Noir Baiser Requerente:
Farmácia e D...•og::.;.ia
RInuerente: Rica Juliette Sebbah - Requerente: José Martins de Moraes N9 485.273 - Casanova - Ragu"- Coração de Jesus Ltda. - Clesae 3.
ilira de Paul Baudecroux) 'e Jean Guimarães - Classe 32.
rente: Ferreira & Pinto Ltda. , 149 471.554 - Wieland
Reata.Baudecroux e Micheline Rose - N9 498.159 - Seira Requeeerte: Classe 36 - (Art. 117 n o 1, do Có- rente: Forjaria Wieland
ninnde Baudecroux - Classe 48
digo).
'Classe
21.
Renato Salcedo -a Classe 46 - - >Com
1\1'.
471.776
Volkar
RequercnN° 472.533 - "5" - Requerente: exclusão de detergentes, sabões c sa- N 9 451.665 - Edifício City-73rasi- te: Volaar S.& Comé rcio e Imporlia - Requerente: City Paten t es e,
• crias, eral S.A. Técnica e Comercial nonáceos).
149 498.210 - Chetopan - Reque- Marcas Ltda. - (Art. 117 n" 4, do tação -- Classe 7.
- Classe 17 - (Sem direito ao uso rente:
14' 471.783 - Vencer -- RequerenBracco Indústria Chimica S. Código).
exusivo da letra S).
Volkar S.A. Comércio e ImporN u 469.670 - Indústria Mecânica' te:
: " 172.534 - "S" - Requerente: p.A. - Classe 3.
- 'R
- eque renf e:Inde
s tr a fação - Classe 40.
• naaeral S.A. Comércio e Inelús- N9 498.563 - óleo Benedito e Fi- Sã o Miguei
lia - Classe 21 - (Sem direito ao gura d eCozinheiro - Requeiente: Mecânica São Miguel Ltda. - Clas-I N9 472.043 - Primavera - Iteaaoexclusivo da letra S).
•
Nóbrega & Dantas S.A. Indústria e ses 6 - 8 - 11 - 17 e 33 - (Artigo rente: Indústria e Comércio de -Be117 nu 1, do Código). bidas Primavera Ltda. - Classe 42.
472.555 - Mate Pérola -- Re- Comércio - Classe 41.
qu. ente: Viúva Seroes & Filho Ltda. N 9 E01.295 - Amazonas - Reque- N9 470.005 - Bar, Lanches e Casa' 149 473.178 - Edição Extra - Re- Classe 41.
rente: Pucci S.A. Artefatos de For- de Pneus Itália - Requerente: Fran- querente: Editora e Publaidade 'Edicesco Spina - Classes 39 - 41 -- 42 ção Extra" Ltda. - Classe 32.
N n 472.913 - N.C.B. -- Requeren- racha - Classe 26.
te N.C.B. Representações e CoN9 473.186 - Médico -- RequerenNu 501.297 - CFP - Requerente: e 43 - (Art. 117 n9 1 do Código).
ni",• :...o Ltda. - Classe 38.
Companhia Fabricadora de Papel - N9 471.156 - Super Mercado Au- te: Publicações Educacionais Ltda.
Classe 28 - (Sem exclusividade das rora - Requerente: Cchiukichi Ishi- - Classe 32.
N u 472.916 - Soreco - Requereu- letras
N9 473.724 - Rainha do aeitão C.F.P. isoladamente).
da - Classes 1 - 2 - 14 - 15 - Requerente:
Soreco Sociedade de RepresentaKetzer • P.; Bonmann Liy eas e Cont aPrópria Ltda. -- Classe N9 501.375 - Jornal do Estudante 19 - 22 - 28 - 29 - 31 --- 33
mitada - Classe 41.
3Il
- Requerente: União Curitibana dos 38 - 39 - 41 -- - 44 - 45 e 46
N9 473.730 - Cyclex Requereny.. 473.115 - Sulfuno -- Regue- Estudantes Secundários - Classe 32. - (Art. 117 ti l 1, do Código).
reale: Nordmark - Werke Gesells- 149 502.201 - Coelho - Requeren- N 9 471.694 - Bar e Restaurante te: Merck & Co. Inc. - Classe 3.
N 9 473.756 - Arpa - Requerente:
ehaft, Mit Beschrankter - Classe 3. te: Monteiro S.A. Comércio, Indús- Tabú - Requerente: Passos & Fa(Ar- Arpa S.A. Autos e Produtos AgríNu 473.365 - B - Requerente: Ak- tria e Representações --- Classe 22. ilde - Classes: 41 - 42 e 43 -n
o
1, do Código). .. colas - Classe 6.
ticaolagat Bofors - Classe 5 -- 'Sem N 9 502.755 - Kyrcream - Reque_ tigo 117
da ca /o ao uso exclusivo da letra B) . rente: João Bruno Leonardo - elas- N u 493.226 - Transportes Bandei- Nu 473.757 - Arpa - Requerente:
yente:
ra
Requerente:
Silveira & Bezzi Arpa S.A. Autos e Produtos Aglico'.9 473.366 - B - Reque
se 48 .
Ltda. - Cluasse 33 - (Art. 117 n 9 1 las - Classe 7.
Aleliebolaget Bofors -"Classe 6 N9 473.769 - King - Requerente:
(Sem direito ao uso exclusivo da le- N 9 . 503.008 -- Rádio Nacional de do Códian).
Brasília - Requerente: SuperintenZoroastro Moreira - Classe 30.
tia: "13", isoladamente).
dência das Emprêsas Incorporadas ao 149 471.833 - Banco d °Operações
N9 473.773 - Estrela - Requeren149 473.392 - Axnendocrem Saúde Património Nacional - Classe 32. Mercantis - Requerente: Banco de te: Antônio
-- Classe 43.
Operações Mercantis S.A. - Classe N9 474.072Resende
- Requerente: Anderson Clayton &
- Galo - Requerente:
9
2
do
Código)
Cia. Ltda. - Classe 41.
149 503.020 - Stevco -- Requeren- 33 -' (Art. 117 n
S. L. Alves S.A. Indústria e CoN9 473 604 - PiPercol - Regue- te: Republic S.A..
Indústria e Co- N 9 475.753 - Super Panificadora mércio - Classe 41.
Brasília
Requerente:
Sostenes
Mee:
Laboratório
Grindelimel
Ltda.
mareio
Classe
32..
ren:
- Classe 3. Nu 503.363 - Revista do Clube Sul nezes Ramos - Classe 41 - Art. 117 N9 474.284 - Café Planalto - Requerente: Rocha & Fortelle Ltda. N9 473.755 - Arpa - Requerente: América - Requerente:, Clube Sul n9 1, do Código).
41.
Arna S.A. Autos e Produtos Agrico- América - Classe 32.
Nu 485.822 - Joalheria William -Classe
N 9 474.449
- Formi Prene
-- Re- - Classe 2.
Requerente:
Joalheria
William
querente:
Companhia
Quimica
InNu 503.614 - 9999 - Requerente:
1: 1 473.862 - Demitam'. -- Re- Nor Coe Textil Ltda. - Classe a6. Classes 13 e 33 - (Art. 117 n u 1, dustrial de Laminados - Classe á.
qua. ente: Companhia Nacional de N9 504.812 - Revista de Estudos do Código).
149
- Figurativa - RequeTecidos - Classe 36 (Com exclusão Sócio-Econômicos - Requerente: De- N9 502.534 - MC - Calçados - rente:474.504
Richard Hirschmann - ClasRequerente:
Melchior
de
Rezende
de calçados).
partamento Intersindical de Estatísse 11.
N . 474.268 - Anaprosyn - Reque- tica, e Estudos Sócio-Econômicos - Silva - Classe 36 - (Art. 117 n 9 1. N t, 474.821 - Interlux - Requedo Código).
rente: Syntec Corporation -- Classe Classe 32.
rente: Interlux - Comércio de Apa3.
N9 505.903 - Jornal de Noticias N9 502.973 - Copacabana Musical relhos Eletro Domésticos Ltda. -N . 474.341 - Clin - Reqüerente: - Requerente: Waldelice Soares Pi- - Requerente: José Baptista da cos- Classe 8.
Abel de Barros - Comércio e Indús- n heiro, Nehto Nunes Carvalho e Ma- ta - Classes 32 e 33 - (Artigo 117 149 475.327 - Triângulo - Requerente: Zambon Bernardi & Cia, Lin9 1, do Código). •
tria de Tintas S.A. - Classe 1.
noel Leal de Oliveira - Classe 92.
' 474.381 - Brilhomar Sentiste N9 438.245 - Pingo-Pong - Re- N9 504.314 - Foto Dutra - Regue- mitada - Classe 46.
- .',:ouerent3! S.A. Moinho Sentis- querente: José Soares de Castro - rente: Abner Guimarães - Classes
8 e 9 - (Art. 117 nu- 1, do Código) . N 9 475.637 - Golden Tan - Reta Indústrias Gerais - Classe 23. Classe 41.
querente: Belmont - Indústria e
N" 474.434 - Calipso -a- RequerenNu 505.002 - Panificadora Vitória Comércio de Cosméticos Ltda. te: São Paulo Alpargatas S.A. Insígnia Deferida
Ltda. - Requerente: Panificadora, Classe 48.
Viesse 22,
Vitória Ltda. - Classe 41 - (Artigo N9 475.808 - Plubell Requeren149 474.573 - A Vanguarda - ReN9 491.983 - MA - Requerente: 117 n9 1, do Código).
te: Christina Martins Gomes --querente: Nelson Camargo - Classe Dr. ?lúcio Athayde - Classe 19 N9 505.699 - Instituto São Jorge Classe 48.
32.
(Art. 114 do Código).
- Requerente: Georgina Dutra de N9 475.918 - Café Minas - ReN9 501.347 - Estacap - Reque- Castro - Classe 33 - (Art. 117 n 9 4 querente: Hely Henriqu.s - Classe
474.843 - Arlequim - RequeE.C.L. Estaqueamento Cata- do Código).
41.
re :1 e: Encanto Juvenil Confecções rente:
rinense - Classes 16 - 33 - (Artigo
N9 476.055 - Prima). era -- ReFin a s. Ltda. - Classe 36.
Marcas Indejerida-J
querente: José Vieira de Assis - a:" 474.892 - Revista de Direito 114 do Código).
Classe 41.
Requerente: Ed itera PréP.a rdo
Insígnia Deprierz
::equ.:‘enSeciedade Anônima - Casse
N9 302.809 - Sta. Luzia - Re- N" 476.325 - Vedete
ouerente: Panificadora Santa Luzia V-: Fábrica de Aparelhos e ,‘.latzr:a I
32
N9 491.983 - MA - Requerente: Ltda. - Classe 41.
Elétrico Fame Limitada F.
N , 474.904 - Voz Mariaua -- ReN u 47t 5R - lIoailail ClasSe 19 - 141 444.717 - Sst - Requerente:
querente: Congregação Mariana Nes- Dr. Múcio Athayde
a-: Serviços e Equipamentos Téen,- rente: Cerra-me:: e VeL's r!. • • •
ta.-- Senhora Aparecida - Classe 32. (Art. 114 do Código).
.
149 501.347 -- "ste cr.o NGK do Bra ral S.A.
• '.A. - Classe 21.
ti" 477.083 -. Cica - Reverente:
N9
r
•
Cempanhin Industrial çle Conservas rente: F. C .
-I`
" 1 .037 - Mercedes Be ns "• " •
•
1;=-Pletti.-: c _a.rsla.
Luiz E. Lima - Classe . rente:
-•
áaimenticias Cica - Classe 41 - rinense -114 ele Có-J',
Inc. - Cla , sa a.
aCern exclusão de Vinagre).

•:
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NO 473.717 - Spartacus - RequeNome Comercial lizde.lerido
N. 476.305.- Cia. 'mp ,11._11 comi,
li. / 1.-169 - Zamp,r1
rente: Universal Pictures Company
cio e Indústria. •
;La. Lt./.:a.
Inc. - Classe 8.
N. 472.045
C-ofisa -- Cia. Fome
N. 485.933 - Atlas _lo Brasil tida:,
1,n . 471.579 - Malhar.
L•rqe
No 477.031
Cica - Requerente: cedora, Industrial e Serviços Agricolas teia e Comércio S.A.
Ltf,o.
Companhia Indusrtial de Cônservas - Requerente - Cofisa - Cia. Por
• 1/2.866 - Antonio
o a.
Alimentícias - Classe 18.
necedora Industrial e Serviços Agrícolas.
Diversos
[adi,.
1\19 ,483.093 - Saponil - Reque474.527
rente: Joaquim Ferreira Neves - Titulo de Estabelecimento
indeferido . N. 475.507 - -Conde-011 l':41 tas S.A. L. ca tathi.
Classe 46.
(Prossiga-se
exclusão de tinas ('
f. 4/5.386 - Órganização
NO 475.814 - Lopage Requerente: Metalúrgica Lopage Ltda. - N. 457.853 - Nacional - Reque- esmaltes, vernizes e lacas) .
no de iviarcas e• Patentes
rente - Nacional Transportes Urbanos
Classe 5.
N. 472.960 - Resilam lacl*u,t1- a
N. 475.652 - Partbras,i
Cl. 33.
Nv 487.477 - StiInovo - Reque- Ltda.
e Comércio Ltda. (Prossig?-se com ex- e Exportadora Ltda .
rente: Antônio Postumi - Classe 8.
N. 474.024 - .Casa das Máquinas clusão de • tintas, esmaltes.•Vr:JrniZCS e laN. 475.685 - Café Loiird tidasN, 492.508 - MA - Recnierente:
tr:a e Comércio Lida.
Vigorelli - Requerente Sociedade cas).
Dr. Múcio Athayde
Classe 49.
Esperança de Máquinas Ltda.. - ClasN. 500.891 - Ferragens b.ad i.i. 475.902 ias
NO 497.442 - Velox
Requerente: ses: 6 - 8.
mitada - (Torno sem 'leito a exigén- .S i.
Villasbôas S.A. Indústrias de Papel
N.
474.030
Kato
Magazine
cia
da
seção).
476.175 - Relevo Cr.o e
- Classe 28.
- Kato 15 Filhos Ltda. - . N. 501.145 - São Pauta Alpargata:, Laia .
NO 499.781 - Antiviral - ,Reque- Requerente
Classes:
23
36.
S.A. - Torno sem efeito a exigern•aI is . +76.531 - Antonio
rente: Laboratil. ^S.A. Indústria FarI ermacêutica - Classe 3.
• I;idades de Lima..
N. 474.125 - Gráfica e Editora Edi- da Seção.
NO 501.351 - Ultrapoint - Reque- grafértil -- igreja Ac/N. 501.281 - Atlas Colhei-ciai .V.;gui... I N. 477.070 - Compoofe.: it1du al
rente: Ultralar Aparelhos e Serviço ventista da Requerente
.
Promessa
Classes
pamentos
e Materias S.A n-'orno semi de Conservas Alimentícias
Ltda.
Classe 8.
N. 494.864 - Emil
- Lii. ta
.
efeito a exigência da Seção
1\r? 501.882 - Conclitense - Reque- 25 -. 32 e 33.
-•
N. 476.826 - Caravela /moveis ReN. 502.558 - Shering A. G. - ixiografica Emilbrasileira.
rente: Comércio e Indústria de Cereais "Conchense" Ltda. -.' Classe presentações • --, Requerente _José Ma- Fica sem efeito a exigência publicada et,' N. 495.362
, -. Teroras S A.
flostria e Comercio de 1 (-C,d,,s
41.
ria Cunha - Cl. 33..
6-10-66.
NO 502.673 - Nunes -- RetraM'enN. `,0 1, 692 - Saboar..1
uN. 505.300 - Castelo Country
te: Móveis e Tapeçaria . 1\Tune$ Ltda.
Exigências
r...J
S.A.
1•
- Torno sem . efeto a
- Classe 40.
da Se
N. 502.277 1\/' 502.753 - Lyson
R.equerenTérmos com exigências a cumprir: ção.
te: João Bruno Leonardo -- classe
N. 505.301 - Castelo Country Club,'
48.
Têrmos:
- Torno sem efeito a "..'xi•fiét.ca da 9e-1 N. 5113.136 - de Vlavo - lodos.
trios * Farmacêuticas Lida .
ção.
N, 503.094 - Damarca - RequeN. 456.974 - Destilaria Vitória Lirente: Damarca - Distribuidora de mitada.
N. 507;324 -- Alia
lbuitina.saoi 7 titio de Estabeleci/nem , ) A (n.r.(;. - mlo.
Produtos Farmacêuticos Ltda. -*- N. 504.024 - Confecções Stiloart
e Luminosos Ltda. - Tol-no sem et'e'-`•
t' N
Classe 48..
760.110 - Fábro:a ck• . )0,.. es
*
a exigência da Seção,
• NO 503.086 - Trauboxnatie Re- mitada.
1
- Requerente N. 506.461
Lojas Kirsch DecoraN. 508.548 - 1i int 1iedi
querente: Traubomatio - Indústria e
ções Ltda.
chado - Tendo em vista o género de I de Produtos Alimenticios
Comércio Ltda. - Classe 6.
N. 745.960 - Gastava Zolotnicka. negócio declarado N9 503.242 - Brisal - Requeren111e0 S.A. - Cl II.
N. 167.853 - Borg-Warner Corpo- gen- prossiga-se também
te: Bancroft - Brillotex TeXtil do
'1. 33.
ration.
Brasil S.A. - Classe 23.
.9ii,ersos
NO 503.313 - Paraná- Máquinas
Expediente da Seção
N.
508.344
Société
R.hodiaceta,
- Requerente: Paraná -- Máquinas
rê.rinos aguardando ' Inte.-;oridaJes:
de Interferência
N.
471.497
Locadora
de
ArmaLtda. - Classe 6.
zens eMocka>> S.A,
N . . 450.990 - Amaro Albino
1 de Novembro de I 166
N9• 503.774 - Sargent - Réque- N. 471.536 - Dr. Roberto Paulo Ri tel.
rente: Tecnicopia Ltda. -asse 38. chter.
Notificação
N. 469 547 - Fábrica de Peça..
N9 503.410 - Ritmar - RequerenN. 472.487 - Colég Io Benne tt.
H. 7. Ltda.
Lima vez decorrido o p razo de uct note: Ritmar - Indústria de Calçados
N. 475.477 - Thompsoa Ramo WoN. 469.580 - Pedross da • Fonst eu s.;,:rdção previsto pelo
Ltda. - Classe 36.
• da
Importação e Comércio Fala.
NQ 503.444 - Agraeo - Requeren- oldridge Inc.
1.048 de 29-12-61.e
dez •.no
te: Agraeo - Importação -e Cemér- N. 475.478 - Thonipsce, Rnme
ra eventuais . juntadas de ce,
N. 469,879 - fdisa
Inscitul:o Die
cio de Máquinas e -Imprementos Ari- Wooldridge Inc.
ção e se do mesmo riã,) se twet a.
tètico
Infantil
S.A.
colas Ltda. •- Classe 2.
c.a nenhum interessado s.f.:4,, ioge xNQ 503.486 - Trefilaço Requepedidos os' certificados so n so.
rente: . Trefi l aço - Sociedade Nacional de Ferro e Trepação Ltda. Cias-.
lila rcs Deter:ti,'
se 5..
•
1
èrmas:
N9 503.-IO2 Faina - ReciL#ente:
•
Auto Industrial RicopateS Ltçla. N.- 319.335
Marinuo Lusuen
,
Classe 21.
I nibieniatica - Cl. 41.
N9 503.564 S: .Paulo - 'RequeN
.
132.449
Fuza
rei - AL,/
rente: Oficina Ortopédica S. Paulo
Lis azioli S.A. - Cl. 1!.
Limitada -- Classe 10.
N. 345.067 - Repubi•co
N9 505.763 - Garça - Riiquaren-.
Auto
Peç as República Ltda. - Cl 11.
te: Gráfica e Eclitôra Garça., Ltda.
:.
•
LEI
4
.
966,
DE
l966
- Classe 32.
Reg.stre-se consideraedi,s1 ns ai ri es
N9 485.910 - MOrro Grand -Fie3,.• ve.culos como partes lac..'w.,m1.•:. dos
qiierente: Jose Feola Nctto
Classe
42.
Divt;i1gação a' 969
lii S jui; ia 1;?.deier,d%-t
N. 565.268 - Elnac
Eletrica
\acionai Ltda. - Cl. 8
N , 430.511 -- bi gI ura de uruá: roda
Ni.. 461.858 - Shoe-E:e
P . C.
dentada e três triângulos- V.equeInternacioal Trading Ca...pany
rente: Indústria, de . Eletro-Aços Pla
Cl, 10.
nos S:A. - Classes 5 - li e 7..'
N. 468,.999 - O K - Matio,d Ara..
Preço: Cr S' 80
N. 471.946 - Suges.f.e,
ripa de Faria Jr. - Cl. 45 . •
Requerente - Irmãos •e•.barli111-. S.A.i
Registre-se com exclusão de sabões.
Materiais de Coristrução
N. 471.947 -ãias tfor, Inósas • --I
N. 469.204 - Atlas - Rural
Requerente - Irmãos -3 ,t-,a3i Iba S . A .
Humble 011 & Refining
-A VENDA
Materiais de Construção
Cl.
Cl. 39.
EXpreSSic ,
P
4
Na Guanabara
N. 169.205 - Atlas -Elumble 011- 6 Refiniug Company 2-:•••
Tértnos:
Seção
de
Vendas:
Av.
Rodrigues
Alvez.
1
•
CI, 39,
N. 153.713 - Clima Selecionado à : •
Auén.2ia I: Ministério da Fazenda
N. 469.206 - Atlas .- Dual Sz-rclistfmcla - Requerente: 1.1co
Rávice
Hunible 011 &
Atende-se . a pedidos' pelo Serviço de Reembólso Postal
dio e Te lc• c-i-à.,
Cl
Coalpany
39.,
N. 469.207 - Atlas - Super
Em Prasiiia
go
Humble 011 €i Refininq Com. '
pany
Cl, 39.
N. 4-14.1 à9 - Ca té
•Na sede do D.I.N. .
Seta - Ma-:
ximo em Café - Requerente. AgostiN. 469.449 - joy joy Boutique
Ltda . • - Cl. 36 - (com exclusão de
nho Setti S. A. Comércio - Exportação
meias, e tôdà espécie :le calçados in- Importacão - Cl. 1.1.
dUsIve galochas) .
••

1

`

Coto

1

1

Cl

•

.

José N n Ine(3,t

Rio.

:go I

ei

BENS DOS

17r
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N. 470.096 - Promar - Caro 1.° 7 - Registre-se com exclusão
N.° 469.211 - Auto Mecânica
N.° 478.323 - óleo de AmenPromar Ltda. - Registr>se com ex. de moinhos de vento e de moinhos. General - Fidelis Sarra -- Classe doim - C'-andes 1ndúsclusão de café.
N.' 492.105 - Asabrasil - Ar- n.° 33 - Art. 117 n.° 1.
irias Minetti, Camba Ltda. - ClasN. 470.129 -- Cate 13aratina
tefatos de Aço S A. Indústria e
N." 476.893 . - Pintex
Pintex se 41.
ses Onordto de 0:iN..eíra
Clas-1 :omérelo - Classe 6.
Organjzação de Publicidade LiN." 478.529 • Minas Alovietone
se 41
N.° 493.274 - Flash Web! - mitada - Classe 33 - Art._ 117 -- Itatiaia Filmes Lida. - Classe
I0
n." 39.
N. 470.135 - Vitatricin - Labc- Hugues Tool Company - Classe n. 1.
1.° 11.
N." 478.107 - Rei da Ilha - N." 478.W. ,1
ratório Libertas Ltda. - Cl. 3
Moça N°. 490.413' - Santa Luzia Bernardo Costa - Classes i4, Chocolates Kopenhagen S. A. N." 471.532 - Paratudos - Fá- Automóveis Luzia S. A. - Clas- J.
15, 16 e 28 - Art. 117 n.° 1.
Classe 41
limica de Cigarros Citrus° S. A - se 21 - Com exclusão de emN.° 486.568 - c l ub de Itegalls
N." 478.607 - Tradiant Classe 44 - Itegistre-se sem (.1.;• breagem.
de
Guarojá
Companhia
Finandimotor
- Indústria e Comércio
reito ao uso • exclusivo das expresN.° 496.469 - MD - Indústri.is ceira' de investimentos CoNnance Ltda. - Classe 11.
sões Leves e Paralados.
de Meias Duran Ltda. - Classe - Classe 33 - Art. 117 te° 4.
N.° 4
. 79.802 - De-Nol --- LaboN. 471.769 - Martini
N." 493.803 - Organização Con- ratório Pelosi - Clas s e 3.
E,.a n. "36.
N.° 498.107 - A Defesa Nacio- Mini Pena Fiel - José Rodrigues
balagens ',4artini S. A.
Cla.•;se
N. "479 976 - Tergisot - Innal ,- . Cooperativa Militar Editô- Machado -- Classe 33 - Art. 117 dústria Mineira de 1'1'0(11_11os Quí:a." 38.
N." 476.914 - Dempster Dunip- ra e de Cultura Intelectual a De- n.°
micos Ltda. - Classe 46.
•inaster
N.° 504.03 - Bufeet • Norte •Dempster Brothers Enc. tesa Nacional -- Classe 32.
N." 479.930 - Morde Carlo N." 499.191
Bonlar - Modas Sul 'J'osé Francisco Vargas .- Produlos Monte Cano S. A. -Classe 6.
e Éxposição - Clipper S. A. - Classes 41, 42 e 43 - Art. 117 Classe 41.
N." 477.078 - C1CA Conum- Classe 6.
n.°1:
N." 480.07 - Tec Art - Insnhia Industrial de Conservas AliN.° 505.369 - larinores e Gra- talações Comerciais e 'Decorações
mentícias - C1CA - Classe 36 - N. 500.367 - 'Matrisal Stabi- nitos
Iniranga - Domingos G. Tee-Art Lf,ia. - Classe 8.
Registre-se com exclusão de Sócia limenti Chimichi Reuniti -Sehiap- Garrancho
& Cia. Ltda. - Classe • N.' 486 130 .- Tecnocereal -parelli S. A. - Classe 3.
es p écie de çalçados.
Máquinas e Instalações industriais
N.° 500.-630 -- Blitz - Dia) -- n." 15- Art. 1 1 7 n.° 1.
N.° 477.269 - Clipper FriN.° 505.787 - Xodó Club
Tecnocereal Ltda.. _- Classe 6.
gorifico Clipper S. A. - Classe 1Wribuidore,é Imp. Nac. de Bi- Kurt
Milner - Classes 41, 42 e 43
N." 490.789 - dio laix •-•
n." 41 - Registre-se com exclu- jouterias Ltda. - Classe S.
ceradoura Bio ais Ltda. - ClasN.° 500.947 - Polícia e Justiça - 011. 117 n.° 1.
são de farinhas.
N.° 506.594 - Colégio Santa se 46.
- Nagib 13urtaid - Classe 32.
N.° 477.651 - Geopen
- Irmã Cecilia Endlich
N.° 501.873
Pf izer & Co. Inc. - Classe 3.
Gan-Cron - Na- Catharina
N."
- - Salvagalinha -Classe
33
Art. 117 11. 0 1.
Classe 36.
N.° 477.756 - Laboratório gib Ganut
Otto H. • Weber -- Classe 2.
Marcas indeferidas:
Geyer . S. A. - Enterosorb -- N.° 501.374 - Gan-Cron - NaN.° 495.447 - Erigoran - Ind.
gib
Classe 3.
Nagib Ganut - Classe 23. .
N." 455.815 - Nylok Nylok e Comércio de Carnes .Frigoran
•
N.°
503.541
Boa
Vista
ItaN.° 478.218 - Neurobiol - 1 3 ?.rS. A. Ferragens e Ferramentas - Ltda. - Classe 41,
fuma ria Lopes Indústria e Comer- quero .-- Granja Boa Vista Ra- Classe 23.
N.° 495.714 - A Vida Mural quera Ltda. - Classe 19.
e S. A. - Classe 3.
N.° 459.385 - Arco - Arco - Publicações Educacionais 1.1 da. N.° 503.551 . Champagne -- Imp p rtadora Ltda. - Classe 8.
N." 479.485 Anuário do TeaClasse 32.
tro - Ribeiro - Publicidade e Casa Champagne Ltda. - Classe
N." 461.337 - Luminite - Pron.° 41.
N.° 498.423 - Café Verde e
Editora Ltda. - Classe 32.
dutos Elétricos e Eletrônicos t.uAmarelo - Torrefação de Café
N.° 504.830 Farrapo - Luiz minite Ltda. - Classe 8.
N.° 479.513 - Fibroplas - Fibroplas Fábrica de Produtos Plás• Michielon S. A. Agricultura Ind.
N.' 463.089 - Emblemática - Verde e Amarelo Ltda. - Classe
Com . - Classe 42.
ticos Ltda. - Classe 28.
João de Souza Leite - Classe 41. n.° 41.
N.° .598.500 - Brasil -- João
N.° 479.539 - Luzaterra -N.° 470.186 - Tanino Tigre 1-.nsignia comercial deferida:
Construtora de Terraplanagem Ia • N.° 465.514 - Lis - Lis - Re-. Thessalonico Barbosa & Cio. Ltda. Bernardo Alves - Classe 8.
N.° 501.184 - Reitex ReforClasse 1.
zaterra Ltda. - Classe 38 - Re- Presentações Ltda. - Classes 41,
gistre-se na classe 38 com exclu- " e 33 - Art. 114.
N.° 470.262 - Belacap - Edi- mas deMalhas para Indústria Tessão de impressos.
N.° 477.731 - Aero Jato Cru- 1'c:ira e Publicid_ade Belacap Ltda. ti" Reintex Ltda. - Classe 6.
N.° 502.810 - Universitários N.° 479.5114 - Sueli - Produ- zeiro do. Sul - Serviços Aéreos -- Classe 32.
Universitários Filmes Ltda. N.°
476.971
Ping-Pong
InCruzeiro
do
Sul
S.
A.
Classe
33
tos de Mandioca Godoy Ltda. dústria de Calçados Mocambo - Classe 32.
- Art. 114..
Classe 41.
Sport
Ltda. - Classe 36.
N.° 503.738 -- Coluir n ja N.° 479.578 - T - TransporN." 479.627 - Capricho do DesN.° 477.074•- CICA - Compa- celagem Columbia S. A.
tino . - ileleny Padilha da Cunha tador á Vale do Rio Grande TransClasse
varig Ltda. - Classe 33 • --- Arti- nhia Industrial de Conservas Ali- ti.° 37.
- Classe 32.
N.° 505.265 - Laranjeiras N." 479.672 - 13ristol Siddeley L 114 - Sem direito ao uso ex- mentícias - CICA - Classe 31.
N.° 477.094 - Columbia - Te- Indústria de Móveis Laranjeiras
clusivo da letra T.
Engines Limited - Classe 6.
lerádio
Columbia
Ltda.Classe
Ltda. - Classe 40.
N." 473.913 - EssePecê - SerN.° 479.877 - Tribuna de DeN." 505.746 - Bel Lirx - .Emp.
bates - Raul Fonseca - Classe viço de .Proteção ao Crédito - •
N.° 477.135 - Dubom - Bebi- Confecções Bel Lurs Ltda. - ClasSPC - Classes 25, 28, 32, 33 e 38
la.° 32.
das Dubom Ltda. - Classe 43.
se 36..
N.° 479.881 - Softasilk - CA- - Art..114.
N.° 477.166 - Liversan - Crisgate Pahnolive Company - Classe
Nome civil indeferido:
Sinal de propaganda deferido: tóvão Colombo Lisboa - Classe 3
n.° 48.
N.°
477.248
Platino
Indús'N.°
469.087 -- Imobiliária São
N.° 479.917 - Plastikron - N. 505.054 - Dux - Dux Lantriae Comércio Ltda. - Classe 42. Francisco - Imobiliária São FranPatente A. G. -.Classe 28. •
çamentos Imobiliários Ltda. - N.° 477.431 - Peitoral Pinhei- cisco , Ltda. N.° 479.521 - Mil Milhas - Classe 33 - Art. 121.
ro - Sociedade Farmacêutica
São Paulo Alpargatas S. A. Expressão de propaganda inQuintino Pinheiro Ltda. - ClasClasse 23.
deferida:
Nome comercial deferido:
se 3.
N." 480.096 - Emblemática -• N." 477.503 --,- RP -• Société
N. 472.117 - Café f /tto Uma
Fundição Tupy S. A. - Classe 8.
N.° 470.353 - Indústria e CoN.° 434.592 - Freondur - T.so- mércio Lotus S. A. - Indústria des Usines Cl'imiques Rrôneo- das Bôas Coisas da Vida - Uva
• J. Cardoso Bittencourt - Ciass.,s
fil S A. Fios, Cabos e Material: e Comércio Lotus S. O. - Arti- Poulenc - Classe 16.
N.° 477.612 - Alcidio Bela - ns. 33 e 41.
Isolantes -- Clas s e 8.
go 109 n.° 2.
'Sono - Classe 40.
N.° 485.615 - Zyg-Peer - Or- N.° 479.552 - Indústria de Li- Belo
Frase de p ro p aganda indefeN.° . 477.679 - - Victoria
. Pe- rida,:
ganização Zy g-Peer de Roupas Li- nhas Centauro S. A. - Indústria
dro Mendes Gonçalves - Classe 8.
mitada - Classe 36.
de Linhas ,Centauro S. A. - Ar- N.° 477.685 - Victoria X - PeN.° 476.288 - Boas Festas N." 485 707 - Varaflame
tigo 109 n.° 2.
dro Mendes Gonçalves - . Classe 50 Diga-o com Pepsi-- Refrigerantes
Corooration - Classe 44.
N.° 478.115 - Brasval - Bens- Sulriograndense S. A. - IndúsTitulo de estabelecimento deN' 486.344 - Trifluxo Cesbra
vai - Acessórios para Indústria tria e Comércio Classes 32, 12,
- Conv-anhia Es.imnifera do Bra- ferido:
Ltda. - Classe 11.
sil' __ (lasse 5.
43 e 50.
N.° 421.550 - Lojas Riachuelo
N.° 478.116 - Brasval - Bras- N.° 478.278 Só Com
N.° 489.541 - Paliou
umar
Coli.panhia Distribuidora de
F, , npu l a
Nylon S. A Indústria Tecidos Riachuelo - Classes 12, val- Acessórios para Indústria Samba - Cinzano Limited Ltda. - Classe 8.
Classe 42.
e r`,, Classe 37.
22, 25, 24, 31, 34, 36 e 37 -- ArtiN.° 478.170 - Supercap SuN." 499.112 - Germovita - Co- go 117 n.° 1.
Norw comercial indeferido:
C --s m-ein de Mel- N.° 447.231 - Cibram - Comp. percap Automóveis Ltda. - Classe 6.
N.°
363.786 - Lètrovisão.Lbld.
lo e• A
Clase 3.
Mercantil do Paraná - N.° 478.251 - CBA - ConsórLtda.
N`.44 4 90.753 - A g raco -.Leonel Brasileira
Classes 6, 8, 9 e 15 - Art. 117 cio Brasileiro de A.vicultura S. A. - Eletrovisão
N.° 370.832 - Auto Continental
Ftrreira da Silva Mouga
Classe n.° 1,
- Classe 19.
Ltda. - Auto Continental
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Titulo de estabelecimento inN. 503.431 - Stainley
N.°.488.359 - Providro - ComN. 4'4 .324
• Eletrônica Papo
deferido:
nica lo i uStrial Ltda.
oanhia Produtora de Vidro Pro- Ltda.
N.
503.520
,
iii.ercearia
Nova
vidro
Classe
29.
N." 373.521 - Indústrias AlfN." 408.434 - Relacap S. A goN.° 488.360 - Providro -- Com- dústria e Comércio de Veiculos.
inenticias -Santo Antônio - Aguiar Luzitana Ltda.
N. 503.627 - Noreoe Textil Li- panhia Produtora 'de Vidro Pro& Bayma - Classe 41.
N. 489.712 - :Teimar Glasss'erk
mitada.
vidro - Classe 30.
Scholt, & Gen.
Exigências
N.° 503.896 - Wrona & Gasko.
N.° 488.362 - Providro - ComN." 493.158 - S11hiin indústria
• Tétanos com exigências a ciamN.° 503.893 - Wrona & Gasko. panhia Produtora de Vidro Pro- e Comércio de Auto Peças 'Ltda.
N.° 504.742 - Brasvintex Arte- vidro - Classe 32.
prir:
N.° 499.126 - Cinal Comér
fatos de Tecidos Ltda.
N.° 488.363 - Providro - Com- Indústria de Navegação Amapá
•
N." 469.245 - Colex
Egtts
panhia Produtora de ' Vidro Pro- mitada.
La ipnieks.
vidro - Classe 34.
•
N. 501.227 - Ferpan Co.nérelo
Expediente da Seção
N. 472.267 - João Comeriam
'N.° 488.364 - Providro - Com- e Indústria de Ferramentas S. A
&. Cia. Ltda.
de Pesquizas
panhia Produtora de Vidro PraN.° 501.229 - Ferpan Com", •oi
N. 405.346 - Irmãos Raiiieri
vidro - Classe 35.
e Indústria de Ferramentas S. A.
De
1
de
novembro de 1966
S. A. Indústria de Massas AliMenN.° 488.365 . • Providro - ComN. 501.413 - Comissária de
Geias.
Notificaaão:
panhia
Produtora de Vidro Pro- Despachos Alvorada Ltda.
N." 498.301 - Yasuo Kubota &•
Uma vez decorrido o prazo de vidro - Classe 36.
N.° 502 768 - Chirana' Praha,
Cia. Ltda,
N.° 988.369 - Providro - Com- Národni Podnik.
reconsideração previsto pelo ai-tiN." 498..517 - Condoroil Tintas go
14 da Lei
4.048 de 29 le panhia Produtora de Vidro ProN.° 503.918 - Viúva Nelson .11.
S. A.
dezembro de 1961 e mais 13 dias vidro - Classe 37.
Caldas & Filhos Ltda.
N.° 488.371 - Providro
Têrmos aguardando 'anteriori- para eventuais juntadas de reconComN.° 504.019 - Bobilina' Indusdades:
•
sideração e se do mesmo não se panhia Produtora de Vidro Pra- ti-ia e Comércio de Embalagens de
Registre se Pa p éis Ltda.
N. 960.870 - Sei ReX Corpo tiver valido nenhum interessado vidro -Classe 43
•
com exclusão de preparação para
serão
logo
expedidos
os
certifica_
N." 506.637 - Banco
ration.
dos abaixo.
ro
S
A,
gazeificar
a
água.
• N. 463.863 - J. V. Cavalcante
N." 09. 698 - Sobloeo - Soei eN.° 48.374 - Paovidro - ComN. 465.398. - Cestas de Natal
. Marcas deferidas:
oanhia Produtora de Vidro Pro- dada Cons i rutora Ltda.
Amaral S. à.
N.° 480.967 - Lavanita .Bei• vidro --- Claase 46.
• N." 467.822 - •Indástria de; EsDi versos:
N." 488.375 - Previdro - Com-.
nardo Gomes & Cia. Ltda. torados Durai] S. A. •
N."
-507.170 - Luiz Gregário
panhia Produtora de Vidro PitoN.' 469.196 - Solda Best -Co- Classe 46.
Katzar
-- Prossiga substituindo a
vidro
Classe
47.
N." 494.275 - ZI3C
e Indústria Ltda.
Zelezárclasse 50 pela 38.
N.^ 469.451 - Santa Rita - ny Bilá Cerkev, Národni Podnik .N.° 494.758 - Granjina - ComN". 509.119 - Vianel S. A. CoProdutos Alimentícios -Santa Rita - Classe 5 - - Com exclusão de panhia Agro Industrial -do Jequitai
mércio
e Administração - ProsClasse
47
Registre-se
com
alavancas
anulares.
Ltda.
si gr com exchisi7a) de folhinhas,
exclusão
de
gás
hidroçarburetos.
N.° 400.635 - Déslisotec
N.' 477.036 - Aguiar, Castilho
N." 499..1;60 - - Tamato
lasse 50 pela -18.
Mi rico sobstituindo a
Construções Elétricas Ellec S. A.
Rodrigues & Cia. Ltda.
N.' 509 976 - Bijouteria "taEnho - Classe 2.
N." 477.085 - Companhia In- - Classe 28.
N.' 500.555 - Higienolar - 111- chei' Ltda. - P asssi g n aubstitu:nN.° 417.242 - SEF - Aktiebo• • ml de Conservas Alimentícias
gienolar
Perfumaria e Detergentes do a classe 50 pela 38.
la
o et Svenska Kullagerfabrieken - GIGA.
Ltda. - Classe 1 - Registre-se
N." 531.820 - Granalha de Aço
Classe
t'
6.
N.' 477.532 - Hans LorenZ.
com exclosão de lacaa2 creolima, Ltda. - Prossiga.sa com as limas
N.° 478.244 - Consórcio BrasiN.° 470.904 - Vila lsa - Far- asmaltea, verniz, thinner.
vias de fls. 8 e 10. substituindo
leiro de Avicultura S. A.
a elassa 4 Dela 5.
N." 478.955- Instituto Sôro mácia Vila isa .Ltda. - Classe 38..
insígnia deferida:
N.° 482.266 - Cointreau - CoN. "494.559 . . Agro Industrial
Hormoterapico Nacional S. A. ;Non
N.' 493.153 - Suoremo Conse- Paulista Lida. - Torno sem .efs.i.
N.° 480.147 - Companhia Auto- intreau - Classe 42.
iho
de
Grilo
33.°
do
Rito.
F,scocez
N.° 485.466 - Vedanta - Deicarrocerias Cermava.
Antigo e Aceito para os' Esatdos to a informação do verso da aaiN.° 491.702 - Tecical - Ma- fin Meirino Martinez Roberto Unidos do Brasil - . Ordo Ab Chao tiçã ode ris. 6 - Pro , s ;,, a sub-.11rto Mito i ndo a classe 1 pela 28.
Brandão Bertoncini e Álbe
teriais para Construções Lida,
Sup remo Conselho do grau 33'
N.' 499.560 - Agro Industrad
N.° 494.862 - Rapa Sociedade randa Poen° - Classe 32.
N." 486.661 - Orcem - Orcem do Rito Iascocez Antigo e Aceito P aul i sta Ltda.
Torno sem de).
Anônima Rel.resentações, ParticiPara
os
EstadoUnidos
do
fira•
- Organização de Contrôle de
a informação supra
pações e Administração.
•Class
,
33 - Registre-se nas
el g sse 1 pela M.
N.° 495.235 - Proba' Comércio Emprêsa S. A. Classes 17, 19, têrmos do art. 114 e com as es- g a substilnindo
33 e 50 - Registre-se substituiu.
e Indústria S. A.
T êrmos.aguardando anterior'.
•
.a
.
ô
ps
cio
art.
119
N.° 495.365 - Nogueira, Gliana- do a classe 50 pela 38.
dade.s:
Sinal de propaganda deferida:
riíes S. A. - Esquadrias.
N.°488.339 - Proaddro - ComN." 442.037 - V. E. 13. KameraN.' 495.622 - Manuel Finaria panhia Produtora de Vidro ProN." 500,085 - O Dia do Freguea Und Kinoxerkr Dresden.
Mano.
- Floriam) Scattodin & Irmão IAvidro - Classe 3.
N.^ 442.038 - V. E. B.
N." 496.231 - Cia. Química nN.° 488.342 --- . .Providro - Com- odiada - Classe 8 - Art. 121. Und Kinowerke Dresdén.
dustrial . Cíl.
panhia Produtora de Vidro PioN." 442.0°9 - V, J. 13. Kamerade estabelecimento de.
N.° 496, °19
Incorporadora vidro - Classe 6.
l i ad Kinowerke Dresden.
ferido.
Alvorada Ltda.
N.° 483.343 - Providro - Com,
N. 435 . 762 - FTazet-Werk ['ler.
469.248 - jovic AdminisN.° 496.527 - Destilaria , Mede- panhia Produtora de Vidro Prata mii Zerver.
tradora
,
e
Comissaria
Jovic
S.
lin S. A:
vidro - Classe 7. - Com exclu498 659 -• Melticolor
Administradora. e . Coinissaria --•
. N.° 490.923 . - Nivaldo. 'Ritz- são de moinhos de vento rurais.
S. •A
( - asse 33 - Art. 117 o." 1.
mana. .
N." 488.344 - Provialro - ComN.° 471 681 .- Garimpo , - ImoDe 1 de novembro de 1906
N." 497.403 - Oficina Brasília p anhia Produtora cl e Vidro ProLtda.
vidro Classe 8 - Registre-se biliária Garimpo Ltda. .-.- Classe
Notificao:
N." 497.612 - Luiz Gonzaga considerando brômetrcs como na- n." 33 -- Art. 117 n," 1.
•
Uma
vez deeoraido o prazo da
rômetros e. com exclusão de dina.
Exifiênci(78 •
reco-isideracão Previsto pelo mti.
N." 497.809 - Veb Farb'anfa- N''; e painéis de ferro.
Têrmos• com exigências a cum- go 14 da Lei n." 4.043 de 29 de
brik Wolfen
• - ComN." 488.345 - Providro
• prir:
dezembro de 1961 e mais 10 dias
N.^ 497.812 - Veb Farbeitra- paohia Produtora. de Vidro ProN.° 493.689 -- Casa Publicadora ovai evenlimis juntadas de ree.on.
brik Wolfen.
vidro - Classe 9.
Batista.
sideracão o do mesmo não tendo
N.^ 497.813.Veb Farbanfa
N." 488.347 -- Providro - ComN.' 493,690 -- Casa Publicadora logo expedidos os certificar! 's
brik Wolfen.
panhia Produtor:, de Vidro pro.
valido nenhica interessado ,wrão
N." 497.314 - Veb Fartienra- vidro -- Classe 11.
N.° 493.691 - Casa Publicadora abaixo.
brik Wolfen,
N.' 488.398 - Providro - Com- Batista
,
.Marcas deferidas: •
N. 497.816
Veh Farbienta•• lambia Produtora de Vidro Prtie r,,Ntis.t0n49, 3.692 - Casa Publicadora
brik Wolfen.
vidro . - Classe 12.
,
N.", • 430 . 937 - Saturno - F.
N. 498 -.104 - - Washington OliN." 488.353 - ProVidro - ComN." 493.696 -- Casa Publicadora brica de Cchocolates Saturno M.
veira..
oanhia P r odutora de Vidro Pro- Batista.
E. Raeser S. A. - Classe - 41.
N." 501 099 - Anibá Cablaira vidro
Classe 20 - Registre-se
N.° 49. 74
Casa Publicadoin
-1.° 464.175 - 'Unidade Ti-aba.
Brant.
apeann, para: os artigos
Batista,
Insta
Editôra Unidade Ltda.
N.° 501.367 - Madeireira 'Ouro -'anos.
N." 503.096 - bis Color S. A. - Classe 32..
Verde Ltda.
N.° 488.358 - Providro - Com- Indústria e Comércio. •
N." 431 270 - Sacadol
Lalaó.
N.° 502.489 - G. França &
panhia Produtora de .Vidro Pto- N. 509.263 - Fditôra Abril
3;Laroche Navarron
ies
dro Ltda.
vidro .- classe
27...
Classe

.696
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N.° 407.812 - Whiskyzna
Distilaria Niagara S. A. -- Classe
as.° 42 .
N.° 375.485 -- Degesch - Deutsche Gesellschaft Fur Schadlingsbektinpfung M. B. H. - Classe 2.
N." 353.150 - Geon - S. A.
Brasil indústria e ComerGeou
cio - - Classe 1. N." 483.384 - Sealer - Du Poat
do Brasil S. A. Indústrias Químicas - Classe 31. - Registre-se
com exclusão da expressão colagem.
N." 428 588 - Be oelith •- Fva
Salzinger - Classe 1,
N.° 456.284 -• Fimalegre Fábrica de Bebidas Sudan Ltda. Classe 42.
N." 463.075 - Jipe - Companhia Carioca Industrial - Classe
II.' 46.
N.° 494.698 - Brasil Johoon Noticias do Brasil Johoo Ltda. Classe 32.
N.° 496 161 - Diplomata
Pastificio • Diplomata 1...ida . Classe 41
N.° 496.313 - Cronaflex - E.
]. du Pont de Nomours And Com1;) - Classe 38 - Registre-se
com exclusão de filme.
N. 499 980 Clasovacina Laboratório Setros S. A. - Classe 3 - Registre-se com exclusividada de vacina.
N.° 501 .606 - Curvelano Companhia Curvelana Agro Industrial - Classe 41.
N. 362.791 -- Rubbermaid
laubberma id lneorporated - Clas- Registre-se sem xeclusi-.
s
vidade de Ruhber e com exclusão
de estantes, batoques e rolhas Mlhas 11 (- 13.
N." 496.0.68 Simultan - Rolf
Gutz e Avelino Sanches - Classe
n." 38.
N." 498.270 - Schiavon - Indústria e Comércio de Máquinas
Schiavon Lida - Classe 6.
N." 499.367 - Phozroefer
Le,)poldo Sini - Cla ss - 5.
N.° 503 180 - Contauro
Indú s tria Afecá.nica C o ntam.° Ltda
- Clacsa; 33.
N.° 423.190 -- Tioctase - Instituto Médico Industrial de Aplicações Scioentificas (TMIDAS'i Sociodade Anônima -3.
N.° 452.346 - Teol . - Teg 'n4:U , t o ia e c omére ; n de o f o Peças
Ltda. Classe 21 - Registre-se
com exclusão de velocidades.
Res f suração de marcas:
-

N. 368.506 - Lago - Lago
Con z trução e Admillistraçáo

Lida - Classe 50 - Concedo a
restawsu.ss,
Restauração de titulo de esta-.; mento
N.° 426.659 - Segnrobrás Seguros do Brasil - Classe 33 -Cor ceda a restauração.
Sinal de propaganda deferido :
N. 241.025 - Martini - A
Marca Mundial - Martini & Rossi
S. - Classes 41, 42 e 43 Registre-se *de acôrclo com o que
estabelece o art. 121 do CPI.
Nome cmoercial deferido:
N." 492.924 - São Paulo Light
S. A. - - Serviços de Eletricidade
- São Paulo Light S. A. - Serviços de Eletricidade - Registre-

,ssamos Q.aurcos loroaaal -- Pro- N. 4i9.992 - Seguia - Serviços
se deacôrdo com o 'mi. 109 n;
de Engenharia e Equi patsentos S.A.
do CPI. 'cesso n.a.c.erido.
39O.9o1 - Mar,a
Sei ve -- Aguarde-se.
men to de- -- Requerente --IV5srs.a. Ltda. T'tulo dee esa
Peças Muvilop de
N. 491.510
.
•
tendo:
Recorrente - Serve VellitaS a Prazo Parabrizas Ltda. - Aguarclesse.
N. 500A27 - Societé de Prospec- Proce.sso deferido.
N.°. 497.866 - Fz.ir macia Droga- S
N. 436.843 - Marca - Ardina •--- tion Et D'Inventions reohnique.s.
ria e Perfumaria Minerva Quirize
- Minerva S. A . Drogarias, Far- Requerente - Artelina S.A ind. de Ag tarde-se .
N. 492.491 - Dr. Mticio Athayde
mácias e C amércios Reunidos - Fios e Malhas - Processe indeferido.
Classes 3 e 48 - Registre-se le • N. 453.923 -- Marca - Conquis- - Aguarde-se.
Requerente - Cell:ume Protador
N. )00.310 - Andes S.A. Comeracôrdo com o art. 11.7 od C131.
São cial e Construtora - Aguarde-se.
n ¡In bú grasso S.A. - Recorrente N." AO .490 - Banco o. iClasse
Paulo Alpargatas S.A. --- Processo de-, %men Sinimbu S. A . L
Arquivamento de Proi:esses
ferido.
n.° 33 - Registre-se de acôrdo
Exigências
os seForam mandados
com o artigo 117 do CPI.
guintes
processos:
.
Têrmos com exigênc as e cumpi ir
N. 504.000 - Telsa S.A. ConsulMarcas indeferidas:
irmãos Grasson (no pedido de re- tores Técnicos Associados.
N. 495.840 - Rui - Labora- compensa industrial de una medalha da
N, 503.673 - Adyr Pedroso.
til S. A. Ind. Farmacêutica - exposição vitivinicola e industrial do EsN. 502.902 - Jiri Stenhilber.
Classe 3.
tado de S. Paulo processo número ..
- Cafeeira
Blanco
N. 502.561
N.° 423.932 - Confermarquis 27.214-65) .
S.A.
Fundição Confermarquis Ltda
The Manhattan Shirt Company (ao
N. 502.242 - Elias Miguel Had- Classe 5.
pedido de cancelamento da anotação de dad.
N.° 495.781 - Picolã - Malha- autorização de uso do segistro número
N. 501.866 - Ana Kubijan Pans.
N. 500.631 - Três Aguias Indúsria Açucena Ltda . - Classe 36.
140.592).
Clemiro ' Almeida 6 Cia Lida. 1 Jun- tria e Comércio \cie Adesivos Ltda.
N." 416 644 - Vermipan - LaN. 505.136 - Hall -- Imobiliário
boratório Farmacêutico Magnos to ao registro 272.774) .
Discalbrás Distribuidora Brasleira de Ltda.
1.tda. - Classe 3.
N. 505.381 - Dr. Eiias . Miguel
N." ° til .64 - Guaiamú - I. Calçados Ltda . junto as) termo ....
Haddad.
499.902,
Soares Peixoto - Classe 42.
N. 486.496 - Ind. e Com. de FlâN. 505.385 - Mater S.A. AdmiN.° 385.242 - Metalcol - Fenistração e Promoção de Negócios.
lippe Ferrucci Cagno - Classe 28 mulas Art-Cor Ltda.
N. 506.518 - Cromadora Santo 'AnN. 444.775 - Vixoid Comércio e
N." 501 .186 - Prisco Bianco dré
Ltda.
Indústria
de
Inseticidas
Ltda,
José Prisco . [Manco - Classe 11.
N. 506.529
Clape Administração
N. 505.449 - Seratim Coelho.
N." 465 .673 - Servi Tagus N. 505.448 - Indústria Paneto Li- Ltda.
Servi Tagus Conservadora de ReN. 510.404 - José Fernandes.
mitada.
lógios Lida - • Classe 8.
N. 509.940 - Indicador de Ônibus
N. 508.211 - Invicta Marca.; e Pa• N.° 401 .015 -- Nosso Brasil - tentes S/C.
Indicobús Ltda.
Panificadora Nosso Brasil Ltda.
N. 508.353, - Fábrica de Bolsas
N. 505.887 - Fomag Fundo de Ope- Classe 38.
rações.
Artemis Ltda.
N. 510.777 - Fazenda Bela Vista
N. 505.871 - Fazenda Birmania
Nome comercial indeferidw S.A.
S.A.
N. 505.869 - Ferdinando Callé.
N. 769.505 - Indústrias Reunidas
429.956 - Cia Eletroquis
N. 505.865 - Marajá Construtora
Marilu S.A.
mica Pan Americana - Cia . Ele
N. 769.500 - Indústrias Reunidas Imobiliária e Adm. Ltda.
troquimica Pan Americana.
N. 505.857 - Metalúrgica Açoriana
Marilú S.A.
Titulo de estabelecimento ;oN. 769.499 - Industrias Reunidas Ltda.
deferido:
N. 505.849 - Irmãos Mirákami
Marilú S.A.
N. 237.613 - Karl Wieden Geseils- Cia.
N.° 463.478 - Perfumaria AdoN. 507.394 - Predial Lohengrin Linis - Joaquim Rocha Classe chaft M.B.H.
mitada - Arquivem -se os processos.
n." 48.
Diversos
Prorrogação de Marcas
N.° 465.692 - Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Vila , A Retifica Modelo indústria e CoForam
mandados prorrogar os seNova - Igreja Evangélica Assem- mércio S.A. no pedido de transferênguintes processos:
cia
da
marca
Recondiciouadora
número
bléia de i)eus de Vila Nova 61.551. Arquive-se o pedido de transN. 515.550 - Gilgo - Guilherme
Classe 33.
Goldberger - Cl. 8.
ferência.
Mathusalem Bons Casmcii e Mauro N. 723.697 - Viacilic
LaboraTransferência e Alteração de Nome de
CiasSarai Casiuch no pedido de apostila torios Pierre - Docta S.A
Titular de Processo
do registro número 328 607. Faça-se se 3.
Irmãos Bonadio (transferência para a apostila.
N. 766.848 - Brasquimica - Brasseu nome da marca Manta - Tênis°
química, Importadora e
Exportadora
450.880) .
Reconsideração de Despachos
Cl. 48.
S.A.
N. 770.542 - SanGsta - S.A.
Desistência de Processo
Usina Santa Cruz S.A. - Na peMoinho Santista Indústrias Gerais F .1 . B . A. S . - Financiamento, Bens, dido de reconsideração do térrno Cl. 8.
Administração e Seguros Ltda. (de- 284.202 marca - Santa Cruz •ConcorN. 768.863 - Fábrica de Tecidos
clara desistência do pedido de registro dando com os processos acima quanto Esperança S.A. - Fábrica de Tecidos
de nome civil F.I.B. A S. Financia à rejeição da impugnação oferecido ao Esperança S.A. - Cl. 23.
mento Bens; Administração e Seguros Presente pedido de registro, encaminhaN. 770.544 - Santista - S.A.
Ltda. - Têrmo 491.466. Anote se a mos êste têrmo à deliberac l o da Dl- Moinho Santista Indústrias Gerais visão de Marcas.
desistência e arquive-se) .
•
23.
Companhia Gasparian Industrial do Cl.
N. 739.213 - Esporte - Trindade
it.)espachos em Reconsideração Norte no . pedido de reconsideração do Nelson
Confecções Ltda. - Cl. 36.
O Senhor Diretor da Divisão de têrmo 474.150 marca Fortaleza. ArquiRetificação de Cllchê
ve-se
o
pedido
de
reconsideração
de
Marcas, acolheu os pedidos de reconsideração apresentados nos processos despacho nos têrmos do art. 9197 do N. 488.157 - Nome comercial abaixo mencionados a fim de reformar C .P :I.
Belamerica S.A. Ind. e Cora. - Beas decisões anteriores.
N. 186.436 - Quinuca Industrial iamerica S.A. Ind. e Com. Clichê
N. 424.359 - Marca - Acienacaina Medicinails S.A. - AasuiVe-se o pro- publicado em 15-6-61.
Requerente - Instituto Quimiote- cesso.
N. 508.921 - Marca o-- Anilplana
rapia° S.A. - Recorrente - LaboraN: 508.178 - ',lixei': Comercial -a - Renato Mordia Garcia - Cl. 6 clitório Climax S.A. - Processo Inde- Construtora Ltda. Prossiga substituindo chê publicado em 31-10-61.
ferido.
a cl. 50 pela 38.
N. 469.213 - Marca King - King
O Senhor Diretor da Divisão de
N. 377.664 - Laboratórios Farma- Mosaicos Representações Ind. e CoMacas, negou os pedidos de reconsi- cêuticos Vicente Amato Usafarma mércio - Cl. 16 - Cliché publicado
deração apresentados nos processos abai- S.A. Arquive-se o orocesRo.
em 30-12-60.
xo mencionhdos a fim de manter as
N. 497.789 - Laboratorios SintoN. 498.558 - Marca - Dramin
decisões anteriores.
lana Ltda. - Aguarde-se.
D.L. - Instituto :.--lorinoquirnico e
N. 463.779 - Insignia - IcIron- . N. 728.801 - Souza, Seahra & Cia. Biológico S.A. - Cl. 3. Clichê pugal - Requerente - Companhia de Ltda. - Aguarde-se.
blicado em 23-8-61.
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PublicaçãO feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da 'publicaçáo
começara

• correr o prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podara() apresentar suas oposições'
ao Departatnento
•NL Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julg areie prejudicados com a (tona:Asko dá' registro requerido.
Têrmo n.° 748.724, de 6-5-66
Conservadora "Luxo-Lar" Ltda.
Guanabara

• Têrmo f1.9 748.664, de 6-5-66
Nos, trios. 4ruras ' de-as naturais e cri&
Companhia Brasileira de Divulgação do tia:a. coa/hada, castanha, cebola, condi.
•
Livro
talizadas, glicose, goma de mascar, gor•
Guanabara
, duras, grânulos, grão de bic.i. gelanna,

g oiabada. geléias, ,herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, linanas, lettt
condensado. ie',te. em, pó, legumes em
conserve, lentilhas, linguiça, louro, masClasse 32'
sas al::nenrici as. mariscos, manteiga,
Revistas, livros e publicações em geral marga: /na marmelada. macarrãi. massa de tomate, mel e melado, mate, mas.
' Tênno n.° 748 666, de 6-5-66
•as para mingaus, molhos miluscos.
R. P.
Errepê — Relações Públicas
mostarda, mortadela, nós moscada, noLtda.
zes. óleos cornestiveis, ostras, ovas,
Guasabara
p âes. paios p raimés p imenta. pós Para
p udins. p ickles, peixes. prestin".us: pa.
p et:t-pois p astilhas.. pizzas pudins:
' Tri - Campeão do Globo lumios. rações balanceadas, para' animais. regueliões, sal. sag li sardinhas.

Têrmo n.° 748.726, de 6-5-66
Vulcan Material Plástico S. A.
Guanabara

E Facil Saber...
.

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Piússia, ialvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espretnacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
atra e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, ligkridos de
branquear tecidos. líquidos mata-gordu
trais para roupas e Mata óleos ,para roupas, oleina, óleos para limpeza de carClasse 32
iandutches. sorvetes, suci de tomate e de
ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó. Revistas, livros, álbuns, almanaques e trutas. torradas tap:oca. tâmaras, talha.
publicações em geral
rim, tremoços, tortas. tortas vira alisabão comum, sabão de esfregar' e sa,
mento de animais e aves. torrões
ponáceos, tijolos de polir e verniz
Têrmo n.° ' 748.668, de 6-5-66
Toucinho e vinagre
para calçados
CIBRA — Comércio, Indústria, Recatachutagem e Artefatos de Borracha Ltda.
Têrmo n.° 748.663, de 6-5-66
Termo ri.°. 748.670, de .6-5-66
São Paulo
Gráfica Ajam Ltda
Auto Rio-Itararé Ltda,
São Paulo

Rio Grande do Siti
CORA- COMER00, INDÚSTRIA,

A
R.

REGAUTCHUTAGEM 'E

ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

Têrmo . n.° 748.671, de 6-5-66
Armazem São Paulo-Norte-Sul Ltda,
São Paulo

Sii.0 PAULO-NORTE-SUL
'NOUS Mn

Classe 32
Revistas, livros e publicações em geral
Têntio n.'' 748 667, cle6 -'5-66
Classes: 25, 33 e 50
•
R. P. — Erre0 - Relações Públicas
Gini sabar

Éinderela Brasileira
,

Classes: 25, 33 e 50
Titulo de concurso eletivo. Promoções
publicitárias. Concursos, desfiles, aspetácuols • e sho'cvs. Irripresso e cartazes
em geral
'•

MIA 311 /IRA

Classe 41
Alcachofras aletria. alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas. ameixas. amendoim, araruta
arroz, atum. aveia. avelãs, aze:te azei.
tonas banha, bacalhau, batatas, baias.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau. carnes, chã,
caramelis. chocolates, Confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de le:te. cremes
R limenticlos. croquetes. compotas. can.
mentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fruras es p inafre essênc:as alimentares, empadas. ervilhas. enxovas, extrato de toé.
mate tarintias alimenticias. favas Fé,
cuias, flocos, farelo, fermentos. feilãc

Classe 35
Couros e ptlea preparadas ou não, ca-

murças. couros. v aguttas. pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de coai.,
ros. arreios, bolsas, carteiras caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para. livros, rmbalagens de
couro, estofos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo.
cos. malas, maletas, p orta-notas, pOrtachaves, p orta-ffigueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas.' selins, sacos para via..
fletn, sacolas, saltos. solas e solados,
'tirantes p ara arreios e valises
Têm° n. 9 748.727, de 6-5-66
Va/ax — Materiais e Instalações El&
b . icas e Hidráulicas Ltda
•

Rio de Janeiro

INDUSTRIA BRAS/LEIRA

Nome comercial
Classe 33
Classe 47
Serviços de gráfica e tipografia
Tétano n.° 748.669, de 6-5-66
Para dist:nguir combustíveis. lubrifican
CIBRA
—
Comércio,
Indústria,
RecautTêrmo n.9 748.665, de 6-5-66
'es' substâncias e produtos destinados á
P. — Errepê — Relações Públicas chutagem e Artefatos de Borracha Ltda iluminação
e ao aquecimento: álcoo,
São Paulo
Ltda.
motor. carvão a gás hidrocarboretri
Guasabara,
gás metano. butano t propano, gás co
garratado, gás liquefeito gasolina. gra
'tas hilar:ficantes, óleos combustíveis.
óleos lubrificantes, óleos destinados
INDUSTRIA BRASILEIRA
luminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores, petroleo e querosene
• Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha e
de gutapercha

Indústria Brasileira

Têrmo n.° 748.672, de 6-5-66
Empreza de TranSportes Centauro
Ltda.
.São Paulo

GErV

T o

PRORRQCAÇÃO1

"V A I A R

oi:

Classe 8
Lâmpadas, fios, lustres, tomadas è •
fusíveis
Têrmo 12. 9 748.728, de 6 -5 66
Attorn — Comércio de Material
Industrial Ltda.
São Paulo

.

ATTOK

ind ast ria. brasileia

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado apa
doce, aço para tipos, aço fundido açaí
Classe 33
Para distinguir: Transportes rodoviá- aarcia/mènte erabalhadb, aço pálio, açai
refinado bronze, bronze em bruto otg
rios de cargas em geral
narciahnente trahaNiado.
bronze da
Têrmo n. 9 748.725; de G5-66
manganês bronze em pó, bronze eaa
Ibeme S. A. Máquinas e Acessórios barra, em fio,
chumbo em bruto oll
t.tuanabara
parcialmente p reparado cimento
me+
•
tálico, cobalto, bruto ou parcialmentd
trabalhado, couraças, estanhá bruto od
pa rcialmente t r abalsado, ferro
em bruta
em barra, ferro manganês, ferro velho.,'
tas, carrinhos de mão 'e carretas, camk
breques, braços para veicu/os. Ia/ciclo*
gusa em bruto ou par
trabad
lhado, gusa temperado,cialmente
gusa maletivelli
lâminas de metal, lain em Mira,
em f8lha, latão em chapas, latãolatlfal
ead
vergalhães, ligas metálicas. Ilmalhaaj
mag
nésio,
/enganas,
metais
Classe II
não rabeai
Ferragens, ,'erramentas e cute1ar1i eia lhados ou parcialmente t rabalhados sitiati
tais em massa, metais estampaloa,
geral, Pequenos artigos de metal
metais para sona, Biquej e tina)

novembro ce19,::0

DI ,,RIO OFICIAL (Seção In

4,628 Tèrça-feira

C

4DAS

S

4.

2ublicaçúo feita do acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
CODrer O prazo do 60 dias para o deferimento do pedide. Puranto esse prazo poderão apresentar sua z Oposições ao Departamento
, Nacional dás Propriedade Industrial aquêles que • 6e julgarem prejudicados com o concessão do registro requerido
Têrmo n.° 748.729, de 6-5-66
Sintequimica do Brasil Ltda.
Pernambuco

Térmo n.° 748.738, de 6-5-66
Tênmo n.9 748.733, de 6-5-66
Química Médica Farmacêutica S. A. Produção S. A. — Crédito, Financiamento e Investimetos
Guanabara
Guanabara

Termo n..° 748.744, de 6-5-1966
Antonio Loureiro FernanA s
Rio de Janeirc

ewtrd 7 Lar o ttc ogoreà»
Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Classe 3
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos, Uma especialidade farmacêutica indicarigodao preparado para limpar metais, da no tratamento da insuficiência testiClasse 33
detergente: espremacetes, extrato de
cular e na hipertrofia da próstata
Operações de crèdito, :inanciamento c
ema, fécula para tecidos, fósforos de
Termo n.° 748.734, de 6-5-66
investimentos
cera e de madeira, goma pana lavanCompanhia Gaspar Gasparian
deria. limp Adores de luvas, líquidos de
Têrmo n° 748.739, de 6-5-66
Industrial
branquear tecidos liquidos mata-gorduProdução S. À. — Crédito, FinanciaSão Paulo
ras para roupas e mata óleos para rou-'
mento e Investimetos
asas, oleina óleos paca limpeza de carGuanabara
PRORROGAÇÃO
gas, pós de branquear rcupa, oalicato
da sódio. soda cáustica. sabão em pó,
Produção S/A. - Crédito,
gabão comum. sabão de esfregar e sa•
ponáceos. tijolos de polir e verniz
Financiamento e Investimentos
para .calçados
Nome comercial
_
rermo n.9 748. 730, de 6-5-66
Tê mo n.° 748.740, de 6-5-1966
Theodoro Salermo Junica
INDUSTRIA BRASIIEIRA
Produção S . A . — Crédito, FinanciaSão Paulo
mento e Investimentos
Classe 23
Guanabara.
Para distinguir tecidos cen geral. tecidos para confecções em geral,. para
tapeçarias e p ara aravas de cama- e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim.
caroá. casimiras. fazendas e tecidos de
lâ em peças, luta. iersey. linho, nylon.
paco-paco. percaltna, ràmt. rayon, seda
Classes: 32, 33 e 38
natural, tecidos plásticos, tecidos imper(..,asse 42
Expressão de propaganda
meáveis tecidos de pano couro.
an:z bater. or,ndy conhaque, cer.
Termo n.° 748.741. de 6-5-1966
veludos
E)rafa distinguir A g uardentes. arkritt
Companhia Seguradora Intercontinental
taraat. gene h i a. gin, kumel, tico.
Tèrmo n.° 748.735, de 6-5-66
Guanabara
ÇCJ, C2Ce a r Puntlt pipermint. rhutn Intercontinental S. A.
Crédito, Ficmcrsc2 U.uras, seu, álcool. 'Anhos. ver.
nanciamento e Investimentos
=mela vinhos espumantes, vinhos
São Paulo
quinado, a svh:slxv
Térmo n.9 748.731, de 6-34..;
(Prorrogação)
Classe 33
Milton Rangel de Almeida
Operações de seguros em geral
Guanabara
Classe 33
Operações . de crédito, financiamentos e
Termo n.° 748.742, de 6-5-1966
investimentos
Companhia Seguradora Intercontinental
Guanabara
Térmo n° 745.736, de 6-5-66
Intercontinental S. A. — Crédito, Financiamento e Investimentos
ounanCla SagilradeAm
São Paulo
j' ae,C:EsMa Owasiniwa

ATÍ?-

À

Classe 41
Alcachofras aletria, alho. aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido,
amenrioas. ameixas. amendoim. araruta
arroz, atum, aveia avelãs. aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas. beira.
biscoitos. bombons, . bolachas. baunilha,
café em pó e em gra°. camarão. canela.
:tu pau e em pó. cacau. carnes. chã.
:ararnefis chocolares, confeitos. crwro
cereais, cominho, creme de leae. cremes
inenrinos . • ruquetes, compotas. can-

c,Ica coalhada, zastanna, cebola. condi'lentos nara alimentos, colorantes,
chouriços. dendê. doces. doces de travas espinatre esséncla alimentares, empadas, ervilhas. emcovas. extrato de toemate. farinhas . alimenticias. favas ;écuias, flocos, farelo, fermentos, leilão

aços trios. 4ruras sêcas naturais e cristalizadas. glicose goma de mascar. 3
duras, grânulos, grão de bici gelatina.
goiabada. geléias, herva doce hervá
mate, hortaliças lagostJ , s, línguas Lin
.7ondensado, le.te em pó. inum2I;
conserva, lentilhas, linguiça louro. EJCT-

sas alimentícias. mariscos, manteig,z,.

margarina, marmelada macarrÉa. maaa
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para m.ngaus. molhos. asoluscce.
mostarda. mortad- i a. nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios pralinés pimenta, pós para
Pudins, pickles, peixes, presuntos. patês, petat-pois pastilhas. pizzas pudim;
queijos, rações balanceadas para animais, requeilões. sal, anta sardinhas,
sanduiches, sorvetes, sud de tomate cale
trutas, torradas tap:oca. tâmaras. talimrim, tremoços, tortas, tortas para LZmento de animais e aves. torrões
amido e torrado
Tèrmo n. 9 748.746, de 6-5-1966
Banco Alfomares S.A.
São l'a

.oducentinedee

S/A. Crédito,

Classe 36
Nome Comercial
Financiamentn e Investimentos
r,a5aa,-.acis e confecções para homens, seTermo n.° 748 . . 743, de 6-5-1966
nhoras e crianças
_
Immuno S.A. — Produtos Biológicos e
1.'èrmo n.° 748.732, de 6-5-66
Classe 33
Químicos
VArval itto Leite, Medicamentos S. A. Operações de crédito, financiamentos e
Guanabara
Pará
investimente.s
Têrmo n.° 748.737, de 6-5-66
Intercontinental S. A. — Crédito,
Financiamento e Investimentos
São Paulo

r 3

1¡•;;Y:j5TRIA

BRASIL-CARA

O
-V' a

classe 3

li Na especialidade farmacêutica, indica-

al.a. no tratamento das entero-colites e
suas inanifestaçaes
.
,

14/ L

•

• Classes: 32, 33 é 38
EXpreSsão de propaganda

'YD
.

lEcaefidawc

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
tratamento das enterites•,e
.
..çntero-enterites •

oRD.

ff:IRRA

Classe
Móveis em geral. de metal, vidro. €22
aço, Lindeira, estofados ou a2o,
sive móveis para escritórioa: ArraMez,
armarias para banheiro e para ra-aa;aa
usadas, almofadas, ecolchoz:cP.o3 pc.ra
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móveis, bancos, balcOe£_ banquetas'
bandejas domiciliares, berços biombos
cadeiras. carrinhos p ara chá e cate
conjuntos para dormitórios, conjunto
para saia de jantar e salà de visitas
conjuntos para terraços. jardim e praia
conjuntos de armários a' *gabinetes pare
copa e cosinha. camas cabides cadeiras
giratórias. cadeiras de . balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões, di vens discoteca:
de madexa. esp reguiçadeiras. 'escrivani.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesa,
mesinhas mesinha a para rádio o ceies i
são, mesinhas para televisão, aa);dura:
para quadros, porta retratos. pofri,anu,s,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
pus, sofás, sofás-camas, traVesseiros e
vitrines
Termo n.° 748.745, de 6-5-1966
Instituto Químico Campinas S.A,
São P:i ;:o

Indústria Brasileira.
Classe 3
Usp produto farmacêutico indic.ado
coom tranquilizante (hipnótico)
Termo n.° 748.747, de 6-5-1966
Transportes Aéreos Portugueses
(T.A.P.)
SãoPél

Térmo o. 5 748.748, de 6-5- 966
Auto Importadora "Maringá - Ltda.
São P )

pos.
bordaria, •;ogos de toal.ias
iençói, a antas para carnas asnos pára
oanof
tas toil!las. rfe
•
;.osto e banho, toalhas le mesa, toad-..as para lauta,, toalhas pára Chá
-J
_ACTO
LI
Caff toalhas para banquetes, guarni//
MARINGÁ°
ções. oara cama e mesa, toalhinhas( cobre ()ao)
Termo n. 9 748.750, de 6-5-1966
Classe 46
Para distinguir; Amido, anil, azul da Associação Beneficente dos Vigilantes
Noturnos da Estado de São Paulo
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos,
São Pa c
algodão preparado para limpar metais,
deterge nte:. esp reenacetes,- extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
AS.SOCIAÇA0 BENEFICIEM DOS VIGILANTES
cêra e de madeira, goma pare -lavanNOTURNOS DO, 0 DE SIO PAULO
deria, limpadores de luvas. hquids de
branquear tecidos, líquidos inata-gordu470
ras cara roupas e mata óleos para roup as, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa. salicato
.)e sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum. ga b ã o de esfregar e sap onáceos. tiiolos de polir e verniz
Para caiçados
a
êrino n. 9 748.749, de 6-5-1966
Laminacão Santa Maria S.A: Indústria
e Comércio
Classe 33 •
São
Sinal de propaganda
Têrmos ns. 748.752 a 748.76. de
6-5-1966
Francisco Blanes S A, Indstria e
Comércio de Metais
São Paulo
INDÜSTIII A BLIASILEIR A

.

RASIILEIRK

1:lasse 21
Para &sangrar: Veiculos e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas, automoveis. auto-caminhões, 'aviões. amorc-cerlores. alava, as de câmbio barcos.
, r p ques. brae..)s, para veículos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes. caminhões
:urros, tratores, carros-berços. carrostanques, carros-irrigadores, carros. car-oças, carrocerias, chassis, chapas circulare para veículos, cubos de veículos,
zorrediços para veículos, direção, &sia
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vatiore para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de" direção
freias, fronteiras para -veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus. para-choques.
"tnLi'laMas. para-brisas. pedais. pantares
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para velculos
rodas para veículos. seuins, triciclos, tirantes para veículos. vagões. velocípedes. varetas de contrõle do afogador . e
acelerados. troleis, troleibus, varaes de
carro toletes para carros
Térmo n.5 748.751, de 6-5-1966
iainatex — Comércio e Indústria Ltda.
São Pa' •

Classe 16
Pará distinguir: Materiais para constru• ções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapa:
isolantes, caibros, , caixilhos.. colunas,
clapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquàdrias, estruturas metálicas para construções. lame.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages. lageotas. material ISO.
lante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdes, madeiras para construções. mosaicos, produtos. de base aàfáltico, produtos para
tornar im p ermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedragalho. p rodutos betuminosos. impermea•
bilizantes líquidos ou sob outras fonmw
para revtstimento e outros como na pa
v imentação. peças ornamentais de ci
mento ou gesso para tetos e paredes
I"INTURA
p apel pare fórrar casas, massas anta
ácidos p ara uso nas construções. par - INDUSTRIA 13RASIZEIRA.Át
guete. portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de Concreto
Classe 37
telhas, tacos, tubi; de vtntilação. tala Roupas brancas, para cama a ,aesas
ques de cimento. vigas, vigamentos e Acolchoada' para camas. colchas,
co.
Orbe
aertores esfregões, fronhas, guardana

tos para niquelar. . pratear e cromam,.
produtos para diluir tintas, prussiaroN,.
reativos, removedores, sabão ira- urro
sais, salicilatos. secantes, sens,6111 cantes.
sililatos, ioda cáustica, soluções pinaicas de uso industrial, solventes. sulfa,tos, tintas em p ó, liquidas, sólidas ou
Pastosas para madeira, ferro. paredes
construções, decorações. couros. tecidos,
fibras. celulose, barcos e velculos. talco
industriai tu ner, vernizes, zarcão
Classe
Máquinas e utensilios para serem usadas exclusivamente na anricultura e
harticultura a saber: ai :eidos abridores
de sri. os, a r lubadeiras. ancinhos me.
071;.,
•.I
' HOW.,
ns.dos,
.arrancaclores mecânicos para agricul.
.. para aduba; ceifrdeiras. carpideiras
ceifados para arroz. charruas p ara nari.•
ccitura
cultivadores, • debulhadores,
destoe pdores,
de
es,
a adese tez] ra dure s:
dores
crie intura escarrificadares. enchovadeiras.. facas para • maqui.
nas. aprieolas ferradeiras gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou déstes. máquinas batedeiras para
agricultura má q uinas inseticidas máquinas v a p orizadoras, máquina, de
fundir. má q uinas niveladoras de terra,
máquinas p erfuradoras para a agricultura máqcinas de 'planear, motocharruas, má q uinas regadeiras, maquinas de
roçar. ds semear: para asfaitra,
toruvr de triturar. de eslarelar terra,
para
irriga4o. para matar formigas e
fát‘515irtOel
1:1-~ft
outros insetos. para borrifar e pulverizar desinfetantes. para • adubar para
agitar e esparaar palha, para colher
algodão, para colher cereais máquinas
Classe 1
amassadoras para ".is agricoias. de
Para distinguir: Absorventes. acetona, cortar árvores, para espalhar para caácidos, acetatos, agentes quimicos para pinar. máquinas combinarias Pa ra 'is.'
J tratamento e coloração de fibras, te- mear e cultivar, de desbanar Para
. encidos couros e ee1tilose: água-raz, al- sacar. máquinas e .mcinhos para forrabumina, anilinas; alunien, alvaiade, al- geais, máquinas toseadoras. ordenadov ejantes industriais, alumlnio em pó, ras mecânicas. raladores mecânicos ,cr.
a moníaco, anti-incrustantes anti-oxidan- los' compressores para 8 agricultura
tes, anti-corrosivos, antl-detonantes, azo- sachadeiras; seineadeiras ., secadeiras.
tatos, água acidulada para acumulado- marcadores de cerra rosadores -"c prares, água oxigenada para fins industri- ma, tratores agricolas. válvulas rara
ais, amônia; banhos pare galvanização,
máquinas apricolas
benzinas. benzol, betumes, bicarbonato
Classe 9
de sódio, de potássio; , cal virgem, car- Para distinguis- instrumentos musicais:
vões, carbonatos, catalizadores, celulo- Arpas, bandolins, birirnbau, banjos, base, chapas fotográficas, composições, ex- terias, cavaquinhos, clarinetes, contratintores de incêndio, cloro, corrosivos, baixos, cordas para instrumentos musicromatos, corantes, creosotos; descoran- cais, calcas, gaitas, guitarras, pandei- •
tes. de sincrustantes, dissolventes; emulpianos, pistões, rabecões, tambores,
sões fotográficas, enxofre, ater, asa-sal- ros,
•
violas, violinos e violões
tes, eestearatos; fanal. • filmes sensibiliClasse 12
zados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, forma fosfatas indus- Alfinetes comuns, agulhas para coser,
triais, fósforos industriais, fluoretos, botões, colchetes, dedais, fechos corre.
fundentes para solde: galvanizadores, diços, garras, grifas de metal para ama
gelatinas para fotografias e pintaste. feitea de vestidos, fivelas, ilhoses, langlicerina; hidratas, hidrosulfitos; impar- tajolas- missangas, passadeiras e asesilhas
meabilizantes, ioduretoa lacas; massas
Classe 16
Para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; pro- Pare distinguia: Materiais para construa
:saldos, oxidante. óleo para pintura, óleo Cées e decorações: Argamassas. argila,
c im ento batentes,,pabra
alaustres.
pavirnenbtl:
le linhaça, produtos químicos para im- ceores iad,eazulejos,
pressão, potassa industrial. papais helioaráficos e p reliocopista películas sen- cão, . rolhas: ausento. cal, Crê, chapas
i
caibros, caixilhoà, coam"
siveis. papéis para fotografias e análi- c solantes.
apas para coberturas, caixas
agua,
ses de laboratório, pigmentos, potsa.
as i caixas de descarga
para etixos. edifica.
nós metálicos para a composição de thspreasoldadas, estuque, emulsão
tas, pruaraçõee para fotografias, produ. b ase
de
afalam, estame, esqUadrlas, estru.
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tunas metálicas para con.strw,ões. lame
las de metal, ladrilhos, lambris. luva:,
de junção, lages. lageotas, material iso
lante contra trio e calor. manilhas, mas
sas pare revestimentos de partdes. ma
deiras para construções. mosaicos. pro
dutos de base asfáltico. produtos pari.
tornar imperinrabilizantes as argamas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedir
gulho, produtos betutninosos. impermea
bilizantes liquidos ou sob outras torrrizd
para revtstimento e outros como na pa
vienentação. peças ornamentais de cl
mento ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas. massas and
ácidos para uso nas construções par
quetes, portas, portões, pisos. soieda,
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tan
ques de cimento. vigas, vigamentos e
Classe 17
'
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri
dores de cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos
carimbos, carimbadores, cola para dapel
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicado
na, datadores. estojos para desenhos
estojos para canetas, estojos com minas
esquadros,. estojos para lápis, espetos
estiletes para papéis, furadores. tita:
para * máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras, goma arábica. arampea

dores, lápis em geral, lapiseiras. ma
quinas para apontar lápis. minas pard
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquina de somar, máquinas de multirlicar
mata-gatos. porta-tinteiros. porta-carirn
boa, porta-lápis, porta-canetas, porta
cartas, prensas. prendedores de papéis
percevejos para papéis, perfuradores
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
pare mimeógrafos. tintas e tinteiros
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas garres
Integrantes: Aros para bicicletas auto-

móveis, auto-caminhões. aviões amortecedores, alavancas de cambio barcos
breques. braços para veiculas. Weide
tas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes. carros ambulantes. caminiaões.
=TOL tratores, carros-berços. -erros
tanques. carros-irrigadoes. carros. cat.

oçon. esnocarias, chassis. chapas cir

guiares para veiculo& cubos de veiculas.
corrediços para veiculo& direção, desli.
gadeiras, estribos, meadas rolantes &evedores para passageiros e para carga

eagates para carros, eixos de direção,
freioa fronteiras para veiculas. guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas. motocargas. moto furgões
manivelas. navios. Onibus, para-choques
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões
Podas para bicicletas,, raros para bicicle,
ta& reboque, radiadores oara vekulos
Iodas para veiculo& selins, tric!clos, doaram para veiculo.. vagões velocipe.
das, caretas de contrôle do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus. varies tE
carros, toletes para carros
Classe 32
Para distinguir: Albtuis, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, tornsiét.

1 livros. peças teatrais e cineinatográttcas, programas de rádio e televisão.
1 p ublicações. re , istas. éolhinhas impres
sus e programas circenses
Classe 33
Titulo de Elstabeelcimento
Classe its
Aras para guardanapo:: de • 5z-,peI
aq!utmados áibUns (ela brail,o) álbuns
), ,1 'etrato , e autógratos ba i ões tesneto para brinquedos) blocos para
curresponuencia. blocos para cálculos
moeos para anotações. bobinas, brochu-as não impressas. cadernos de escrever capas para docum2ntos. carteiras.
ca mis de papelão, cadernetas cadernos..caixas de cartão. casas Para papelaria. cartões de visitas, cartões cOniercois, cartões inclices. confeti. cartolina, cadernos de papei melimetrado
e em branco para desenho. cadernos
esc:ares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina copas planográticas. cadernos de lembrança. carreté.s de papelão. envelopes. enc./ali:eras para charutos de papel: encadernação de papel
ou papelão. etiquetas. fõlhas indices
fõlhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade. mata-borrão. -ornamentos
de papel transparente. pratos. ' papelinhos. papéis de estanho e cie aluminlo
papéis sem impressão. papéis em branco
para forrar paredes. papel almaço com
ou ser.) pauta. papel crepon. papel de
seda. papel impermeável , papel encerado
papel- higiênico. popel impermeável
para copiar. papel para desenhos. papel para embrulho impermeabil.zado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papei parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel pare, embruhar tabaco. papelão, recipient .. de papel rosetas de papel, rótulos (c papel rolos
dd papel transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos. postais de cartão
e tubetes de papel

Têrmo n.9 748.764, de 6-5-66
• Enrnst Blassl
Rio de Jaeiro

CASA ERNESTO
Classes: 6, 8 e 11
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.9 748.765, de 6-5-65
Indústria e Comércio de Produtos
Sumos Ltda.

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
PRODUTOS
SUINOS LTDA.
Nome comercial

Classe 41
Artigos da classe

—
Tèrmo ni 748.763, de 6-5-66
Conitruma. Ltda. Engenharia- e
Comércio
Rio de janeiro

CONSTRUMAT
Clzisse 16
Artigos da classe -

móveis, bancos. balcões, banquetas,
bandejas domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
coniuntos para dormitórios, conjuntos
aara sala de jantar e sala de visitas,
-dantos para terraços. jardim e praia,
:onjuntos de aduados e gabinetes para
:opa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
gira . irias, cadeiras de balanço, caixas

de rádios, colchões. colchões de molas,
dispensas, divisões, clivaria discoteca:
le madeira, espreguiçadeiras. e gcrivanima s. estantes. guarda-roupas. mesas
• rnes , nhzás mesinhas para rádio e televi.,
•;go, mesinhas para televisão, molduras
Para quadros porta-retratos. poltrprro,
aoltronas-camas, prateleiras, porta-chaacus. sofás sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termo n.9 748.769, de 6-5-66
Jahyr Paclello
Rio de Janeiro

Termo n. 9 748.766, de 6-5-66
Fernando Moreira
Rio de Janeiro

LISM
TURISMO PASSAGENS
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.9 748.767, de 65-56 —
•
Odilon Augusto Pereira
Guanabara
Classe 42
Aguardente pura de cana
Tèrmo n. 9 748.770, de G-5-66
Mimo Comércio e Indústria Ltda
Minas Gerais

MIMAR

Têrmo nd 748.762, de 6-5-66
Emprêsa Brasileira de Produtos da
Pesca S. A.
Rio de Janeiro

AS SARDINHAS RUBI
PROVAM NA • LATA
A SUA QUALIDADE

ii

Classe 2
Um complexo vitaminico para suprir
deficiências do gado na fase clo. crescimento

Indústria Brasileira

Classe 36
Roupas branca para recém nascido
Térmo n.° 748.771, de ui-5-66
Tarmo n.° 748.768, de 6-5-66
Rádio Musibras — Emprésa Brasileira
et Estilo — Indústria e Cornrcio de
de Música Ltda

Móveis Ltda.
Rio de Janeiro

D' Estilo»
Indústria Brasileira
Classe 40
Ativeis em geral, de metal, vidro, de
iço madeira. estofados ou não, indoav/- ,óveis para escritórios: Armários.
irmários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, .acolchoados para

Brasília

Rádio Musibras
I ndústria

Brasileira

Classe 32
P are distinguir Almanaques. agendas.
,. Jarda& álbuns impressos. boletins ca•lh ao& edições impressas revistas. órd.o . de publdadades. programas radio .
danicos. rád l odelevisionadas. peças tea
trais e cinemadaaráFicas programas
cacenses

Terça-rei, a 8
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I

amai:caça° tensa de acordo com o an. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçãO começará
a co.rrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant,) esse prazo poderia° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial a,qaélas que se julgarem prejudicados com a aoneessão dio registro requeria
Termo n.° 748.772, de 6-5-66
Les Laboratoires Bruneau 6 Cie.
França

PRORROGAÇÃO

EMETINE BRUNEM,
Classe 3
Um • preparado farmacêutico utilizado
nos casos de desinteria amebiana
Termo ri.° 748.776, de 6-5-66
(Prorrogação)
Szio Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

SETA

robe de chambre. roupão, sobretudos. nicos, tra vadores de porta, tigelas,
sussensórios, saldas de banho. sandálias, tigelas, tampas de borra ch a para contasueteres, shorts. sungas. stolas ou s Iacks. gõ tas, tiras de borracha para elaboratoucas. turbantss. ternos. uniformes
ção de substâncias quanicas
e vestidos
Termo n.° 748.778, de 6-5-66
Termo n.° 748.777, de 6-5-66
Skancloplastic Plásticos e Tintas Ltda .
Sociedade Paulista de Artefatos
São • Paulo
Metalúrgicos S. A.
São Paulo

13obby, Matic
IN

DÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 48
- Bob para o cabelo, aparelho para
segurar o bob e pentes
Termo n.° 748.775, de 6-5-66
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Classe 36
Calçados, botas, botinas alpargatas e
sandálias
Têrtnos ns. 748.773 e 748.774, de
Indústria Brasileira
6-5-66
• Maga ldi-Ma ia ( Publicidade) Ltda.
Classe 39
São Paulo
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para
veiados, artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, 'assentos para cadeiras, borrachas para aros,- batentes de
cofre, -buchas de estabilizador, buchas.
buchas para jumelo, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras,- braçal:leiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochim
Classe 23 - Para distinguir tecidos ' em • geral. teca de motor, câmaras de ar, chupetas, cordos para confecções em geral, para dões massiços de borracha, cabos para
tapeçarias e para artigos de cama e ferramentas, chuveiros, calços de bor
mesa: Algodão, alpaca. cântímo cetim, racha, chapas e centros de mesa, coratroa,' casimiras. fazendas e tecidos de das de borracha, cápsulas de' borracha
IS em peças, luta, lersey; linhol nylon. parac entro de mesa, calços de borrapaco-paco; percalina: ratai: rayon: seda cha para máquinas, copos de borracha
untara]; tecidos plásticos, tecidos im- para freios, dedeiras, desentapideiras,
de mesa, 'descanso para pratos,
permeáveis, tecidos de pano couro e discos
encostos, embolas, esguichos, estrados.
veludos
esponjas de borracha em quebrajacto
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários para orneiras, fios de borracha lisos,
farmaa de borracha, guarnições para
e oupas feitas ern geral: Agasalhoa, automóveis, guarnições para, veículos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
botas. Narinas. blusões, boinas, baba- lancheias para escolares, 'lâminas de
douros. bonés capacetes. cartolas. cara- borracha para degraus, listas de borpaças. casacão. coletes. capas. chales. racha, manoplas, maçanetas, protetocachecols. calçados. chapéus. cintos> res para para-lamas, protetores de
cintes, combinações. corpinho.. calças para-choques, pedal do acelerador, pede senhoras s. ie crianças, calções, cal- dal de Partida. persa para businas,
çam. camisas. camisolas, camisetas. pratinhos. pneumáticos. pontas de borcuecas. sarou Ias. colarinhos, cueiros. racha para bengalas e muletas, rodas
•
cass -os. chinelos, dominós. echar. massiças, mdizios, revestim entos de
pes. fantasias. tardas para militares, co- borracha, rodas de borracha para m5lepinis. fraldas. galochas. gravatas. Stor veia sanfonas de vácuo, suportes de
roa logos di lingerie. Jaquetas. laquês. Motor. sapa tas do pedal do breque. reluvas. ligas, lenços, mantas, , meias. sembaio e isolador,' suportes, semi,
malas. mantas, mandribo„ mastiihas. ma- pneumáticos, suportes de câmbio, sanW5a palas. aclimar, pulover. palatinas. fonas de partidas, saltos, solas e solados
1>sagas, pouches, polainas, pijamas, pa- de borracha, surdinas de borracha para
inços, perneiras, quitaionn .regalos. aplicaçáo aos Mos telegráficos e telefet.
•

Cometa

sar, aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar, brinquetar, brunir, cardar, coletar. compôr, comprimir, condensar, conservar, cortar, coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar,- debulhar, desbagar, desbastara„ descaroçar,
désembrar, desintegrar, destnatar, depolpar, distribuir, dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar..
fabricar arame, fabilcar artigos de metal. fabricar bebidas, fabricar alçados, fabricar chapéus, fabricar escôvas,
fabricar ferramentas. Sabricar gêlo, fabricaf móveis, fabricar papel, fabricar
•peças, fabricar rebites, fabricar roupas,
indústria Brasileira
fundir, imprimir,' insulfrar, perfurar, picotar; prender, rebitar. roscar, selecioClasse 28 .
Pintura, plástico para uso em vidros na, sepaar. serrar, tecer, timbrar, torcer, tornear, betoneiras, burrinhos,
comuns e faróis de automóveis, torna
do-os translúcidos e evitado o ofusCa- brirsquetadores. cardadeiras, condensadomento
• res, cravadeiras, dinamos, escavadeiras,
misturadores, motores, prensas, rebitaTermo n. 748.779, de 6-5-66
Sores, teares, máquinas insulfradoraa,
São Paulo Alpargatas S. . A .
moto. motoras, motrizes. operatirzes
'oer.furatrizes, rataras, e. peças inteSão Paulo
grantes destas máquinas
Termo n.° 748.782, de 6-5-66
PRORROGAÇÃO
Cesney Products 6 Company Litnitcd
Inglaterra

Skandoplastic

muno
EIVFIRADO
PLASa

Classe 34
Para distingun os seguintes artigos confeccionados de material plástico, nylon
e outras fibras Cortinas, cortinados,
capachos, encerados estrados, linóleos,
oleados, passadeiras, panos para assoaSsos, paredes e tapetes de plásticos ou
não
• Trmo n." 748.780, de 6-5-66
• Orville Dby A. Dutra
Minas Gerais

VERMELHO

0

4

Classe 28
ICaixas de material plástico incorporado s,
c bandejas para guardar brinquedos e
modelos .de brinquedo
Térmo n.° 748.783, de 6-5-66
"•:1
Les Labora toires Bruneau 6 Cie.
França
CCl
PRORROGACÃC

Brasileira

SENOPHILE
45
.
Clas'ses: 2, 4
Artigos agro-pecuários, veterinários, artigos para pássaros, sementes em geral,
rações para animais, adubos e elementos
Termo n.° 748.781, de 6-5-66
Indústria de Máquinas Para
Imacir
Calç'ados e Implementas Rodoviários
Ltd a .
Rio Grande do Sul

Classe 48
Para distinguis: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucacastor, aaus, de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
-.abalos e para a pele, brilhantina, 'bandolina, ''batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, clavo rejuvenescente, cremes gordurosos e panadas para limpeza da
pele a" "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
• Indústria Brasil eira
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Classe 6
para barbear, sabão liquido perfumado
Máquinas ara: acabamento, achata: ou não, sabonetes. dentifriclos em pó.
arame, acondicionamento, adelgaçar,' pasta ou liquido, sais perfumados para
'Mostar, alimentar água, alisar, amas; banhos, pentes, vaporizadores de perita-

IMACIR

4702 Tirç.a-felra

e
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rubacaçao feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação cozneçará
a ,u. er o prazo de 60 alas para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com • concessão do registro requerido
en.•.:, 0.1ra 1.11It'S ,:ahelos. unhas
aerta g ndu. prepara.
elp no 'Ia siri P.1111(1,1s e ttiLION
11,1'
)i . I
trata nierac 1a urinas. disso!
•
•-• ve: o
movedures da cutiac n 1,,thada para os cabe
aia. ai
ic•e or..pard ios wira descolorir unlia
•
tEnta.
nau artificiais, óleos
para a pele
'rei nu, n 748.784„ de 6-5-1966
Antonio da Silva
Giumabnra
tm-

Classe 33
_
Termo ri.° 748.785, de 6-5-1966
Sapataria Novo Rio Ltda.
'Guanabara

NOVO RIO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Termo n,° 748.786, de 6-5-1966
Aires Lopez ii Lamuzara Ltda.
Guanabara

BAR E RESTAURANTE

A CAPELA
Classes: 41, 42 e 43
Artigos da classe
.---"Ternio mo 748.787, de 6-5-1966
Avon Prnducts, Inc.
Estados Unidos da América

1V - Á
Clease 18
i'fn titl(Mr: Penunies, essências, ex-

t,,,tos. água de colija:a. água de touca

cador água de beleza. água de qvina
água de rosas, água de alfazema. água
para barbrs, loções e tônicos para oê
cabelos e Lcara a pele. brilhantina. bandolina. "batons" cosineticos. fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
c belo, creve rejuvenescente. cremes gordura:9w e pomadas para lin;peza da
pele e "maquilage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de at'roz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar aios 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 l i quido. sais Per fumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume escamas p ara dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado, preparadela em nó. nata. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. disso'.

,entes e vernizes, removedores da cutl- os e preparados para descolorir unhas,
cuia, glicerina perfumada para os cabe- :ílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
os e .preparados para descolorir unhas,
para a pele
Mios e p intas ou sinais artificiais, óleos
Termo n.o 748.790, de 6-5-1966
para a pele
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América
Termo n.° 748.788, de 6-5-1966
Avon Products, Inc.
Estados Unidos ‘da América

AVON LEATHER
Classe 48
Para distingmr: Perfumes. essências. ea
!rt,tos, água de colônia, água de toucaJador água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
pata barba, loções e tônicos para Os
.:atie,.,s e para a pele, brilhantina. banmoi -e- "batons" cosméticos. fixadores
le iienteados. petróleos, óleos para os
't-:brio. crave reluvenescente, cremes gora:rosas 'e pomadas para limpeza da
pele e - tnaquilage - depilatórios. desce
lo• antes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
p, st-ma e sobranceiras, preparados para
, Pihmezar cilios e olhos, carmim para
c rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear sabão :liquido perfumado
não. sabotletes. dentiFricios em pó.
p asta ou licitado. sais perfumados para
banhos pentes, vaporizadores de perfume. esceivas para dentes, cabelos, unhas
cílios. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas diSsolventes e vernizes, reenovedores da cutícula. glicerina p erfumada para os rabelos e prep arados' para descolorir unhas.
cílios e p intas ou s:nais artificiais. óleos
Para a Dele
• Tênno n.° 748.789, de 6-54966
Avon Products, Inc.
.
Estados Unidos da América

DEGAGE
Classe 48
ara d.átingair: Perfumes, essênciaa. exatos. água de colônia, água de toucaador, água de beleza, água de quina.
cua de rosas. água de alfazema. água
-ara barba, loções e tônicos Para os
ibe'os e para a pele, brilhantina. bar'.
'olina. "batons" cosméticos. fixadores
'e penteados, petróleos, óleos para os
abelo, crave rejuvenescente, cremes gorurosos e pomadas para limpeza da
ale e "etaquilage". depilatórios, deso:orantes. vinagre aromático, p6 de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
p estana e sobranceiras. preparados pare
'mhelezar cillos e olhos, carmim para
rosto e para os lábios. sabão e creme
-ara barbear. sabão liquido perfumado
ii não, sabonetes. dentifridos em pó.
1.asta ou liquido, sais perfumados para
,anhos, pentes, vaporizadores de pariune. esceovas para dentes, cabe/os, unhas
cila. saquinhos perfumado, preparatos em pó. Pasta. liquidos e tijolos
oara o tratamento das unhas, disso).

ELUSIVE

• Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia, água de toucador. água . de beleza, água de quina
água le rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele- brilhantina.
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos; óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage". lepilatórios, desodorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e ,talco perfumado ou não. laPis Para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. learifricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhais, Nines, vaporizadores de perfume; esc6vas para dentes. cai3elos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado. preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da zuta
cuia. glicerinaer 4umaila para os cabelos
e preparados para descoloir unhas,
cibos e pintas ou sinais.atificiais, óleos
para a pele
Termo n.o 748.791, de 6-5-1966
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

PRETTY PLEASE

Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências extratos, água de colónia, agua de touca.
dor, água de beleza, água de quina
para barba, loções e tônicos para o'
cabelos e para a pele. brilhantina. bm .
dollna. "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gor.
durosos e pomadas Para limpeza
pele a "maquilage", lepilatórios, doodorantee, vinagre aromático, ré, de arroz
e talco perfumado ou não. lapla para
pestana e sobranceiras, prepados pare
embelezar cílios e olhos, carmim pare
o rosto e, paia os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
vd ata SOraupanai 'sant:Nas 'ogn ao
pasta ou liquido, sais perfumados Para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escdvas para dentes, cabelos, unhas
e cíliosb saquinhos perfumado. prepara.
das em p6, pasta. liquidos e tilolos
ventes • vendas, removedores da cutt. praa o tratamento das 'unhas, dissolV/IP glicerina perfumada para os cabe- vente' e vernizes, removedores da euti.

cuia, glicerina erSumada para os cabelos
a preparados para descoloir unhas.
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para e pele
Têrmo n.° 748.792, de 6-5-1966
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

LOTION LOVELY
Classe 48
Içara distinguir: Perfumes, essências.' extratos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo, creve rejuvenescente. cremes gordurosos e acimadas 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 aios 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, escamas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado. preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. • disso].
ventes e vernizes. removedores da cutidila, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
Para a pele
Termo n.° 748.793, de 6-5-1966
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

COLOGNE PLUS
Classe 18
Para distinguir: Perfumes, essênciaa, extratos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina,
água de rosaa, água de alfazema, água
para barba loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. banÁ
dolina. "batons" cosméticos. • fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "tnaquilage" 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. dentifricios em pó.
pasta ou liquido sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume, escóvas para dentes. cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparadoi em pó, pasta. liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, disso!.
ventes e vernizes, removedores da agicuba, glicerina peifumada para os cabe.
Jos e preparados para descolorir unhas
cilios e pintas ou sinais artificiais* Óleos
para a pele
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Termo n.° 748.794, de 6-5-1966
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

Termo n.o 748.799, de 6-5-1966
Companhia Brasileira de Discos
Guanabara

Awg Ekc kg Su0 Ude:

COVER T Wr
Classe 98
Paré.: distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucaClasse 8
cador. água de beleza, água de quina.
Discos gravados
água de rosas, água de alfazema, água
para barba. fações e tônicos para as --Termo' n.° 748.798, de 6-5-1966
cabe:cs 2 para a pele, brilhantina. banCompanhia Brasileira de Discos
doliaa. "batons" cosméacos. fixadores
Guanabara
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave refuvenescente, cernes gorduroLos e pomadas para limpeza da
pele e "caaquilage". depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e paro os lábios, sabão e creme
Classe 8
par banbear. sabão liquido perfumado
Discos gravados
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
Termo n.° 748.800, de 6-5-1966
pasta ou liquido, sais perfumados para
Companhia Brasileira de Discos
banhos. penico, vaporizadores de perfuGuanabara
me. escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado, preparado, em pó. pasta. liquidos e tijolos
para o tratamento das. unhas dissolventes e vernizes, resnove&res da cuticuia, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cilios e p intas ou sinais artificiais, óleos
nara e pele
Térino a.° 748.795, de 6-5-1966
Classe 8
(Prorrogação)
Discos gravador,
Ticiewater Ou l Cotnpany
Termo n.° 748.803, de 6-5-1966
Estados Unidos da América
Mário Antonio Ferreira
Goiás

7:711.11
, r,

'

Classe 22
Fios em geral para tecelagem e para uso
comum. Linhas de costura, para bordar,
para trcatagem, etc. (exceto barbante)
Termos ns. 748.801 e 748.802, de
6-5-1966
Mead Johnson & Company
astados Unidos da Amér:ca
1C)-

Classe 3
Substâncias químicas, prodatos e preparados para serem usadas na medicina
ou na farmácia
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias

Nome Comercial
Ter-mo n.° 748.805, de 9-5-1966—
(Prorrogação)
Laboratório Paulista de Biologia S.A.
São Paulo

ro rr(u3'aç
LUNE SIN
kindlietria Bracileiwe
Classe 3
Um preparado farmacêutico (indicnclo
como um relaxante sedativo)
Termo n. 5 748.807, de 9-5-1966
(Prorrogação)
Laboratório Paulista de Biologia S.A.
São Paulo

PRORROGAÇXO

\,r
.1\

MMPATE

L A BORATORIO PAULISTA 02 B I OLOGIA ys
p.c.AuLo
ElTDOSTRIA BRASI LS Ias

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das gripes e resfriados
Tárcio n.o 748.808, de 9-5-1966
(Prorrogação)
Laboratório Paulista de Biologia S.A.
São Faulo

PRORROGAçXO

Classe 47
Óleos lubfificantes
Tèrmo n.° 748-. 797, de 6-5-19a6
R. Gurgel de Azeve.da
Guanabaar

ORGA

Termo n.° 748.805, de 9,5-1966
Auto Lectro Sul Ltda.
Guanabara •

NT8DAN TAL
BABE/BATOM) 'PAULISTA DE
s. PAU 1, O

annordA

men, água oxigenada água raz, álcotit
para fins industriais, alvaiade, anti-cor,
rosivas, ácido arsênico brilhantes a óleo
brometo de amônio, bicromatos, cloreto
de sódio, 'cloreto de amônio, cloreto de
potássio, carbonato de sódio corantes
para uso na indústria mineral, creosoto
para indústria, carbonato de magnésia,
cloreto de zinco, cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca preparada, glicerina
para uso na indústria, hiposolfito de sódio, iodureto de amônio, hidrosolfite
laca, massa e base dc óleo para correção de pinturas, nitrato, óleos, porássie
de sódio potassa para uso na indústria0
Secantes para tintas, sais para arsênico.
usados na indústria, sulfatos, tintas, tinturas tintas a álcool, vernizes e vernizes
a álcool
(.lasse 10
Albuminimetros, apare lhos para mad i r a
pressão sanguínea. bombas para extrais
leite. buretes, copos para aanhar os
olhos, bicos le seringa, cânulas. cateteres
cuspideiras para dentistas, cistoscóp-os,
drenos para 5ins cirúrgicos. duchas para
os olhos, espátulas para abaixar a lia»
gua, estetoscópios, hemoglohinômetros,
hernornanômetros, histerotomos hematoa
citometros, inhaladores, irr:gadoms.
rigadores cirúrgicos, irrigadores nasal
lancetas laringoscop:os, laringotomOs.
olhos artitic:ais. otoscópios, pipos para
seringas, seringas de vide apara cirurgia
terniôrnetros clinicos tubos de traqueotomia, uretrosc6pios, ureômetros. válvulas abdominais e vaginais, ventosas,
v:vienetros, xícaras para doentes
Classe 3
Substâncias quimicas produtos e prepa.
1,ados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Classe 2 Substancias e preparações. químicas
usadas na agricultcra, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
nara fins sanitários, a saber: — adubos
quimicos, ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, barati.
cidas, carrapareidas, desin catantes esteformicidas e fosfatos

IN MYST RIA BRAS ILE IRA
Classe 48
Classe 3
Para
distitigiiir:
Perfuthes, essências. ca.
Um produto farmacêutico indicada no ratos, água de colônia,
água de touca
tratamento auxiliar da epilepsia
c ador. água de beleza: água de quino,
Têrmos ns. 748.809 a 748.913, de á gua de rosas, água de alfazema, água
ara . barba, loções e tônicos para al
9-5-1966
c abalos e para a pele, brilhantina. bana
• (Prorrogação)
°Una, "batons". cosméticos, fixadores
Laboratório Paulista de Biologia S
e penteados. petróleos. óleos para Os
São Paulo
Classe 41
c abalo, creve rejuvenescente, cremes gorra
" Classe 41
urosos e pomadas para limpeza da
Café moído
ele e "Mzrquilage". depilatórios, destra
Termo n: 5 748.804, de 9-5-1966
o 0orantes, vinagre aromático, pó de arroz
Napoleão Santos & Cia. Ltda
e talco perfumada ou não. lápia para
Guanabara
•
es?ana e sobranceiras, preparadas pare
J5.›.
e mbelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
'O
ara barbear, sabão liquido perfumada
e,
ou não, sabonetes, dentifriclos em p6,
,GO•
asta Ou liquido, sais perfumados para
ist's
anhos. pwItes. vaporizadores de perla,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
e. esctSvas para dentes, Cabelos, unhad
e cílios. saquinhos perfumado, preparam
Classe .10
Classe 1
Incrustações e ligas metálicas à base de Azul da prússia, azul ultramar, aluminio os em pó. pasta, liquidas e Maio*
ara O tratamento das unhas. disso/m
prata para fins odontológicos
em pó para pintura, ácido nítrico, zilu- ventes e vernizes, removedores
da eut14

S PERAL
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cuia Mac-ma p erfumada paca- os cabeos e p r.' para Jos para descolorir unhas.
cílios e n:nras ou soais artificiais. óleo,.
para a pele
'F('rino n.° 748. 814, de 9-5-1966
( Prorrogação
Laboratório Paulista de Biologia S. A.
São Paulo

Pro rrogao ao
- ENDO HEPATINA
1ABORAT ("RIO PAULISTA,
LIE BIOLOGIA S/A.
NIXT ST RIA BRA SIM I RA
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento das anemias
Termos ns . 748.815 a 748 . 817, de
9-5-1966
Indústria de Malhas Elko Ltda.
São Paulo

INDUTRIA BRASILEIRA
' Classe

23
Para distinguir tecidos em geral, teci.
dos para confecções em geral para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim.
taroá, casimiras, fazendas e tecidos de
la em peças, juta. jersey. linho. nylon.
Paco-paco. percalina. rama rayon. seda
natural, tecidoe plásticos. tecidos impermeáveis. tecidos de pano couro,
veludos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'citas em geral: Agasalha
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara'pnças, casacão, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinaaões, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas:,
cueca ceroulas, colarinhos, cueiros,
Saias, casacos, criados, doininós, echaa
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, manais, melas,
maieér, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. guimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
atrelares, shorts, sungas, srolas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

Classe 22
Termo n.° 748.820 de 9-5-1966 •
Fios de o;31gdão, fios sintéticos, camba- Eletrista — Engenharia de Eletricidade
Limitada
mo. jua ,• lã nylon tios plásticos, fios cla
seda natural e raion, para tecelagem
São Paulo
para bordar para costura, tricotagem e
crochê
. Tearnos ns . 748.818 e 749 . 8 9, de
9-5-1966
*e5."erg*.
Eletris!‘: - Engenharia de Eleti:eidade
Limitada
São Paulo

E LETRISA
Ineist ria Brasileira

Of.
'Cr

.0.

.05

Classe 5
'ara distinguir os gegrunres artigos e lé
-.ricos: Rádios aaarelhos de calca aa., •
aick -ups. geladeiras. sorveteiras, apare
boa de readgera.,ao. • enceradeiras. as
&afiaras d i's togaes, tornos e fooa
-faros elétricos, chuveiros. aquecedores
engomai
,fflanças, ferros eletrico .
lassar. batedeiras coireereairas exare
nedores l,uuidicad.rcs eléiricns, ma
1/1 frias p ara picar e .noei legumes
tervedore,s
• :arme.- r erasriinciar. sasr •cas
atufas. venti factores. oa'nas e bule
létricos. refletores. 'relógios de ar ra
-aclarado tortnas elétrica , máquina:
s otoq ra tiras e an y ma toa rá acata carro
/a nhas elétricas. garrafas termicas. re•
-adores a oromataos. lâmpadas apare
a . de luz ama-asceta, aparelhos de
omunicação interna esterilizadorea coa"riaad,,r p s bobinas chaves elétricas
comutadores, interruptores. comadas de
-orrente tuaivel apare. hos fotográficos
• einemaro g ranicos filmes revelados
biruiculus. • (Scu1,3. aparelhos de aproai

mação. a/sat .-lota s. e last res má mana
Para lavai roupas para uso
amnéstico
•
Classe 11
Armações Presbow, arruelas, • arrebites.
braçadeiras, castanhas, cruzetas; cantoneiras, corrertes ;ferramentas para linhas de distribuição e transmissão de
energia elétrica, grampos, luvas, pinos,
porcas, pernas parafusos; placas
suportes e terminais
• Termo n.° 748.821, de 9-5-1966
Ems-Efe Iadústria e Comércio de
Lubrificantes Ltda .
São Paulo

Classe 47
Lubrificantes, graxas e óleos para freio
Termo na.. 748. 822, de 9-5-1966
Macânica Varonia Ltda.
São Paulo
CANICA
VAROMA LTDA.
Nome Comercial

Nome Comercial

Tênno na 748 . 823, de 9-5-1966
Elibio . A reclino Menezes
Paraná

CAR4 WR1STOL
Chase 26
Titulo

Têrmo na 718 . 824. de 9-5.1966
Alquanica Produtos Quanicos e
Farmacêuticos S. A .
Rio Grande do Sul

ALWiniliCA
PRODUTOS
QUIMICOS E.7
FARMACÊUTICOS
S/A.

Teruio n.° 748. 827, de 9-5-1966
Financeira Maisonnave Ltda .
Rio Grande do Sul

FINANCEIRA
MAISOINCE
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornalta
livros, peças teatrais e cinematográfi•
cas. programas, de rádio e televisão.
oulsl a ações. revistai, folhinhas impres.
sas e programas circenses
Têrmo n.° 748 .828, de 9-5-1966
Bates Manufacturing Company,
Incorporated
Estados Unidos da América

DISCIPLINED
Classe 23
Tecidos em geral
Termo n.° 748 .829, de 9-5-1966
Avareense S . A. — Importação e
Comércio
São Paulo

AVAREENSE S A.
IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO
Classe 21
Veículos, peças e acessórios para
automóveis
Termo n." 748. 830, de 9-5-1966
Companhia Antártica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos
São Paulo

Termo n. o 748 . 825, de 9-5-1966
Financeira Maisonnave Ltda.
Rio Grande co Sul

financeira
Nome Comercial
Termo n.° 748. 826, de 9-5-1966
Finaticeira Maisonnave Ltda .
Rio Grande do Sul

'FikANCEINLV
MOEM
Classes: 32, 33 e 38
Titulo

Classe 42
Cervejo
Termo na 748 . 831, de 9-5-1966
Companhia Antártica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos'
São Paulo
O TE MPZ, PA:S. -", IVA: co TOso
COM Os RE g RtGLI.ANTE ANTARCTICA

Classe -13
Bebidas sem álcool

ri:Na-feira 8

DIÁRIO OFICIAL

MARCAS

Seção III)

Ncver,bro de 1966 4705
...

DEPOSITADAS'

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade EnlusLi . sal Da dáia da publicaçáo começara
a correr o prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante eSS8 prazo p oLierào‘ apresentar suas oposleões ao nppartatneu
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Termo n.° 748.832, de 9-5-1966
Companhia Antártica Paulista, Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos
São Paulo

Chser4orende(fdrearapeo'és
gampedo ddr itfrigenWes.

Guaraná Wiamflaffne/
ANTARCTICA

Classe 43
Bebidas sem álcool
Termo n.° 748.833, cia 9-5-1966
(Prorrogação)
Sapataria Científica Corréto Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

-

Classes: 33 e 36
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 748.834, de 9-5-1966
Chas. Pfizer & Co., Inc.
Estados Unidos da América

-

Classe 7
Maaumas 'e utensílios para st.eni usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de 'sulcos. adubadeiras, ancinhos Me,
câniccis e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos para agricul
fura, batedeiras para ceerais, hotarra
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agri
ccltura cultivadores, debulhadores
destocadores, descntegradores: esmaga
dores para a s aaricultura escarrificado
res. enchovadeiras, facas para macan
nas agrícolas terradeiras gadanhos
garras para arado, grades de discos
ou destes. máquinas batedeiras para
agricultura maquinas inseticidas má
guinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra
máquinas perturadoras pare a -agricul.
fura. máqcinas de plantar, motochar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de , semear; para asfaltra; de
torquir. de triturar, de esfarelar terra,
Para Irrigação. 'para matar formigas e

outros insetos, tiara -borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para

agitar e espalhar palha, para colher
algodão,. paro colher cereais máquinas
amassadoras para Sins agrícolas. de
cortar árvores, para espalhar, para ca.
pinar, máquinas combinadas - para semear e cultivar, de desbanar. para en-.
sacar, máquinas e ancinhos para forragens. máquinas toscadoras ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos, ro

los compressores para 8 agricultura
sachadairas, semeadeiras. secadei,as
marcadores de terra tosadores de ara
ma, tratores' agricolaá, válvulas nara
máquinas agricolá,s

PRORROGACÃO,

retas, marrizeS, navalhas: puás, pás, pie.
aos, parafusos. Picões. norte - g elo; 30'
tas, regadores, serviços de chã e café,
serras, serrotes. sach-is. socarrolha;
ras, talheres atlhade: ras. torqueze
tenazes, travadeiras, telas dt arame, foreiras, trincos: ;á hos Para encanamento
ollhos para pi das de .correr." taças
:• ravessas, tu ribidos; vasos vasilhames

SETE ZERO SETE
ARQUITETURA
P; ROMOCIONAL LTDA.

e verrurna
Classe 21 •
Para assunquir: V eiculos e suas partes
Nome Comercial
-antes. Aros para bicicletas, auto.
Têrmo
n.°
748.841, de 9-5-1966
novel& auto-Caminhões, aviões, amor.
CCF — Mercantil — Representações
ecedores, alavancas de câmbio, barcos.
Sociedade Anônima
--cegues. braços para ,veiculos.' bicicleGuanabara
ss. carrinhos de mão e carretas, cam3nhon te s. carros ambulantes, caminhbeá.
:r.s.rros. tratores. carros-berços. carros.
CCF
MERCANTIL
tenee^s carrosarrigadores, carros, car.
roças. carrocerias. chassis, chapas clr
REPRESENTAÇÕES S . A.;
cuiares para veiculos, cubos de veículos,
:-orred . ços para veiculos, direção. desligome Comercial
pct-raa estribos, escadas rolantes, ele. —
.' adores para nassagelros e para carga,
Tênues na. 748.845 a 748.876, de
engates para carrOs, eixos de direção.
9-5-1966
freios. tronve ras para veiculos. guidão.
Cia. Internacional de Turismo e
locomotivas. .anchas motociclos, molas
Propaganda
motocicletas. rnotocargas moto furgões.
Guanabara
manivelas, na v:os ônibus. para-choques
Para • lamas ir brisas. pedais. pantões.
rodas para bicicletas, raios para bioide.
tas. reboque radiadores para veiculos.
rodas para veículos seuins, triciclos, tirantes pare l .eiculos. vagões. velocípedes, varetas k, contrõle do afogador e
,celer .ado ,
troieibus. varaes
carros toletes para carros'
Termo n. Q 748.839,- de 9-5-1966
Laboratórios Keto-Wernaco S . A .

DINERS

São Paulo

áasse 11

Ferrnens. ferramentas de tôda espécie
:utelaria eis) geral e outris artgos
natal a saber: Alicates, alavancas. ar
:nações de 'metal, abridores ' de Paras
Classe 3
,trame liso ou harpado. , assadeiras açu
7arelros: brocas. bigornas. baixelas
Unta preparação hormonal
viandeiias, bacia .s, baldes, birnbonieres
Termos ns. 748.835 a 748.837, de
Jules: cadinhos. 'cadeados. enriçais co
9-5-1966
heres para riedreiros • correntes cabides
(Prorrogação)
chaves: cremones. : chaves de parMusos
Goetzewerke Friedrich Goetze
conexões p a^a encanamento, colunas
Aktiengesellscha''
caixãs de metal para portões, canos dr
mearl. chaves de fenda chaves 1w:e s,s
Alemanha
cabes,ões canecas cmos. cachenots
centros de mesa. coqueteleiras caixar
para acondicionamento de al:mentos
PRORROGAÇA0
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catete'ras, conchas coadores; distintivos, do.
bradiças, enxadas, enxadões. asteres
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma.
deiras; formões. 4oices, ferro. para cortar
ferrolhis. facas, facões, fechaduras ferro comum a • carvão, feruteiras.
tunis 1ôrrnas uara doces, freios para
estradas de ferro, frig:deirass ganchos.
grelhas: gar cos, ganchos para quadros
gonzis para' darruagens: insígnias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
panelas, roldanas, raleis para p'.as, rebiClasse 6
seiras, porta - pão, porta - 161as, paliteiros
Anéis dc pistão, anéis de segmento, mo- farras; machabahas. molas para porta
las de segmento e motores em geral
molas para venezianas, martelos. dar.

Têrmo ri. 9 748.840, de 9-5.1966
Sete Zero Sete — Arquitetura
P-omocional Ltda .
Guanabaar

CLUE3

T9

Classe 8
Apar lhos e material elétrico
Classe 9
Instrumentos musicais
Classe 10
Instrumentos. máquinas, aparelhos e petrechos para cirurgia. arte dentária e
mediicna

Classe 3 .
Preparado larmaceutico
Térinos: ns . 748.842 a 748.844, de
9-5-1966
CCF — Mercantil .— Representações
Sociedade Anônima
Guanabara

Classe 8
Artigos da classe .
Classe 11
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe

Termo n. 0 748.848, de 5-9-1966
Ferragens, ferramentas e pequenos artigos de metal
Classe 12
Miudesas de armarinho
. Classe 13
Adereços de metais preciosos semiONO , a," , , , tacões adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais- p reciosos. semi-precloson
e suas imitações, alianças, anéis. artigos de k nrasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preeiosós bandeias de metais preciosos. berloques de metal preciosoa,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colara°
de metais preciosos ou seml-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
Fio de prata, fivelas de metais Preciosos, cafeteiras de 'metais preciosos, sóias
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de ai', • o-dras p reilosas liara lutas pe
aia pérrmás
, Vin; pre,. oss,ts par
!i,! oeriaas pratos de tne
e
,s serviços -te :há e 'te cate
te, ,s
IC":11
cie !!,..1,¡.! ,ir('t 1“5.)S S1 • I'Vh,05
O!, rril • tén
3

men.

rPtreSt.,'

ser x.

,ts de .t Fiadas

102Nt.r

/ 1,1e, Strs ll

jt"t*,..,,OS a-• •• n - r .• ti to.'1,1 ,;net : ! ,su taiht-es
3 ..;!- 1'- a ,S • Js 111'' n 'ti .1 ,1/ ateiat

•

':dl .•..,

02

Classe

48

jr1ROXID
En .mokl. 3resileint

Perfu,:trs e artigos de toucador!
(..Lisse . 19
B, agiu. tios, P.!,,a;1/4..1p3S. jogos e
piatt rtal es i turttx o em geral

-

n i3Z ,

t

geral

i'erc.0 o.' i4N.877, de 9-5-1966
nner f it ralat,r1 S. A .
Indústria

-

latas e eleos
u...nde do •)til

1 . ,t,it.ip 1

'\, • e1,1,,ts de ceamter,
1.1.ruis.%
011 .1 Vidra- :a
t na de eatç
,•
sars -ços tr retressos e d ! !
jei';',11
sr1.-er
1n-L
etr.-1.t.-e..
(1 a01 CII is ap.mpd
1

Termo n.o 748.879, de 9-5-1966
Termo n.o 748.886, de 9-3.19b0
Renner Hermann S.A. - Indústria de Reaner Hermann S.A. - Indústria do
Tintas e Óleos
Tintas e Óleos
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Classe 42
Artigos da classe
Classe 43
Artigo.; da (-asse
Classe 4/
Art4Jos
lasse

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes e
muros
Termo n.9 748.882, de 9-5-1956
Renner Hei-mann S . A. - Indústria da
Tintas e Óleos
Rio Grande do Sul

n 11

•

u

3rrasClc....1ra

raik s

:‘,,eteira!!! -drieLd•
ros de ales,.
r p,
,11,,,,111SuS ce porce
51111,, escc:r,ileiras eSpreinedOreS ri ler
ttabs. ‘,,,irrd"as
oca as lar
rus
,J:roes. ta.,aii rios. ia vai aios
t!!. 1. as. rir
'Ind:.• de !!or..e:ari.l. mann!
a- 1:1, s mo!1-iras. inoringas. pdt i tc rus
1.0(...!!si,..S.
pires.
th)lk hachre,
lhas
nor ,:a
s potes. pux a,tores. recepta
s,:le ros. ser1/4 to de chá.
cfl Ie. ira 1/4! essas. : terrinas, ortnois
vasos s, , mtarios e xícaras
-iJtIIIS,

ã

`='

JU.

r1,-+

)1 n nn.':

Fira

Clasi"e 16
Tintas para pintoras de paredes e
muros
,
•— -• •
7/8.57o,
de 9-5-1966
- ermo n.''
Re.iner Hen:lana S.A. - Indústria

f` !}'.. • C's
INDUSTRIA

aasse 23
Arlit;as cia 1 asse
is:

_lasse 2')
Ar:.c.; • is U, c.,sse
...ia.s.se 26

industna Fbaulwa

Classe 16
Tintas para pinturas 'de paredes
muros
Termo n. 9 748.887, de 9-5-1966
Indústria de
Renner Hermann S . A .
Tintas e Óleos
Rio Grande do Sul

• I intas c. ()I..-os
Rio Cirande Cio Sul

Cl,. se 17
„, j a.: usados em
escrli.orio

ArilAus tia
L ;lasse 21
V:ielliuS e si. .5 paras integrantes

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes e
muros
Ter o n. 9 748.883, de 9-5-1965
:Zenner herinann S.A. — Indústria de
fintas e Óleos
Rio Grande do Sul

•

C.N .•-

D4

(ï 1, 11 ----/ : , ,
d 3 !! c- , ",.' i ,,
1,1 1 !!1_ ,, ‘I1.\,,.{ '•! .!

03.,".:3LEir,..A.

Ciasse 16
Fintas para pintutas de paredes e
muros
Classe 16
Tintas para pinturas de paredes e
rermo ti,' 748.880, de 9-5-1966
muros
Rennei Hermann Si. A. - Indústria de
_
fintas-. e Óleos
Termo n. , 748.884, de 9-5-1966
Renner Hermana S . A. - Indústria de
Rio Grande do Sul
Tintas e óleos
Rio Grande do Sul

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes e
muros
Termo n•° 748.888, de 9-5-1966
Renner Hermann S.AA. - Indústria ch
Tintas e Óleos
Rio Grande do Sul

Ariios da .asse
k .hsse 2/kl-Li os da (-asse

lasse
Ai .us da c.iasse
L-lasse 3t1
Artiyos da c.:LISS
i_-lasse 32
Art! aos da ciasse
1/4 ! isse 33
• imopas.iiinda
Si !
. 1-,se 34
da Ciasse
-iasse 35
Artigos da classe

Classe 36
Artigos da classe
Classe 37
Artigo .; da classe
. Classe 38
Artigos da classe
Classe 40
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe

ZA (4,

,J e

ii\YD.BRASIIM IR A -

IndilstrIA Brastleira

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes -e
Classe 16
indústrra Bi abule rfa
muros
Tintas para pintaras de paredes e'
muros
Classe 16
Termo n•° 748.885, de 9-5-1966
Tintas
para
pinturas
de paredes e
Renner
Hermann
S
,
A.
Indústria
de
remo n.° 748.881, de 9-5-1966
muros
Tintas e Óleos
Renner Hermann S. A . - Indústria de
Tintas e Óleos •
• Termo n. 748.890, de 9-5-1966
Rio Grande do Sul
Renner Hermann S . A . - Indústria
Rio Grande do Sul
.
Tintas e óleos
. Rio Grande do Sul

TINTOX/D

fritIrdart

Indústria Bresileira

1,N/0115TR/A BRASILEIRA
Classe 16
'linces para pinturas de pareues e

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes e

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes e-

mural

tIllifOS

muros

'1'8Na-feira 8
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Termo n.° 748.889, de 93-1966
Termo n.° 748.893, de 9-5-1966
Renner Hermann S.A. — Iúdústria de Renner Hermann S.A. — Indústria de
Tintas e Óleos
Tintas e Óleos
Rio Grande do Sul
R- io Grande do Sul

TINTAS

durosos e poinácids psira limpeis da
pele a - inaquilagej v lepdato . ioS deso
dorantee. vinagre arouiático.,pd cie arroz
e talco pai-ritmado ou não. .apis • ix.ra
pestana . e sobranceiras. prepaclos
embelezai cibos e olhos carmim pare
o rosto e para os !abais sabão e crerei
para barl;eai sabão li q uido ocrtuinaiii
ou não, sabonetes, lentitr,us em pc/
pasta ou liquido . sais ,,ecluirmaos Par

banhos, pentes. Vaporizador:,-de peru,
me; escôvas para dentes. caocios.
e cilios. saquinhos pertumado previra
mon á soiantat i, : tilsed 'ou • tua
r
praa o tratamento - das unhas,. dissot
ventes e verruze.s, removedores da cUo
INDUSTRIA
I3RASILEIRA
1~11121~~111
cuia. glicerina er'-ainada para os cabeis»
e preparados para . descolou unhas
.160E741111EA?
Classe 16
cílios e pintas ou sinais atificiais. óleos
Rrasdetes
Tintas para pinturas de paredes e
hal a
para a nele
muros
Classe 16
748.895, de 9-5:1966
'remo
n.
o
Termo n. 9 748.894, de 9-5-1966
Tintas para pinturas de paredes e
Renner Hermann S.A: — Indústria de
Renner
Hermann
S.A.
—
Indústria
de
muros
Tintas e -Óleos
Tintas e Óleos
Rio Grande dó Sul
Termo n. 9 748.891, de 9-5-1966
R.io Grande o Sul
Resinar Hermann S.A. — Indústria de
Tintas e Óleos
Rio .Grande do Sul'

74s . s9.
Companhia Con yjrcio e i:avegnçãO•-

G im na 1 -4; a

.

PRORROGAÇÃO

Classe 41
Sal
Termos ns..748.900 e 748.901, de:
9-5-1966
t.
Proaço — Produtos de Aço Licia.
São .Paulo

Indústria Brasileirg
Classe 11
Lâminas para barbear e laminas para
aparelhos de segurança

Classe 16
IIHOUST RiA eRasatiRs,

Classe 16
Tintas para pinturas de paredes e
muros
Termo n." 748.892, de 9-5-1966
Renner Hermann S.A: -- Indústria de
Tintas e Óleos
Rio Grande do Sul

Tintas para pinturas de paredes e
muros
Termo n. 9 748.898, de 9-5-1966
Francisco Domingos Panetta
São Paulo

Industrio Brasileira
Classe -16 .
Tintas pairá' pinturas de paredes e
muros

-Termo n. 5 748.897, de 9-5-1966
Renner Hertnann S.A. -- Indústria de
• Tintas e Óleos
. Rio Grande do Sul

•
Classe 48
Aparelhos de barbear (aparelhos de
•
segurança)
Term
- o 1-1.‘) 748.902, de 9-5-1966'
Mead Johson Endochimica Indústria
Farmacêutica S.A.
São- Paulo

PRORROG.ACAO'

COMS477N
Mead Johnson.EndoChimica
Industria Farmacèutic; S. tx.)
SãO Paulo
industria Brasileira-

„Classe lb •
Tintas para' pinturas de paredes e
muros
Termo n. 9 748.896, cle 9-51966
Renner Flerinann - S.A. -- Indústria de
:Tintas e Óleos
1
'
Rio Grande do Sul

riL

INDUSTRIA BRASILEIRA

• Classe 16,
Tintas para pinturas de paredes e
muros

(NOUS RU

IMA311.;:l U:t

Classe 16
Tintas 'para pinturas de paredes e
muros
Tênno n. 9 748.903, de 9-5-1966
Prancelino Nogueira da Rocha
Guanabara

C:lasse 48
Para distinguir; Perfumes. 'essências exde touca- INSTITUTO NACIONAL
trarás,. agua de colônia
dor água de beleza ' água de quina
asqua te rosas, agua de alfazema. água D8 AMPARO AO LAR (IXALAR)
para barba loções e tônicos para os
•cabelos e para a pele . brilhantina. banClasse 33
dolina - batons' cosméticos. fixadores Previdência social, seguro, auxilio na.
de penteados. petróleos. óleos para os talidade, auxilio funeral, montepio, prestação .c4 serviços e ajuda
cabelo creme revanescente. cremes por.

Classe 3
Um pre parado fartijaceutico indicado
nas ini•ceçôes agudas e crónicas da ca.
faringeana (amidalite e faringi.
te). Cómo preventivo antes e depois.,
da tonsileetomia . e intervenções •
dentárias
ferino
748.904 de 9-5-1966
Pedreira Cubatão. Ltda.
São Paulo

CUBATA()
ind Cistria brasileira;
Classe 16
Pedras para construção em geral
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Termo

Termo n.' 718.910, de 9-5-1966
OOS, porta- lápis. porta-canelas, porta.
arras, prensas prendedores de papéis.
Cineplan — Serviços Fotográficos e
I oara aurrief‘gra tos. tintas e clareiras
Cinematográficos Lida.
—
Pernambuco
Têrtno
748.914, de 9-5-1966
Consulquim — Consultores Quimicos e
Industriais Lida.
Serviços Fotográficos
Guanabara
CINEPLAN

748.905, de 9-5- 1966
Eleiro Clape Ltda.

R-in Grande do Sul

C LAPE

industri a brasileira.
Classe 8
Para distinguir OS seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de teleVi.são
piee-ups, geladeiras, sorveteiras, apareIlmj de refrigeração. enceradeiras; aspiradores de fogões tornos e toga.
reinas elétrico& chuveiros. aquecedores.
balanças, torras elétrico.s de engomar • e
passar. batedeiras.. coqueteleiras. expre,
rnedcre 1.1q-=idificadores e/êtricas. máquinas para picar e moer legumes e
carne. restst'encias elétricas. fervedores.
estufas, venti'aelores, pacnlas e bules
fr!gerado f p rmas elétricas. máquinas
pa nhas elétric.as. garrafas tértnicas, re.
gaclores automáticos. lâmpadas, aparelhes de luz 'Iuurescente. aparelhos de
cornunicacâo ia remoa, esterilizadores coo,
densadores. bobinas, chaves elétricas
ccrmitadors. :aterro pt .,res. tomadas de
corrente. ".sivet aparelhos fotográ ticos,
e cinematoo-agicos. filmes revelados
biní-,culos, óculos. aparelhos de aproximação. aber-fours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso

e Cinematográficos

Ltda..

CONSULOUIM

Serviços fotográficos, cinematográficos.
bem corno materiais para aqueles fins.
Classe 33'
publicidade em geral
Estudos e assistência técnica à empresas
Termo n.° 748.911, de 9-5-1966
industriais. Perícias e pareceres. RepreSociebadc Rádio Cacique de Capivari
sentações em geral
Limitada
Termo n.° 748,915. Cie 9-5-1966
São Paulo
Edittira Diário de Londrina S . A.
Paraná

doméstico
Terei o.' 748.906, de 9-5-1966
Nloa rira Floriano Lida.
Pia tf

JOLUI Z.
indóstria braisileir; a I

xado

Classe 50
Rádio Emissara
Termo n.° 748.9 13, de 9-5-1966
Consulquim — Consultores Químicos c
industriais Ltda .
Guanabara

CONSULQUIM -

Nome Comercial
Termo n.* 748.912, de 9-5-1966
Modaci S . A . — Móveis de Aço e
Cofres
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileirét
sPç‘

Ci,:sses: 3.3 e 50
Inive is e represcntdções

Classe 16
Pedra bhLicIa pa:a on,truções e pavi
menta koãde estradas
Te mio ri 748.909, - de 9.5-1966
Joio Antonio de Camargo
São Paulo

PRORROGAÇAO

"CANGUERAN

Classe 32
Um periódico
Termo n.° 748.917, de 9-5-1966
Ernesto M. Rapozo
Guanabara

ALVAN

INÉDITA

PRI.IWOS
índf.)str.S.A.

Diário de Londrin' a

PRORROGAÇÃQ

-fértil ° ri.. 7.U..).967-, de 9-5-1966
Inédita Lida.
Rio (.;rancle do Sul

Paulo

Nome Comercial
Termo m o 748.916, de 9-5-1966
Editefra Diário de Londrina 5 . A .
Paraná

Consultores

Ouimicos e Industriais Ltd.

Classe 41
Café torrado e moldo

Térnta ri.' 748.908. de 9-5- 196g
cedreir,1 Primanos Ltda

Editóra
Diário de londrina S. A.

\N+
Classe 17
Nrtioos para escritório, almofadas pare
•arlmhos almofadas para tintas. abri
'fores de cartas, arquivos, borrachas
ços cara mataborrão. borrachas para
:o l RS brochas para *senhos. cofres

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências ex•
tratos, água de colônia. água de toucador, água de beleza, água de quina
á g ua le rosas. água de alfazema, água
para barba, loções e rôniJos para os
cabelos e p ara a pele. brilhantina. bandolina, "batons- cosméti Fixadores

de penteados, petróleos- óleos- para os
cabelo creme revanescente cremes por
durosos e' pomadas para lunao.za de

pele a - maguilage" lepilatórios, des.°,
canetas. canetas tinteiro, canetas oara dorantee. vinagre aromático pó de. arroz
papel, carbonos e talco perfumado ou não. epis Pers
:uranhos. carimbadores. cola . oare papel. pestana e sobranceiras. p repados para
solartores. cosnoassus. cestos para cor• embelezar cilios e olhos. carmim para
-csoondência desenhadores. duplicado. o rosto e para os lábios, sabão e creme.
.e .4ores estofos para desenhos. para barbear, sabão liquido perfumadc
nara canetas estolas com minas ou não, sabonetes, lentifricios ela pó
-.nua -1roç estofos oara Ikpls. espetos, pasta ou
liquido, sais perfumados para
tete. narp napéis. furadores fitas
banhos, pentes. vaporizadores de pertor? námunas de • scre ver grafites me: escóvas para dentes, cabelos- olhas
"are , APISelfraS aoma.. arábica orar:05
-Sore , l á pis NT geral. eln~iras sna e cibos sa quinhos perfumado, prepara.). pasta. liquidas e tijolos
r-.;na nara apontar lápis minas para dos em Ort

grafites minas p ara penas. má q uinas de
crever má guinas de calcular. mann'
Incliistria Brasileira
imo de sanar. máquinas de multiplicar.
réguas, raspadeiras de boates. atendis
-Classe 42
oeroevelos para pape& perfurados.*
Vinhos, tintos, secos, rosados e licores mata-gatos, porta-flusteirau, porawarlsa-

Termo n.° 748.918, de 9-5-196o

Panificação Pinto Teles Ltda .
Guanabara

SANITA TEREZINFIA
Classe 41 •
Pão em geral
Termo n.° 748.919, de 9-5-1966
Papyrus — Artes Plásticas Ltda .
Guanabara

PAPYRUS- Artes Plásticas Ltda.
Nome Comercial
Termo ri.° 748.920, de 9-5-1966
Borgauto S. A . — Importação e
Comércio
Guanabara

Borgauto
_
Indústria

Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
,ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões- amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para velculos. Marietas. carrinhos de mão e carretas. cami-

nhonetes. carros ambulantes. caminhões.
:arras, tratores, carros-berços. carrostanques. carros-irrigadoe_s. carros. caraças. oarrocerias. chassis, chapas circulares para veiculas. Cubos de veículos.
corrediços para veículos. direção. clesligadeiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros. sisos de direção,
freios, fronteiras para velculos. guidão.
locomotivas, lanchas. motociclos molas.
motocicletas, matocarnas. moto furgões.
manivelas, navios. ônibus para-choques.
p ara-lamas. para-brisas. pedais. pantões.
rodas para bicicletas,, raios para bicicletas reboque. 'radiadores para ve,culos
rodas p ara veleu/os. selins. .riciclos tirantes para veiculas. eagões. velocípedes. varetas de contrate do g topiador e
• celerador, tróleis. troleibus varar»

Termo n.° 748.921, ,, de 9-5-1966
• Confecções Pomar Ltda .
Guanabara

Classe 36
Para- distinguir: Art:gos de vestuárioa
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
horas, botinas, blusões. boinas babapraa o tratamento das unhas. trinai douros, bonés. capacetes, cartolas. caraventes e vernizes, removedores da met puças casacão, coletes, capas, chateie
cala, glicerina erSumada para os cabelos cachecols, calçados. chapéus, cintos,
e preparados para descolai," unhas. cintas. combinações. corpinhos. calças
dlios e pintas ou sinala ai:tildais. óleos de senhoras e de crianças. calça" cal.
para e Pele
os, camisas, camisola!, eandeete%

Iltrçarfeira

8

MARCAS
a

DEPOSIT
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Publicação feita de acôrdo com O art. 130 do Código da Propriedade indusinai Da data da publica . ao e tril,i:-ara
correr o prazo de eo dias para O deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apru.sentro suas opoinces ao
)Taclona/ da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados COM a coneessá, do . reigist.-o requerido

cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpeta fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços, mantas, melas.
malas, mantas, mandria°, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulciver. pelerinas;
meteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
peugas, pouches, polainas, pijamas, pususpensórios. saldas de banho, sandálias,
robe de chambre,, rouPão, sobretudos
shos, perneiras, quimonos, regalos,
toucas, turbante& ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 748.922. de 9-5-1966
Fábrica de Acordeões Sonelli S. A.
Rio Grande do Sul

Termos os. 748.929 a 748.931, de
9-5-1966
Minerações Brasileiras Reunidas S .A.

Guanabara

Mil

Classe 4
Para distinguir substâncias e produto:
de origem animal, vegetal ou mineral
em bruto ou parcialmente preparadas.
Abrasivos em bruto, argila refratária
asfalto em bruto, algodão em bruto, oe.
tome, borracha em bruto, bauxita, ben.
joim, breu, cânfora, caolim, chifres, cê
ras de plantas vegetais de carnaúba e
PRORROGAÇÃO'
aricuri. crina de cavalo, crina em geespato, ervas medicinais, extratos oleo•
sos, estopas, extratos de plantas, enxó.
SONHAI.
fre, falhas, fibras vegetais, fiares- secas.
grafites, goma em bruto, granito em
—dúsiria Brasileira
.-lin
bruto, kieselghur, liguidos de plantas
Classe 9
Acodeões, harmônicas, gaitas, concas- látex em bruto, ou parcialmente prepa•
rado, minarias .metálicos, madeiras em
tinas e sanfonas
bruto os, parcialmente trabalhados, em
Termos as. 748.923 e 748.924, de
toras, serradas e aplainaas, mica, mar
9-5-1966
mores em bruto, .óxido de manganês.
SEM1SA — Serviços Elétricos e
óleos de cascas vegetais, óleos de linhaça „ern bruto ou parcialmente .prepara
Materiais para Indústria S.A.
doo, plumbagina em bruto, pó de moi
Rio de Janeiro
dagem para fundições, pedras britadas
piem, em, bruto, pedra calcaria. plantas

INDUSTRIA BRAS [UMA
Classe 8
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Têrmos tis. 748.925 a 748.927, de
9-5-1966
Eduardo de Lima Castro Netn
Guanabara

E
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INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 49
Artigos da classe
Classe II
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.o 748.928, de 9-5-1966
"Jaggo" — Produtos Alimentícios Ltda
Guanabara

medicinais, pedras em bruto, quebracho.
raizes vegetais, resinas, resinas naturais
residuos têxteis, a gicio, seivas. talce
em bruto, xisto. !cisto betuminoso, oiti. ca to
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
lar..-iairm-nte trabalhado. brnnze e
manganês, bronze em pó, bronze em
oarra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto co parcialmente
trabalhado. couraças, • estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente caba.
fiado, gusa temperado. gusa maleável
Salinas de metal, lata em falra. latâo
m ft5lha latão em chapas. lata° em
erg alh•Ses, ligas metálicas, limalhas
o agnésio, manganês. metais não caba
!lados ou parcialmente trabalhados, me,
tais em massa metais estampalos,
metais para soUa. niquei e zinco
Classes: 4, 5 e 33

.u-tito. casca:. vegetais. .es pato erv-i
nedicina is. extrato:: oleosos estopas
enxofre Rilhas obras vegetais flore:
secas, grafites goma em bruto. granitc
'2111 bruto, kieselghut li q uido,
de Piau
tas lates em bruto ou parcialmentt
orectarados minérios metálicos. °nadei
ras em bruto ou parcialmente traba
!fiadas. em toras. serradas . e aplainadas'

"JAGGO"
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Guanabara

MIFERT
Classe

2

•
quetes; doces de Massa: empadas trio:s Substâncias e preparações guitnica,
sortidos leite esterelizado leite puteuri usadas na ogricultcri rsa horr.cultura.
zndo ma nteiga ;; Massas, mortadela; pas na veter
can.; ros a
Mis. pizzas, presuntos e sorvetes
para tins san . iart r,,
s :heti
,-,ductor,

'Tf rre • r: ,R41• , 111Cn I Lte, .min iôlhas
Termo n.° 748.936, de 9-5-1966
* ( Prorrogação )

Evans Medical Limited
Inglaterra

mica mármores em bruto óixdo de
manganes, óleos de cascas . vegetais
Óleos em bruto ou parcialmente prepa.
1-actos. plomhagina em bruto, p ó de
moldagem para tundições, pedras br.,
tadas piche em bruto, pedra calcária
plantas medicinais, pedras em bruto
guebracho, raizes vegetais, resinas, re.
Classe 2
sinas naturais residuo& testeis, silicio Adubos, ácidos sanitários, água clesin.
seivas. talco em bruto. 'cisto, xisto teta ntes e para fins sanitários. a cia nha
meisca e insetos Ide goa-na e papei ou
betuminoso e silicio
p apelão). alcalis 'bactericidas. baratiClasse 5
Aço em bruto, aço preparado, aço cidas. Carraoaticklas crase)l cresotalidoce, aço p ara tipos, aço fundido aço na, creozoto. desodorante, das ntetamparcialmente trabalhado, aço pálio, aço tes. defunado,es, externitoadores de
refinado, bronze, bronze em bruto ou pragas e hervas • daninhas, esterelilanparcialmente trabalhado, bronze de tes. etnbrocaçães p ara animais. enxermanganês, bronze em pó, bronze em tos. farinha de ossos, fertilizantes. fosbarra, em fio, chumbo em bruto ou fato& formicida& fungicidas, turn:nantes.
para fins veterinários_ guaparcialmente preparado cimento me. nos..glicose
herbicidas , nseti timos. larvicidas,
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente microbicidas,
medicamentos p ara anitrabalhado, couraças, estanho bruto ou mais, aves
e Deixes, óleos desinfetantes
p arcialmente trabalsado, ferro em bruto
e veterinários, petróleos sanitários e
em barra, ferro mariteniés, ferro venic,
desin fetan te s oa tu m rg a tór lo. pés
gusa em bruto ou parcialmente traba. inseticidas. Darasiticidas, fungicida
a
/hada, gusa temperado, gusa maleável, desinfetantes. o re pa rações e orod u.,tos
laminas de metal, lata em falra, latão inseticidas, ge.rmIcIdas, desinfetantes e
em tôlha, latão em chapas, latão em veterinários raticida& remédios-,ara
vergalhães, ligas metálicas, limalhas fins veterinários, sabões veterinários e
magnésio, manganês, metais Mc, Inibo- • desinfetantes, sais para fins agrienlas,
atados ou parcialmente trabalhados, me- bortícalas, sanitrios e veterinários- sulfatos, superfostatos, vacinas
tais em massa, metais estamPalos,
oara aves
metais para solla, níquel e zinco
e animais, venenos contra insetos. animais e hervas daninhas
Termo n. 9 748.935, de 9-5-1966
Termo ris' 748.943. de 9-5-1966
(Prorrogação)
•
Avon Products, Inc.
Darwins Limited
Estados Unidos da Ameriw
Inglaterra
IHAWAIIAN WHITE GINGER

Insígnia
Termos ns. 748.93 2a'748.934, de
9-5-1966.
Minérios e Fertilizantes do Brasil S . A.

Classe 41
Almôndegas, batatas fritas, carne, cru

quirnicos. ácidos sanitários. águas de - 1 tal, g anés átonzt rol pO .....ronzt em
sintetantes, álcalis, bactencidas. barati - •rra em tio
iun-.t( cal Prutc
cicias, carrapdt:cidas dcS.n‘etantes este "
("C IA 4111(91tE
'repa rado
emano. alerilizantes, enxertos. fertilizantes,
'i0
C0112/I11'Utc
auente
fortnicidas e tosfatos
arcislmenfe trabalhado terro ela bruto,
(-lasse ‘i
fri harra ferrr in..iliganès tern velho.
Substâncias e o:odoro, de origem atm
, Iss em nrutc n parriarmente trabso
mal, vegetai ou mineral, em bruto
nado. gusa temperado grwa maleável,
parcialmente p reparados. Abrasivos e.,
munas te mèta, Jata em ralha tardo
"mo, argila retrataria. aNtáii.lco
1, tôlha, arte . n chapa: latâc em
":. rato. algodão em L.ruto 'borracha eu
racial hões liga metálica lunal.:saS,
-iruto, haus ita hen loim bico cânfora
agncsio mangaue.s. metais nac traria.
:ruto chutes ceras de olantas cera • lados ai., oarcia;mente traba:hados
vegetai ,de carnaúba e ancun. crina 31$ sm massa metais estampados,
ie cavalo crina em geral cortiça em
letais para solda fiquei ouro, tinob

Classe 5
\ cc em bruto, aço preparado. aCC
'ace aço para tipos. aço fundido, aço
a rciair e n t e trabalhado, aço pálio, aço
h .-111+:-. 4o couraças estanho bruto
,„w" -ir-rinze bronze 'em bruto Ou
a --ir !men! trabal/).4o.
bronze de

Classe
Para distinguir; Perfumes,
48es, essências. extratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina,
.gua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e
-tônicos para (NI
'balos e para a pele, 'brilhantina bandolina, "batons". coemétIcos, fixadores
de penteados, petr6/eos, óleos para os
Nbelo, creve re j uvenescente. cremes gorülurosos e pomadas para limpeza da
pele e "enaquilage". depilatórios, deso
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dorante.s, vinagre aromático, pó de arroz
e, talco perfumado ou uno. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carm.m para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
Pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pertu.
me, escôvas para dentes, cabelos, uithas
, cilios. saqumhos perfumado, preparados em pó, pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da cutiç1a, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cjlios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
--

Termo n.9 748.937, de • 9-5-1966
(Prorrogação)
UCB (Union Chimique-Chemische
Bedrijven)
Bélgica

TUSOLVEN

na se aparelhos de refrigeração, evaTermo n.° 748.945, de 9-5-1966
cuação e secagem, para uso industrial ou
Driver's Club
comercial; máquinas e aparelhos para
Guanabara
refrigeração; evacuação e secagem espe•
cialmente ventoinhas e instalações de
refrigeração para veículos motorizados;
mecanismos e embreagens, principalmente mecanismos de circulação e mibfeagens de circulação, bem como mecanismos de transmissão hidráulico-mecâClasse 33
nicos; e partes integrantes de tôdas as Sociedade de crédito e financiamento de
máquinas acima mencionadas
combustível e óleos lubrificantes aos
proprietários de veículos auto-motores
Termo n.° 748.942, de 9-5-1966—
Radiol Chemicals Limited
Termo n.° 748.947, de 10-5-196
Inglaterra
Transcol — Transporte Coletivo
Balneário Ltda.
Goiás

Driver's aula

tRADIOL

ELETROGEL

IND. E COM.
LTDA.

Nome Comercia/
Termo n.° 748.951, de 10-5-1966
Irmãos Caldonazzo 8 Cia.
Paraná

CANINHA CAFUNÉ

Classe 2
•
Substáncias_
e preparados
veterinirios
_

Ind. Bras.

Termo n. o 748.944, de 9-5-1956
Alexandre Scharff
Paulo

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento das afecções das vias
respiratórias
-Termos na. 748.938 a 748.941, de
9-5-1966
;Prorrogação)
Alemanha

Termo n.° 748.950, de 10-5-1966
.Eletrogel Indústria e Comércio Ltda.
Paraná

Classe 42
Aguardente de cana
Classe 50
Serviços de transportes coletivos
Termo n. o 748.948, de 10-5-1966
Armarinhos Tocantiins Ltda.

Termo n.° 748.952, de 10-5-1966Irmãos Caldonazzo
Cia.
Paraná

PROVIDÉNCIA

Goiás

Ind. Bras.
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes,

-

Indústria Brasileira
Classe 31
Para distinguir os seguintes artigos
para veículos: Anéis de vedação para
junções, arruelas, narbantes, buiões, buchas, barracas de campanha, cordoalha correias de transmissão, canaletas,
coberturas de lonas dia: . agma para

Classe 21
Hélices paar embarcações e veículos vedação, lonas, fitilhos, lonas para
aquáticos, especialmente rebocadcszesi. mios, mangueiras molas para vedação,
•vículos varredores ou limpadores e pestanas, tampões, tubulações para vadações
undas
partes integrantes dos mesmos
Classe 11
Termo n.° 748.946, de 9-5-1966
Construção de aço para vertedores comMarina Lima & Cia. Ltda.
portas de metal para vertedores ou barGuanaabra
ragens; canalizações metálicas •
Classe 8
Réguas retentoras; aparelhos ou dispositivos de limpesa, aparelhos de obtura-

ção de canalizações; reguladores vertedores ou barragens; aparelhos e máquinas de refrigeração, evacuagao e seca-

Temi() n.° 748.949, de 10-5-1966
Gilberto Luttembarck Batalha
Paraná

1111§11
/Irs05

DO I)

VO

Nome Comercial
Têrmo m v 748.959, de 10-5-1966—
J. S. Ribeiro

gem para uso doméstico
Classe 6
Máquinas motrizes hidráulicas; principalmente turbinas; máquinas de circulação bombas turbinas; "kaplan"; turbinas
` Francis v i, turbinas "Pelton": réguas retentoras; máquinas de limpeza; vetredeJ
res e barragens; máquinas de fabricar
papel e máquinas semelhantes para as

indústrias do papel, do papelão, da ca.
lfflosie e das raspas de madeira; &qui-

Nome Comercial

aperitivos, an:z• bitter, brandy. conhaque, cervejas temei, genebra. gin, kutnei. lico.
-es nectar. punch pipermint, rhum,
mcos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
' mouth vinhos espumantes, vinhos
q uinados e wh:skv
Termo n. o 748.955, de 10-5-1966
Naborit Indústria e Comércio Ltda.
Paraná

Nome Comercial
Termo n.o 748.953, de 10-5-1966

Irmãos Caldonazzo
Paraná

Cia.

Bahia

MARIANENSE
LAPIDACÃO RIBEIRO

IND -13RA.,
Classe 13
Artigos da classe

Classe 14
Lapidação de vidros e cristais

Ind. Bras.
Classe 4i
Refrescos e aguas narurais e artificial&
usadas como bebidas, a saber: Agua/
gasosas, naturais ou artificiais; caldo ás

Têrça-fira 8
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cana, caldos de trutas. guaraná: reireb
cos. refrigerantes. soda; xaropes para
re t rescos

Termo. n.° 748.961, de 10-5-1966
Madeireira Jaguari Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 748.964, de 10-5-1966
Age Empreendimentos e Publicidade
Limitada
Rio Grande do Sul

duras, grânulos, grão de bicl, gelatina,
goiabada, geléias, berva doce berva
mate, hortaliças. lagostas, (anuas. leite
condensado. leae em pó, legumes em
Termo n.° 748.954, de 103-1966
Irmãos Caldonazzo Es Cia.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masParaná
sas -Ilitnenricias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, massa de tomate, mel e• melado, mate, massas para m:ngaus, molhas, moluscOs
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos coniestivels, ostras, ova.
pães, paios, pralinés pimenta, p ós' Para
pudins, picklea peixes, presuntos. patês. pett-pois, pastilhas, pizzas pudiis:
q ueijos. rações balanceadas para atilmais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
Classe 4
sanduiches, sorvetes, suei de tomate e de
Madeiras e materias de construção
trutas, torradas tapioca. tâmaras, talhaClasse 42.
rim, tremoços, tortas, tortas pare aliTêrmo n.° 748.962, de 10-5-1966
-Para distinguir: Aguardentes, aperib. Itasul S . A. Importação e Instrumental
mento de animais e aves, torrões
vos, azia.. bitter, brandy, cesnhaque, cet•
Classe 50
toucinho e vinagre
Técnico
vejas, teme. genebra. gin lcumel. ticoRepresentações, empi'eendimentos praRio Grande do Sul
Tênia° n.° 748.967, dei-5_1966
res. [lactar. puncb . piperaunt,
mocionais, agencia de turismo e
Importadora e Exportadora Ágata Ltda.
publicidade
sucos de truras sem álcool, vinhos, ver.
Rio Grande do Sul
mouth • vinly..m espumantes, vinhos
Termo n.° 748.966, de 10-5-1966
quinados e wh.sky
Expedito Pereira Sommer
Rio Grande do Sul
Termo n.° 748.957, de 1$-54966
SAVEL — Salvador Veículos Ltda.
Bahia

MORENA

JAGUARÍ

Ind. Bras.

/ç?âvge crlic

SAVE L
S ALVAP0Fi
VZftt,91.05

Lynn.
Nome Comercial

Classe 8
Rêve-Matic
Termo n.° 748.963, de 10-5-1966
Gráfica Guarany S.A.
Rio Grande do Sul

termo n.° 748.958, de 10-5-1966
Freitas Marques Indústria e Comércio
Limitada
Bahia

ORAM

01/ARANY
Ind. Brasileira

2r,4D:-BR AS,
Classe 41
Sorvetes, frutas, verduras arroz, /vilão
farinha e carne
Termo n.° 748.960, de 10-5-1966
Vulcanizadora Santa Cruz Ltda.
Rio Grande do Sul

á CRUZ'

•
' 'Classe 39
Artefatos de borracha

Classe 34
Tapetes
Termo n.° 748.971, de 10-5-1966
Cobrace — Comercial Brasileira de
Cereais Ltda .
Goiás

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Alcachofras, aletria. alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais. ami-le,
amendoas. amexxas. amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
srn. pau e em pó, cacau. carnes,
chocoJares, coal:Libas, crau'n
,:.ereais. cominho, creme de leite. cremes
liimenticias. croq uetes, compotas. can.
gica coalhada. castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes.•
chouriços. dendê doces doces cks fru.
ras espinafre essêne.as alar.mtases.
padas. ervilhas eaxc-ca. ese.-ase j1 e -:(3,5mate. farinhas alimenticias. favas fé.
Classe 28
florns. • tare'o. fermentos teliâr
Materiais para revestimentos, conterei°
nados por substâncias animais, vegetais t'qns trios 'rotins sêras naturais e cris
e químicos, espumas sinWticas e feltres, ratizmins Cri:LIC? tiloma de masca r , gni'

Classe 6
Peças para motores a Diesel e a
gasolina
ermo n.° 748.968, de 10-5-1966
Importadora e Exportadora Agata Ltà,
Rio Grande do Nd

Passe 32
Tipografia, litografia e fotogravura
Termo n.° 748.965, de 10-5-1966
Expedito Pereira Sommer
Rio Grande do Sul

• Classe 28
Cera de abelha

•
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MARCAS -DEPOS1
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
-11-.:riuo n. o 748.969, de 10-5-1966
Impurfadora e Exportadora Agata Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n. 5 748 . 973, de 10-5-1966
Almírio Bezerra Carda s'
Brasília

BANDEIRAN
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 749.978, de 10-5-1966
Companhia Santo Amam de
Automóveis
São Paulo

REI DOS AUTCMOVEIS
São Paulo- Capital
Classe 21
Título de Estabelechnento •
Termo n.° 748.979, de 10-5-1966
- Companhia Santo Amaro de
Automóveis
São Paulo

4.

Classe 8
Relógios de ponto, relógio de parede,
relógios despertadores, relógios de pul•
so, cromados e folheados, relógios de indústria Brasileira
bolso, óculos de grau, óculos de sombra
Classe 21
Termo n.° 748.974, de 10-5-1966
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Worldironic, Inc.
ntegrantes: Aros para bicicletas, autoEstados Unidos da América
móveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores. llavancas de câmbio barcos.
breques, braços p ar.2 veiculos, bicicleas. carrinhos de Mão e carretas, cami.
WORIDTRON
'1-Infletes, carros ambulantes caminhões
'erros, tratores. carros-berços • carrosClasse 8
Aparelhos e instrumentos científicos,. elé- 'arames ,:a rros-irrigadores carros. C..artricos e eletrônicos; aparelhos e instru- Nas carrocerias, chassis, chapas clrmentos para medição, para sinalização, iiiires para veículos, cubos de veículos,
para contrôle (inspeção) ; soldadores e or-ackos para veiculos, direção, deslimáquinas de soldar de todos 0,5 tipos. ,actéiras estriboi, escadas rolantes, elecontroles eletrônicos para máquinas de a d ores i;ira p assageiros e para carga.
soldar e para dar partida e para coníle a.aater p ara carros, eixos de direção,
lar motores elétricos e para tôrnos in reios fr onteiraS para veículos. guidão.
dustriais ;equipamento monitor de pro- ~motivas. lanchas motor cios, molas.
dução; partes e acessórios de todos os uotocir te tas. rnotocargas moto furgões
,,inivelas. navios ônibus, para-choques
mencionados artigos
para-hrisas perla ,s. pantões.
Termo n.° 748,975, de 10-5-1966
-orlas p ara bicicletas raios p ara bicicleBristol-Myers Com pany
rehooue radiadores para veículos,
idas p ara veículos senhas, triciclos, tiEstados Unidos da América
.:antes oa ca veículos vagões. velocipe.

CA 4 S.A,'

..

Classe 13
Pedras semi preciosas
—
Tertno n.° 748.970, de 10-5-1966
Bar Bante Ltda.
Brasília

\
[I
)

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados, tal scomo: pastéis, empadas, tortas,
bblos e pudins, cochas de galinha pão
de queijo, etc.
_
Termo n.° 748.972, de 10-5-1966
CRAL — Comércio e Representações
Alfredo Lemos Ltda.
Brasília

sez

THAT
RESEARCH BUILT
HOUSE

Classe 3
Preparações farmacêuticas
Termo n." 748.976, de 1-6-5
IMAG — Indústria Mecáni,,,
Guanabara [fria.
Guanabara

les vareta I, contrôle do afogador e
is troleibus. varae.s
-drt 35 rolet.. para carros

INDÚSTRIA
BRASILEIRA
Classe 41
Produtos alimentícios, ceerais (trigo.
wros, milho), óleos de cozinha biscoitos e masas alimentícias

rel.Tdt,0
outud ous
SVII10jaA SOU IA'
Classe 21
Título de Estabelecimento

legiais. baldas, galochas, gravatas, garros. logos de lingerie. l aue taa laciaa,
Luvas, ligas. lenços, manhãs, main
maiôs. caantas, mandrião mantilhas, paa
wt6s, palas. penhoar. puloveT, pelariam,
peugas. pouches. polainas. pijama% R.
anos. perneiras, quimanos. regalou,
robe de chambre. roupão. sobretudna,
suspensórios, saídas de banho. sandálias,
meteres. shorts. sungas, atolas ou Elacis%
toucas, turbantes, ternos, tandortnea
e vestidos
Termo n.° 748.980, de 10-5-66
Comp anhia Santo Amaro de
Automóveis
São Paulo

1EI DOS CAMINHOES
ao Paulo-Capital
Classe 2!
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 748.981, de 10-5-66
Indústria e Comércio Sanacreme Ltda.
São Paulo

SANAC=
ind-Cast ria Bre silei
Classe 1
Para distinguir: produto química para
azedar o leite, produtos químicos auxia
liares para alimentação e para a indústria de laticínios
Termo n.° 748.986, de 10-5-66
(Prorrogação)
Wadhy Cury S. A. Indústria c
Comércio
São Paulo
9RORR0GACÇÃ©

1"raii2, tacaP.

.

.Classe 6
Máquinas e suas pa ices integranies,
não inclui j as nas classes 7, 1 t)e . 17
_
_
Termo n.° 748.977, de 10-5-1%6
Companhia Santo Amaro de
Automóveis •
São Paulo

ças. camisas, camisolas. caraisettZ5
saias. casacos, chinelos. akaatinós, echnri pes. fantasias. fardas para militares.
m-

nic n.° 718 .982, de 10-5-66
jader Sarkis S. A. Roupas
Esportiv,as
São Paulo

MAG
C !? AL.

1

Classe 36

Para I, - r inguir: Artigos de vestuários
e roupas lanas em ner.ii: Agasalhos

aventais. al pargatas -inag Las bi usas
botas, botinas, bluaões,. boinas, babadouros. bonés, capacetes. cainuas cara
ouças. casacão. coletes. tapas chatas
.achecols rAlea
rh.nnPus, cintos,
cintas. coMbinacases.. .corninhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, ml

Classe 41
Alcachofras, aletria. alho, aspargos,
amêndoas, ameixas. amendoim. araruta.
açúcar, alimentos para animais, amido,
arroz atum avela, avelãs. azeite. azeitonas banha. bacalhau batatas, baias,
i'iscottos, bombons bolachas. baunilha,
- . 31cs m pé, e em grão Camarão. "91,21a.
--Ir nau e em pó. cacau, carnes chã.
,.ramelos chocolates, confeitos cravo
reais- cominho creme de leite. cremes
1 i mentirias, croquetes, compotas Cal>
gica coalhada castanha cebola coal,pastos, para alimentos, colorantea.
ettlotirl os. dendê doces. doces de .
,as espinafre, essências alimentares, em-
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piidas ervilhas, enxovas, extrato de co.

Termo n." 748.986, de 10-5-66
mate. farinhas alimenticias., lavas, fè(Prorrogação)
-aulas. flocos tareio, terenentos, feijao,
João Telpizov
lisos. frios. frutas secas naturais e crisSão Paulo
talizadas, glicose. goma de mascar, gor(Liras, grânulos, g rão de bico, gelatina,
PRORPOGAÇÃO
goiabada. geléias. herva doce. herva
mate. hortafiças, lagostas linguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas.
soa alimentícias ,nariscos, manteiga,
margarina. marmelada macarrão, atasse da tomate. mel . e melado.; mate.' massas pára mingaus, molhos'. moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no,
zes. \ óleos comestíveis, atras ovas
pães, paios. pratinei pimenta, pós para
pudins, oiclees. peixes, presuntos, path. petit-pois. pastilhas. ptztas. pudins
'uueijos. ,•açhes balanceadas . para ana
mais, requeijões. sal ágil.' sardinhas
sanduic:ies. salsichas, salames, sopas en.
latadas, sorvetes suco de tomates e de
frutas: torradas tapioca. tâmaras talha.
Classe 39
.ria, tremoçoss tortas. tortas Para ali. Para distinguir artefatos de borracha
mento de animais e aves, torrões.
para automóveis: Copos guarda pó de
coucinhc e vinagre
borracha (burrinhos), borrachinhas de
mola, borrachinhas
Termo n.9 748.983, de 10-5-66
Argos Industrial S. A.
Têrmo n.° 748.988, de 10-5-66
São Paulo
(Prorrogação)
Indústria Trussardi S. A. Elétricos,
Passamanaria e Confecções
PARA O ,y,ERZO,
São Paulo
alg2dao é a

O

soluça()
Classes: 23 e 36
Expressão de propaganda
Termo n. 9 748.984; de ,10-5-66
(Prorrogação)
Laboratório Corti S. A.

PRORROGAÇÃO

CORTI
Laboratorio Corri SA

zaixas para acondicionamento de aliTermo n.' 748.990, de 10-5-66
mentos caixa de material plástico para
Cia. Industrial de Alimentos
baterias, coadores, copos, canecas, conMaranhão
dias. capas para álbuns e para livros.
Jestos, castiçais para velas.
alicas para guarda de ibjetos. carril:hos coadores para chá, descanso para
ratoS, copos e copinhos de plásticoos
tiara soraetes, caixinhas de plástici
Indústria Brasileira,
sara sorvetes, -colherinnas, paainhas.
Jartinhos de plástico para sorvetes, tosa
Classe 41
.ninhas dt plástica Para sorvetes discos.
Massas alimentícias e biscoitos
ambreagen de . material Plástico. embaTarmo n.° 748.992, de 10-5-66
agens de mater:ai plástico para sorve.
es, estojos para objetos. espumas de Gandra Indústria e Comércio Ltda.
- Maranhão
ayion esteiras, .enfeites pare autorno.
veis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos. tunis, fôrmas para doces. fitas
'ara bolsas. sacas, guarnições guarni.
lições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores. e para batedeiras
le frutas e legumes. , gcarnições de amClasse 46
aria' plástico para utensílios eibjetos.
Sabão
marnições para bolsas garfos, galerias
siara cortinas.' ' ferro laminados,- piás.
Termo n.° 748.993, de 10-5-66
Alberto de Campos Rocha
ticos lancheiras, mantegueiras, malas
irinois, prendedores . de roupas, puxadoRio de Janeiro
es de móveis, pires, pratos. paliteios,. pás de casinha, .pedras pomes aniÁGUA SANIMIA
sas protetores para documentos, • pia
tadores de água para uso doméstico,
sorta-copos. porta-niqueis, purte-notaa
Classe 46
aorta-documentos placas. rebites ;adi- Para distinguir: Amido, anil, azul da
Mas, recipientes, suportes, suportes para Prdssia, alvaiade de zinco, abrasivos
g uardanapos. . saleiro, tubos, tigelas. algodão preparado para limpar metais.
PRORROGACÃO
:ubos para ampolas.. tubos para serin-. detergentes, espremacetes, extrato' de
gas, travessas, tipos de mater;al . plás- anil, fécula para tecidos, fósforos de
leo. sacolas, sacos. saqu:nhos. aasilha. cêra e de madira, g goma para lavaria
(nes paia acondiciin,amento, vasos, al- daria. limpadores de luvas, líquidos de
aras. colas a trio e colas • são incluídas branquear tecidos, liquidos mataasordua
sai outras Classes, para bcirracha. para ma para roupas e mata óleos pare rouINDÚSTRIA 8RASILDRA
costumes, para marceneiros, para sapa- pas, oleina, , óleos para limpeza de careiras. para vidros, pasta adesiva para ros. pós de branquear roupa, salicato
Classe 36
de sódio, soda cáustica sabão em pé.,
material plástico e mgeral
Para distinguir: soutiens, cintas, ligas,
sabão comum, sabão de esfregar e sat.
•
Têrmo
n.°
748.989,
de
10.25-66
calções e maiôs par asenhoras. Calções
ponáceos, tijolos de polir e verniz
Bernardino Giusti & Cia.
de banho para homens
"..".érmo n.° 748.997, de 10-5-66
São Paulo
Companhia Metropolitana de ConstruiTermo n.° 748.995, de 10-5-66
,
ções
Mauricio Fineberg i Cia. Ltda.
Guanabara
Guanabara

RI/SSODI

Classe 3
Para distinguir: Substancias químicas e'
outros preparados para serem asados na
medicina e na farmácia. Vacinas 1/4. bioculturas para serem n usados na medicina
e na farmácia

BRASILEIRA

Termo n.9 748.987, de 10-5-66
(Prorrogação)
Artefatos "Attanasio" Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
a's

PROR Ro GA ÇA0

Indústria Brasileira

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástica a de nyloa: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetas: 'Argolas, açucareiros
armações para Occlos. bules, bandejas
Classe 49
bases para telefones, baldes. bacias bol'ara distinguir: varas para Pesca de sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
bambu ansdeirn
gara ferramentas • utensílios ! eruzetak

Claáse
Açúcar, balas, biscoitos, bolos, bomoons,
café, caramelos, compotas chocolate,
confeitos, doces, frutas, geléias, pães
doces, pralinés, pudins, sorvetes, sucos
de frutas, torrões
'nano n.' 748.991, de 10-5-66
Indústria de Equipamentos Cinemato.
gráficos S. A.
Rio Grande 'do Sul

Indústria de Equipamerrios
Cinematográficos S. A.
Nome, comercial

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru.
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos, batentes, balaustres, blo.
cos de cimento, blocos para pavimentada calhas, cimento, cal, cré, chapas
fsolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque, emulsão de
base asdtico, estacas, esquadrias, estru-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Pro priedade

Industrial Da gata da publicação começara
a correr O Prazo de 60 dias para o deteriffiento do pedido Durante esse 'prazo poderão
apresentar suas o p

osições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem p
rejudicados com a concessão do registro requerido

tura,: metálicas 'ara construções, leme.
k. de metal. ladrilhos. lambris. /uvas
de !unção, lages. lageotas. material iso;1„mte
contra trio e calor. manilhas mas
aar para revestimentos de partdes. ma.
aleiras para construções, mosaicos. produtos de base aseáloco. produtos para
l::ornat irnpermeabilizantes as argamas.
EZ., de cimento e cal, hidráulica, padreou±o, proautos betuminosos, t rimermeabilizantes liquidas ou sob outras [armas
atira revtstimento e outros como na pavelentaçeo, roças ornamantais dr ciaaa.ato ou proso •praa trios e parceles
ael oars forrar casas. massas ano.
acifTos para uso nas construções par
gamas, partas portões, pisos. soleiras
aoca portas, tilolos, tubos de concreto.
tacca. tubos de vtntilação. tan
ques e'e cimento, vigas, vigamentos e
vilrôs

Têrmo n. 9 748.994, de 10-5-.66
Edmon Costa Perelo
Guanabara

AUD30 PP L T D A.
PROMOÇõES E
nn31BC2DADE
Classe 33
Titulo
• Têrrao n.9 748.996, de 10-5-66
Onilamor da Silva Barcellos
•
Guanabara

s
Classes: 8 e 13
RelOgios de pulso, bolso, paredes, desacetadores. — Joalheria e artigos de
m-iais preciosos, semipreciosos° e uas
5.mitações, usados como adornos; pedras
preciosas trabalhadas e suas imitações
Tétano n.9 748.999, de 10-5-66
Rossi S. A. — Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul

..on.utadores. interruptores tornada:: de
,:urrente :usivet. apare:hos totogratico:i
e cinematográgicos. filmes revelados
binóculos. Óculos, aparelhos de aproxi
mação. abat- lours e lustres máquinas
Para lavar roupas oara uso
aumasticc
Ts ime ri. v 7-18.998, de 10-5-66
Couros Ofco Ltda.
São Pujo

;‘)

"

..:-.2)723UWS
Classe 49
Para distinguir jogos. brinquedos, paa
g ateamos e art.gos desportivos: Auto
tomriveis e veiculos de brinquedos
armas de brinquedo baralhos, bolas
Para todos os esportes, bonecas árvo.
res de natal. chocalhos, discos de arremesso despnrtivo, brunis dc aves e
aves e aromais, logos de armar logos

.,,getais de carnaúba e ancura com
Urano n." 749.008, de 10-5-66
:h cavalo, crina em gerai. cortiça rir Inter-Rio Cereais Por Atacado Ltda,
áruto Cascas vegetais, espato. erv 1.;
Guanabara

iredicinais extratos oleosos estopa:.
. ftetre tõlhas tibras vegetais. More:
iecas. g rafites, gomes eia bruto graniu
es' bruto. kiese Ou, atuados de olaia.
TT

.as, lates em bruto ou oarciasmentt
INDÚSTRIA BRASILEIRA,
lieriarados mett:licos. nadei
:as em brute u p arcialnaenrr traba
Classe 41
radas ezn coras serradas e aplainadas
Artigos da classe
riang anes
leos Je caacas vegetais
-roca. .m— a mures em bruto, óuiciz dd
Tarro 11. 9 749.009, de 10-5-65
:azes 'Mi-Ma aflores gelatina citz. cli `Con , :r;izil Governador Geral Teles da
asdos. olinwainna rui bruto. 06
Silva Ltda.
moldneau cdr,- tund:,,Oes pedras orlSão Paulo
arias oich& em atum pedra calcária
,antas meda nais. orGras era bruto
ir ebracht raizes vegetais resmas,
WIEVA ,ÍDryn
, ,na,!- naturais r em:luas tesoeta, silício

seivas talco em oram. xisro. aisto •
betuary now e silicato
tjasse 4% •

2:;JSC
BRASILEIRA

Classe
Para distinguir os seguintes artigos elê
tricas: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-up% geladeiras, sorveteiras, apare.
lhes ria refrigeraçao, enceradeiras, aspirz..c.:Ores da sE), fogões, fornos e fogaloiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balançar, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coquete/eiras, anca:adores, liq uidificadores elétricos, maquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores.
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétriaos, refletores, relógios de ar refrigerado. formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográfica, campam/1ns elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de tua fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterllIzadorea condensadores, bobinas, chaves elétricas,

YEL,ES

S'fi

INDUSTRIA DRASILEIRA

P ara dist ngcu coLibustivelS labritican
Classe 38
:es substâncias t produtos destinados a
liuminaçao e ao aquecimento: alcem. Aros para guardanapos de papei
mato( carvão a gas inclrocarboreto aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
de mesa. lavas para esporte, •m niatu. aas metano. butano i propano gás St- para retratos - nutóaratos. balões (caras de utensílios domésticos máscaras garratado, gás liquefeito gasolina. gra cem para brinquedos) blocos paro
Para esporte nadadeiras, redes para eas lubr,ficantes óleos combustiveis corresaondência, blocos para cálculos
blocos para anotaçaes. bobines, brochuec» lubrificantes, óleos destinados
pesca.. tamboretes e varas para
, /urnina(aao e ao. aquecimento óleos para ras não impressas, cadernos de escre. pesca
ver. capas para documentos, carteiras,
amortecedores, petróleo e querosene
Termo n." 749.000, de 10-5•66
caixas de papelão. cadernetas, caderFarmácia Confiança Ltda.
Têrmo n." 749.002, de 10-5-66
nos. caixas de cartão, caaras para paRio de Janeiro
Escritória de Contabilidade "Diw" Ltda. pelaria. cartões de visitas, cartões ca.
Rio de Janeiro
marciais, cartões indicas, confete carCONFIARUA
tolina, cadernos de Papel melimetrado
M 1 Uss
e em branco para desenho, cadernos
1ndâstr4 ,1 n'asnelEa
esclares cartões em branco, cartuchcia
Classe 50
de cartolina, copas p lanograficas, caImpressos para uso eia: cheques, duplidernos
Classe 3
catas, envelopes, faturas, notas poonis pelão. de lembrança, carretéis de paenvelopes, env6lucros para cha, Produtos farmacêuticos
sodas, papel de correspondência e recirutos de papel. eacadernaçâo de papei
bos,
impressos
em cartazes, placas. tabu- ou papelão, etiqueto% flalhas indicas
Têrmo n.9 749.001, de 10-5-66
Sociedade do Vale do Rio Dtice Ltda. letasc e veiculos e bilhetes impressos %lhas de celulose. guardanapos. livros
Tênno n. 9 749.003, de 10-5-66
não impressos, livros fiscais, livros de
Rio de Janeiro
Pedreira Presidente Ltda,
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
São Paulo
de papel transparente. pratos, papeliVALE DO RIO DOCE
nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem impressão, papéis em branco
HUÔVD mbwo
brasileira
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papel crepon. pape) de
Classe 50
seda, papel impermeável, papel encerado
indtastria brasileira
Impres'os para uso em: cheques. dupli.
papel higiênico, pope] impermeável
catas, envelopes, faturas, notas promis.
Classe 16
rara copiar. papel para desenhos, paPedras britadas para construção ee p
sórias pape/ de correspondência e reciai, para embrulho unpermaabiezzao
prédios, estradas e semelhantes
bos, impressos em cartazes, placas, tapapel paro encadernar, papel para aaa
buletas e veiculas, bilhetes e impressos
cravar. papel para -imprimi?. papel 22,
Têrmo n.9 749.006, de 10-5-66
'rêrmos ns. 749.004 e 749.005, 4:— Banco do Comércio e Lavoura S, A rafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose. pope] de linho ecoei
São Paulo
10-5-66
absorvente, pape/ pare embruhar taIndústria Resegue de Óleos Vegetais
BANCO DO COMUM baco, papelão, recipientes de papel
S.A.
setas de papel, rótulos de papel. rolos
.São Paulo
papel transparente, sacos de papei
E LAVOURA S , A. de
serpentinas, tubos, postais de mino
Nome comercial
e tubetes de pape:
Têrmo re9 749.007, de 10-5-66
Têrmo n.9 749.010, de 105-5-66
Inter-Rio Cereais Por Atacado I",tda, Comercial Governador Geral Teles da
INDO'STRIA BRASILEERA
Silva Ltda.
Guanabara
Classe 4
São Paulo
Substâncias_ e produtos de origem atd.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
p arcialmente preparados: Abrasivos em
COMERCIAL GOVERNADOR
INIXISTRIA BRASILEIRA
bruto, argila refratária, asfáltico em
GERAL TELES DA SILVA LTDA.
aruto. algodão em bruto, borracha em
bruto. bauzita, benloiln. breu. ~fora
Classe 41
caolha, chilras, ceras 4. plantas; atras
Artigos da classe
Nome comercial

inaâstria

frá

P' TER Ek3

MAMÃE HIORES

INTER-SÃO PAULO
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pubileaeao comeeala
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido: Durante esse prazo poderão apresentar suas o,9.3
Nacional á, Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados corr s concessão do re. ,?..stro reur:. iclo •

Termos na, 799.011 e 749.012, de
•
10-5-66
Darrow Laboratórios S. A.
Rio de Janeiro

SA !HOUSE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
-

Carraparicidas. desintettantes. e: broca.
ções para animais, farinha de. ossos,
medicamentos para anima:s, aves, preparado s . e p rodutas inseticidas, parasiticidas. remédios para fins vererinários,'
sabões veterinários e des:nfetantes, sais
veterinários e desinfetantes, sais veterinários, vacinas para aves e animais.
sais minerais para f:ns veterinários, pomadas uso veterinário. vermilcdas uso
veterinária, dcsin 4etantes e veterinários
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil. azul da
Priessia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
deterg, ntes. espranacetes, extrato di
técula 'para tecidos, fósforos da
•
e ra e de macieira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. liquidas tnata-gordurao nata roupas e mata óleos para roupas. oleina óleos para. limpeza de . carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum.. sabão de esfregar e sa,
aanáceos, tijolos de polir c verniz
para' calçados
Têrmo n.° 749.013, de 10-5-66
Produtos Alimentícios "Sonia-Maria"
Ltda.
São Paulo

SOMA -MARIA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras aletria, alho.' espargos.
açúcar. alimentos tiara animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atam. aveia, avelãs, aze:te azeitonas . hanha. bacalhau. batatas, balas.
biscoitos, bonibans. bolachas, baunilha.
café em nn e em grão. camarão, canela
em p au e em o& cacau. carnes, chá.
caramelis .. ,chacolates, confeitos. cravo
cereais. cominho . crenie cie leac. cremes
alimenticios: croguears. • compotas. can,
giea coalhada castanha. :abola. condi•
me ntos na raa alimentos. calorantes.
- lide doces doces de fru"rimara os, d.e
ras esninalre c'sne:ris alimentares. -empadas. ervilhas eltROWIS, extrato de toè
mate. farinhas alimenacias; 'lavas Fè
cuias, Mocas farelo. fermentas
Figos trios 'raias secas naturais e cria
taliz,idas ghcase goma de mascar, gorduras. grânulos. grão de bici gelarna.
goiabada Lleléias herva loce herva
mate. hortaliças hiaostas. línguas. leite
condensado e.te CM pó. legumes era
conserva lentilhas. linguiça louro, mas.
sas abalem:leias. mariscos, manteiga.
margarina, marmelada maearra massa 'de tomate, mel e melado, mate, mas-

sas para inIngaus, molhas. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. nozes, óleos comestíveis. ostras. ovas.
pães, paios pralines pimenta, pós para
pudins, pickles ; peixes, presuntos. pa,
tês, Petetspois pastilhas.. pizzas pudins.
queijos, rações balanceadas . para ana
mais, requeijões, sal, sagii sardinhas,
sanduíches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, • torradas, tap:oca, tâmaras, talha.
rim, tremoços. tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e' vinagre
Tê m° n.° 749.014, de 10-5-66
Auto, Rosto Joruhi Ltda.
- São Paulo

JOROHI

fõlhas de celulose, guardanapos livra»
não impressos. livros fiscais, livros ca
contabilidade, inata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratas, pepell.
nhos, papéis de estanho e de alumiou
papéis sem impre. ssão. papéis em branca
para forrar paredes. papel almaço coa;
ou sem pauta. pa pel crepon papel de
seda, papel iinparnicavel, papel encerada
papei, higiênico, •papel uriperm e as e
para copiar. papel para desenhos. pa
pel para embrulho unperineabil:zadpapei paro encadernar, papei para es
cravar papel para imprimir. papel lie
ratina para enibrulhusa papel celofane
papel eelui.ose. pope i de linho PaPe•
absorvente. papai para eira runat ca
baco. papelão, recipientes de laipel rta
setas de papel, rótulos de Pa pel. calcs
de papel transparente, sacos de pape,
serpentinas tubos,. pastais de cariar,
e tubetes , cle. • papei

para rei tsaine n
e .);t::
—Ano na
eitifetItM,iR)
laçais o. namentaià de
Mento ,ai gesso para reais e pareil,s
papei para torrai • casas. inaasas . araa.
icaass pira uso nas consauções. par.
quetes, poras. portões. pisos, sole 1al.
pára aortas, tijolos. tubas de concreto
elhas. Ira e.. tubos de vasta:ajo atm
eaes de Cialeflt0. Vigas, VIAdinf - ntUtf (
vitrab
_
Têrmo n." 749.018, de 10-5-66
• Amére a Auto Mecânica Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira

Classe 21
'ara distinguir.. veRulus e suas partes
.,:',.irantes Aros para bwicletas autotióveis 'taro erii..inhõçs aviões amora
alavancas de cambia. braços,
>regues.
raças para veículos bicicle- as carinhos de mão e carretas camis
lhanezas carros ambulantes, caminhões,
Classe 48
arros tratores carros-herços' carrosgarrafado, gás liquefeito gasolina, gra
Titulo
de
estabelecimento
•
'animes carros a rrigadares, _arras, carxas lubr:ficantes, óleos combustíveis
-aças carrocerias chassis. chapas cir.
óleos lubrificantes, óleos destinados
Trino n.e 749.020, de 10-5-66
alares mira veiculas cabos de veiculas
iluminação e ao aquecimento, óleos para E. D. A. 1. , C. Editora Agro-Indusam a res ocra carros eixos de direção,
trial e Científica Ltda.
amortecedores, pttrólco e querosene
.orrecaços. para veiculas, direção desliSão Paulo
Têrmo n.9 749.015, de 10-5-66
'acima-is. estribos, escadas rolanes eleWilson Paulo Fontes
-retos. 'fronteiras para veículos guidão.
São Paulo
anil-lota:as. lanchas, motociclos, molas
toracicletas. rnotocargas moto furgões,
-0(4 a5 mi-a bicicletas, ratos para bicicle:as r ehog , les radiadores para veículos
Classe- 32
'ieS, varetas de cantrót:e do asaaador
accieratior aróleis, trateibus, varaes de
Classe 8
Unia publicação periódica
nanivelas, navios ónibus. oara-choques,
Titula de estabelecimento
—
Têrmo n.° 749.021, de 10-5.66
-ara- lamas, para-brisas pedais centões
Têrmo n.° -749.016, de 10-5-66
Tecoplan S.A. Engenharia e Comércio -orlas sara veículos selins. tricicles.
Indáistriae. ' Reunida sIrrnãos SP ina 5- A.
-antes mira veiculas. va g ões velon1P°São Paulo
São Paulo
• • carros e toleres para carros

INDÚSTRIA BRASILEIRA •

Classe 47
Para disanuir combustíveis. labrifican,
tos, substâncias e produtos destinados
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano. gás en-

CREDIOCULOS

Têrnio n.° 749.017, • de 10-5--C6-Hélio Waisman

•MONTREAL

Revista das Feiras

Têrino n.° 749.019, de 10-5-66
Colgate Pámolive Company r
Estados Unidos da América

Charanga
Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Gõtà Mágica

Classe lb
Pira distinguir: Materiais para construINDÚSTRIA BRASILEIRA
ções e decorações: Argamassas. argila
areia, akar-elos. batentes, balauetres, bica
cos . de cimento, blocos para pavimenta.Classe
ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas Para distinguir: Perfumes f•TW
isolantes, caibras, caixilhos, colunas. ,-ratas. água te colónia :içais, te 'mocachapas pára coberturás. caixas dágua. cador água .li' beleea ;Içam ia quina.
caixas de descarga para afixas. edifica egaa de rosas água is Flitatema agias
ções praaoldadas. estaque. camisa. ° de a-,
,r ha !Ações e t(11/1CO:i aara 34
base asfáltico. estacas, esquadrias, cetim Rin e inif e
rrl a nele nril Imir' a han- turas metálicas para construções, (ame loana "ba tons .' costiCet,c. fis tf cariarei(
las de metal; ladrilhos. lambris. Juvas de nenre2dos, notrrileos 61 ,•og para :,3de junção. !ages. lageotas. material Iso, Cabel0 CreVe ff e715. emS ente ,T.-. 11)P , Clor•
lante contra frio e calor. Manilhas. mas dut asas e i),I111.-fla,
pe.:a da'
sas para revestimentos de paridas, ma- pele e -snacmilage" toiro»
t
is. erasdeiras . para canstruçõea, mosafaos. arta, 4.arantes vinagre arameis:as
datas de base asfáltico, produtos para e talco nerfurnarle iii nã,-) ::1/2 01., cara
tosnar impermeabilizantes as argamas- pestana e .sobranreims me0.1ruct if -pai a •
sas de cimento e . cal, hidráulica. pedre- 'erfIheleZPI :ílios e ',Caie. cariam pare
gulho, produtos betuminosos. Impermea- r rostr onra n g lábios, gabão e cr
ou papelão, etiquetos. %lhas índices bilizantes líquidos ou sob outras formas 'dor
saliZo liquide attrtuni,lau
Classe 38
Aras para guardanapos de pape,
aglutinados álbuns (em branco) álbuns
Para retratos e autógrafos balões (ex.
ceto para brinquedos) blocos para
corresp ondência. blocos para • cálculos
blocos para anotações, bobinas, brochuras nãO impressas, cadernos de asara.
ver. capas para docuMentos. carteiras
caixas de papelão, cadernetas. cader
nos, caixas de cartão, ca:xas para pa,
pelaria, cartões de visitas. cartões c0
marciais. cartões índices, confete car.
tolina, cadernos de papel melimetradé
e em -branco para desenho, cadernos
esclares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina, copas pianográficas. ca
dernOs de lembrança, carretéis de pa.
palão. envelopes. envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
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Publicação feita de acórdo com o art . 130 do Código da Propriedade 1m:instrui . Da data da publicação começará
a cori er o prazo de Et dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nactorea da Propriedade Industrial aqueles que se juiz, irem prejudicados com a concessão do registro requerido
ou não, sabonetes. demandes em pó.
pasta oti liquido. sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perturbe, eacõvzás para dentes. cabelos. unhat
e cibo'. saquinhos Deli-uri-má°. prepara,
em 96. pasta. liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas. diesolventes e vernizes, removedores da cuticula, glicerina ne ri lanada eara os cubeloa e preparados para descolorir unhas.
cillos e pintas ou • onais artificiais. óleos
Dera a Dele
Trm on." 749.022, de 10-5-66
Distribuidor de Produtos Alimentícios
de Plástico ( DUO) Ltda
Guanabara

Tênno n. 5 749-.025, de 10-5-66
Instituto Biochimico S. A. — Paulo
Proença
São PI lo

Termo n." 749.032, de 10-5-66
Laboratoires Botta s . a . r .1.
França

Tetramonii-

PRORROGAOÃO.

PANCRETAN

Laborataires Bottu s. a. ri.

C. H. Boehringer Sohn .
Alemanha

BESOTEC

•
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado ao
tratamento de resfriados e das vias regClasse 3
piratórias
• .
Um preparado farmacêutico usado Como
Têrmo
n.9
749.039,
de 10-5-66
antibiótico- especifica do aparelho res(Prorrogação)
piratório
Fábrica de Correias Pôrto' Alegrense
Têrmo n." 749.033, de 10-5-66
S. A .
Cotonificio Cândido Ribeiro Ltda.
Rio Grande do Sul
Maranhão

Paris

Classe 3
•
Produtos farmacêuticos
Têrmo n.9 749.026, de 10-5-66
Instituto Biochimico S. A. -- Paulo
Proença
São Paulo

Tênno n. 5 749.038, de 10-5-66

França

.PRORROGAOÃO'
Classe 4:
Creme de leite, cremes alimenticios, coalhada, doces, doces de frutas, „igos,
frutas secas naturais e cristalizadas, gli
cose goiabada, Marmelada, manteiga,
queijo, requeijões
Termo n.° 749.023. de 0-5-66
Instituto BiOchimico S. A. — Paulo
Proença
São Paulo
PRORROGACÃO

GINDSIERISE
Classe 3
R .odu tos lar mace abe_
Térmo -12.° 749.024. de 10-5-66
Instituto Biochimico S. A — Paulo
Proença
São

PRORROGAa0

RUME
3

-

TINGLYCOL

1..-b

Classe 3
Produtos farmacêuticos .
Têrmo n.° 749.028, de 10.5-66
Companhia Imobiliária Bangu
Guanabara

Sre‘
ka-ç'

Classe 23
1 caídos Clã geral
'Iêrumo n." 749.034. de 10-5-66
Cotonificio Cândido Ribeiro L t" .
Maranhão

TERRABRAStL

o

Classe 50

Impressos e cartazes de propaganda
Têrmo n. 5 749.029, de 10-5-66

OCC4'
451.

Administradora Villa Rey limitada
Guanabara

ADMINISTRADORA

4?'

V ILLA

5,!b.

REY LTDA.

Ltda.
São Paulo

2°

PRORROGAÇÁO
A

ça'c'

Térnios IS. 749.030 e 749.031, de

10-5-66

Termo
749.035, de 10-5-66
Antônio da Silva, Flores

São Paulo

f.;uanabara

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

.

Indústria Brasileira
Classe 18

roupa cora cardas de nylon
Classe 49
Redes pata pesco e para jogos desportivos. • de uylon. .•
Têrmo n.9 749 .037, de 10-5-66
Iraited Shoe Machisery Corporation
Estados Unidos da America

\

c°1'

Classe 23
tecidos em- geral

•

Rilsan Brasileira S. A.

Escovas para dentes, cabelo. unrias e

E Rota Santa filaria
fu

Classe 31
Correias de transmissão, de couro
Têrmo n.9 749.041, de 10-5-66
(Prorrogação)
Partums Lucien Lelong (Société
Anonyme)
França
PRORROGAÇA0

Classe 45

Flores naturais
Têrmo n.9 749:036. de 10-5-66
Farmo Cirúrgica Dulipen Ctda . •
Guanabara

"LUCIEN. LELONG"
Classe e
-tinguir: Perfumes its. ias.

ei-

,erE tos mgmma de colônia água de touca•. adOr água de beleza água de quina.
ânus de rosas. agua de altazeina. água
i-ir? -)arba. loções e tãuicos oara oa
cabe'," e para a pele. no lha n lana batiJoh na 'batons" coSmétco li s adores
de penteados, petróleos. óleos para os
Classe 11
cabelo. creve reluvenescente cremes (pr.
Porcas e parafusos, os quais podem .3er Distribuidora de instrumentos e ipaee durosns e pontadas para limpeza da
designados come fixadores, de auto- lima cirúrgicos. produtos quimicos-fat - pele e —maquilane" depilatórios. deao- •
apérto
macênticos
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz

TORO-STRIP

Nome comercial

et'

Classe 31
Correias de transmissão, de couro
Termo n.° 749.040, de 10-5-66
(Prorrogação)
Fábrica de Correias Pôrto A legrense
S. À.
Rio Grande ' do Sul

4c,"Ç

Classe 33
Administração de inláVeiS

fatON R.ILSAN

"iierninimar- -

4't2.".eN

Produtos farmacêuticos

Ramo n." 719.027; de 10-5-66 .
Indústria de Produtos Quimicos Alca

PRORROGAÇAO

Farrno CiTurgica
Duligen
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Public:anão feita de acordo corri o art 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação
começará
a correr o pra?ri de 60 dias para o cieferunento o pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas
oposições RO Departamento
Naciona, da Propriedade Industrial aqueles...que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

e "ater perfumado ou não ',api:. oatc
pe.u:d e seibra,nceiras. breuatedoe
einhe:ezat cibos e olhos. carmir
c rosto e para os lábios, sabac e creaa"
para harta...ai sab2c liquide Dert,iinam
ou não. sabonetes. dentitricio: em no
pasta ou immdo, sais rertumaio: nau.
banhos Dentes, vaporizadores' de oertu
me, escóva.s para dentes. cabelos. unhae
e cilins. saquinhos pedem:do, prepara
do, em nó. pasta. liquido: e elolo:
para o tratamento das unhas dissoi.
ventes e vernizes, removedores da cuti
cuia. glicerina perfumada para os cabe
los e preparado:, para descolorir unhas
Cibos e p intas nu sinais artificiais. óleos
'para a Dele
Termo n.° 749.042, de 10-5-66
(Prorrogação)
Leopoldo Geyer S. A. — Comércio.
'dministraçã oe Participações
Rio Grande do Sul,

•

PRORROGACÁO

xamor

Termo ri.' 749.044, de 10-5-66 (Prorrogação)
Aço Torsima S. .1.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

Classe 16
•
Yergalhões, (para estruturas de cimento
armado)
Terrno n.° 749.047, de 10-5-66
Editora Associada Diário de Londrina
S.' A., Imprensa e Cinema
Paraná

EDITORA ASSOCIADA
DIÁRIO DE LONDRINA
S A. IMPRMSA
E ' CINEMA

hornas b n usõesboinas baba
louros. bonés. catmc-e^-s, • cart.las, cara
ouças casacão. coletes, capas. chales ,...z-,ch,cols calçados. chapéus. cintos
;antas combinações. cor p inhos. calço
!, senhoras e te crianças calções. cal.
:as
camisas
caniisolas.
camisetas.
.:uecas
ceroulas. colarinhos, cueiros
-alas . casacos e- ia,
echar,
nes fantasias, tardas para mil i tares, co• eç-mis fraldas, galochas, gravatas. gor.
*os, ogos de lir-mede, j aquetas. 134:mês
* Juvas, ligas, lenços, triantõs. meias;
maiôs mantas. mandrião, mantilhas, pa.
ctás, palas. nenhoa:. nulos er. palermas:
ieugas, ponches. p olainas. Miamas, pu.
nhos, p erneiras, quimonos, regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios. saldas de banho. sandálias.

Tênno n." 749.054, de 10-5-66

(Prorrogação)
Martini & Rossi S. p. A.
Itália

sLeteres. shorts. sungas. stolas ou siado
,toucas, turbantes terpos. urifortnes
e vestitós
Termo n.° 749.050, de 10-5-66
(Prorrogação)
Indústrias Gessy, Lever S. A.
São Paulo

NIIT.R.LX
Classe. 41 Groduras e óleos comestíveis
Tê11110

749.051, de 10-5-66
(Prorrogação)

e

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos, alia. bitter." brandv, ecruhactLe, cerd

velas temei.. genebra, gin, kumel, liccw
res, nectar, punch pipermint
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vet.,
mouth vinhos espumantes, vinhon
quinados e wh:slcy
Termo n.° 749.057, de 10-5-1966
Ford Motor Company
Estados Unidos da América

Parke. Davis
Company
Guanabara

Nome comercial

Classe 13

Aliança nupcial
Termo n.° 749.043, de 10-5-66
(Prorrogação)
Hannoversché Portland-Cementfabrik
Aktiengesellschaft
Alemanha

Termo n.° 749.048, de 10-5-66
MAPA — Marketing de Alimentos,
• Planejamentos e Análises Ltda,
Guanabara

MAPA
Classe 50
Planejamento, análises e pesquisas de

NOT ÀS TERAPËUTIOA3
Classe 32

Revista
Térmo n. 5 749.052, de 10-5-66
(Prorrogação)
Erick Company
Estados UnicLA 4 América

tecido e gachetas

Tèrmo n.° 749.058, de 10-5-1966
(Prorrogação)
Bates do Brasil S.A.
São Paulo

mercado

PRORROGAÇÃO

Classe 31
Correias de transmissão de couro ou de

Termo n.° 749.049, de 10-5-66
(Prorrogação)
Companhia Imperial de Indústrias Químicas do Brasil-

Cavalo Btando
• Classe 16
Cimento
Termo n.° 749.045, de 10-5-66
Editora Associada Diário de Londrina
S. A., Imprensa e Cinema
Paraná

DIÁRIO DE
LONDRINA

C CAO
Classe I
Álcalis e 'soda cáustica
Têm on.° 749.046, de 10-5-66
Bernoreira Companhia Nacional de
Utilidades
Minas Gerais

ENDAL

Classe 6
Maquinismos malhadeiro, serrarias, má-

quinas a vapor portáteis e fixas e
enáquinas de tração
Têrmo In.° 749.053, de 10-546
(Prorrogação)
N. V. Philips' Gloefiampenfabrieken
Holanda

Classe 32
Para distinguir: Álbuns. almanaques.
INDÜSTRIA
anuários, boletins, , catálogos, jornais,
livros.. peças .teatrais e cinemhtográfi:
Classe 36
ens, programas de rádio e televisão.
Artinem le árias
Classe 8
publicações, revistas, folhinhas' impres- e- roupas feitas em neral • " Agasalhos Lâmpadas elétricas • de metal
Mamadassas e programas circense'aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
' centes

BRASIL=

41.4G1t:‘
Classe 38
Sacos de papel
Têrmo n.° 749.059, de 10-5-1966
(Prorrogação)
Unilever Limited
Inglaterra

ADs ia de Casa,
e Dona Cas
af12, Bde orooaaanda
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lâminas de metal, lata em fôlha. latác
em toalha, latão em chapas, lata* em
vergalhões. liga metálica, iimalroas,
magnésio. manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados- metais em massa, metais estampados.
metal., para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em Rilhas
(Prorrogação)
Classe 3
Termo
n.°
749.061, de 10-5-1966
Uma emulsão de vitamina 1(1 para uso
Avon Products, Inc.
com oum anti:coagulante
Estados Unidos da América
Termo ri.° 749.055, de 10-5-1966
Avon Products, Inc .
Estados Unidos da América
Termo n.° 749.060, de 10-5-1966
( Prorrogação )
Merck & Co., Inc.
Estados Unidos da América

SUDDEN SPRING
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos. água de colônia, agua de toucador. água de beleza. água de quina
água te rosas, agua de alfazema. 'agua
para barba loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. ban
dolina, "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gor.
durosos -e pomadas para limaeza da
pele a "tnaquilage" lepliatórios, • clesodorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. apis para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cilios e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios. sabão .e creme
pára barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. lendfrizios em pó,
pasta ou líquido, .sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perto..
me; escOvas para dentes, cabelos, unhas
e Maios. saquinhos perfumado. prepara.
dos em pó, pasta, líquidos e Wolos
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cutlcula. glicerina cr i-amada para os cabelos
- • preparados para Gescoloir unhas.
dlios e pintas ou sinais atificials, óleos
para a pele
Termo n.° 749.056, de 10-5-1966
(Prorrogação)
Co. Limited
Edgar Allen
Inglaterra

ULTRA COVER

Classe 48 •
'ara distinguir: Perfumes, essências. ex.
colônia, água de touca.
ratos, água
:ador. água "de
de beleza, água de quina
agua de rosas, água de alfazema. água
para barba. loções' e tônicos para o6
'abalos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos, fixadores
ae penteados. petróleos. óleos para os
abelo", crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para lirnpaza . da
nele e "maquilage" depilatórios, desoiorantes. vinagre aromático, pó de arroz
• talco pertumado ou não, lápis para
iestana e , sobranceiras, preparados para
anbelezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábips. sabão e creme
'ara barbear, sabão liquido .perfumadc
m não, sabonetes. dentifrícios em pó.
esta ou liquido, sais perfumados para
anhos. pentes. vaporizadores de pertu,
-te. eséôvas pára dentes, cabelos. unhas
cujos. saquinhos perfumado, preparalos em pó. pastai liquido.s e tijolos
aara o tratamento das unhas, dissolsentes e vernizes. removedores da cUti.
ula. glicerina perfumada para .oricabe.
os e preparados para descolorir unhas,
Ilios e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
Termo n.° 749.062, de 10-5-1966
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

•
classes
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
oarcia/mente trabalhar», aço pálio. aço
refinado.. bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pé. bronze em
barra, em fio, chumbo co, bruto ou
Parcialmente preparado . cimento' ma
Milico, cobalto, bruto ou parcialm
trabalhado, couraças, estanhe, bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
SM Narra, ferro manganês, ferro velho
eee bruto ou parcialmente &aba33., ousa temperado, gusa maleével,

r:

tos em pó. pasta. ' líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolJantes e vesnizes. removedores da cuti:ula, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unnas,
:ílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
p ara a pele
Termo n.° 749.063, de 10-5-1966
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

PERFUMETTE.
Classe 48
?ara distinguir: Perfumes, essências, ex
tratos. água de colônia. ágpa de toucacador. água de beleza. ágna de quina
agua 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 goa
durosos e -pomadas para lion.na 1 pele e "maquilage". depilatórios, deso.
dorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
nestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
3 rosto e para os lábios, sabão e creme
oara barbear, sabão liquido rerfumaho
ou não, sabonetes, dentifrícios em IA
pasta ou liquido, sais perfumados para
'lanhos. pentes, va porizadores de perto
esc8vas para dentes, cabelos. unhas
&los, saquinhos p erfumado prepara

ventes e vernizes. removedores da cuti.:ula. glicerina perfumada para Os 'cabeos e preparados . para descolorir uniras.
-Ilios e pintas ou sinais artificiais. óleos
oar p a pele
Termo n.° 749.065, de 10-5-1966
Revlon, Inc.
Estados Unidos da América
REVLON SWEEPING BEAUTY

FALLING IN LOVE

Classe 48
"ara distinguir: Perfumes. essências. exa
ratos, água de colônia, água de toucaClasse 48
Para distinguir: Perfumes. essências ex- Jadot. água de beleza, água ãe quina.
tratos. água de colônia. actua de touca- igua de rosas, água de alfazema. água
dor: Agua de beleza água de quina para barba, loções e tônicos para os
água te rosas, água de alfazema, água :abelos e para a pele. brilhantina. banpara barba, loções e tSnicos para os dolina, "batons" cosméticos. fixadores
cabelos e para a pele, brilhantina. ban- de penteados. petróleos. óleos para os
dolina. ...batons" cosméticos, ixadores abalo, creve rejuvenescente. :remes gora
de . penteados. petróleos óleos para os turosos e pomadas para limpeza da
cabelo creme revanescente. cremes gor- oele e "maquilage" depilatórios, desodurosos e pomadas para limpeza da iorantes. vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não. lápis para .
pele a "ma q uilage". lepilatórios, deso.
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz restaria e sobranceiras, preparados para
e talco perfumado ou não, lenis para mbelezar• cílios e olhos. caruma para
rosto e para os lábios, sabão e creme
pestana e sobranceiras canados pare
rara barbear, sabão liquido perfumado.
embelezar cílios e olhos. carmim -sara ar não. sdaoneea. dentifridio
s em p6,
o rosto e para os lábios sabão e creme esta 3U liquido. sais perfumados para
para- barbear, sabão liquido pertumadc ranhos. pentes vaporizadores de pertuou não, sabonetes, lentifricios em oó n. e. esciavas para dentes. cabelos, unhas
pasta ou iiquido, sais perfumados Para
cílios. saquinhos perfumado. prepara.
banhos, pentes. vaporizadores de perfu. dos em p ó. pasta. liquido., e tijolos
me: escôvas para dentes, cabelos. unhas para o tratamento das unhas. dissole ditos, saquinhos perfumado, prepara. ventes e vernizes, removedores da cutidos em pó. pasta. líquidos e tijolos cuia, glicerina p erfumada para os cabepraa o tratamento das unhas. disso),
e preparados p ara descolorir unhas.
ventes e vernizes. removedores da crua ilios e Pintas ou s:nnis artificiais óleos
cuia. glicerina er çumada para os cabeio!
!sara a oele
e preparados para descoloir unhas
Termo n.° 749.066. de 10-5-1966
cujos e pintas ou sinais atificiais. óleos
Avon Products, Inc.
oara a pele
Estados Unidos da América
Termo n. o 749.064. de 105-1966
Unilever Limited
Inglaterra

KORALL
Classe 48

, ara distinguir: Perfumes, esséncias.

ratos. água de colônia. água de touca
edor água de beleza água de quina
gua de rosas, água de alfazema água
aara barba, loções e. tônicos para os
abalos e . para a pele, brilhantina. ban.
Sa l ma. "batons" cosméticos. fixadores
/e p enteados, p etróleos. óleos para os
cabelo. creve rejuvenescente, creme. gor
Suroaose e p omadas para limpeza de
rale e "Maquilage" depilatórios. deso
lorantes vinagre aromático. Pó de arroz
• talco ciertumado ou não, lápis paril estana e sobranceiras, p reparados parmhelezar cílios e olhos. carmim pa y

-rastoec lábi,ãrem
rara . barbear. sabão liquido .pertumadr
lu não, sabonetes, dentifrícios em Pó

1MPERATOR

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. assbcias extratos agua de colônia água de toucador. água de beleza água de quina
água le rosas água de alfazema. água
Para barba loções -e* tónicos para os
z)atzelos e para a pele. 5rilhantina. bandolina "batons" cosméticos . 'ixadores
de penteados • petróleos óleos oara os

rabeio creme revanescente cremes gora
durosos e p omadas para lim pe:a da
peie a "Maquilage" lepilata r los . desode arroz
lorantee VitIFICVe aromático
e . talcc perfumado ou não anis para
Pestana' e sobranceiras nre pados para
embelezar cibos e olhos ca rmim para
o rostc e para os lábios sabão e creme
para barbeai :nhão liquido perfumado
ou não sabonetes. Ientifricios em • nó,
nesta nu liquido sais ae sl u rnsdos Para

siaste, ou liquld, sais perfumados pare banhos pentes vaporizadores de perfu.
',anhos pentes. va porizadores de perto me: esarvas para dentes ralielos anilas
cibos saquinhos perfumado pretwira.
,ne escõvas para dentes cabelos. unhai,
• Mios sacminhos perfumado. Prepara los em 06 pasta liquid,is. • *dolos
:iris em 06 pasta liquideis • tilnio- nraa e, trat'amentr das :inhas +ssolC'Un.
,ar to o tra•a mana. 4 F, F
disso; vcrites e vernrzes ,e,nov->,1,,re
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cuia glicerina cr iminada para os cabelk»

Classe 19
•
e conservas a base de carne; peixe e e talco perfumado ou nãd, lepis poro
e preparadas para 'deszoloie unhas Aves e ovos em geral inclusive do bi- conservas de peixe; preparados para so- pestana e sobranceiras,
prepados para
cílios e pintas, Ou saiais atificiais, óleos cho da seda, animais vivos, bovinos, ca- pas: ovos; geléias; masas de recheio
embelezar alhos e olhos, carmim paro
para a pele •
valar, caprinos, galináceos, ovinos e: para sanduiches; pratos prontos para o rosto e para os lábios, sabão e creme
sumos
consumo e conservas pré-cozidas con- para barbear, sabão liquido perfumado
Tann° n.° 749.073, de 10-5-66
Classe 41
tendo alimentos._ Cacau, chocolate; do- ou não, sabonetes, tzatifricios era pó,
Rorer Inter-American Corporation
Substâncias alimentícias e seus prepa- ces, balas; bombons; e confeitos; artigos pasta ou liquido, sais perfumados para
Estados Unidos da América
rados. Ingredientes de alimentos.
de confeitaria e pastelaria; sobremesa; banhos, pentes, vaporizadores de pertaEssências alimentícias
'
pudins; chá e extratos de chá; suceda- me; escovas para dentes, cabelos, unhas
neos do chá; café; sucedâneos e extras e cincos, Saq uinhas perfumado. preparaa
Termo n.° 749.070, de- 10-5-1966
tas de café; extratos de sucedâneos do dos em Pó, pasta, liquidas e tijolos
Avon Products, Inc.
café; sorvetes e preparados para fazer praa o tratamento das unhas, dissolEstados
Unidos
da
América
• Classe 3
0
sorvetes;' farinhas; molhos; temperos ou ventes e vernizes, removedores da zutiSubstâncias químicas, produtos e presabores; condimentos; especiarias; mas- cuia. glicerina erkinsada para os cabelos
parados para serem usados na medicina
sas ou pastas alimentícias farináceas; ce- e "preparados para descoloir unhas,
ou na farmácia. Um preparado farmareais
e produtos moageiros; leveduras ou cincos e pintas ou sinais atificiais. óleos
cêutico combinado-bromelina e
fermentos; arroz e preparados de arroz;
para a pele'
antibióticos
Massa de recheio para sanduiches; pra- • Têrmo n.° 749.077, de 10-5-66
Termos ns. 749.067 a 749.069, de
tos prontos para consumo e conservas Dasnk — Flama S. A. Instituto de
Classe 48
10-54966
Para uistinguir: Perfumes essencias ex- pré-cozidas contendo alimentos; produR isiologia Aplicada
Ralston Purina Company
tratos. água de colônia, água de touca- tos agrícolas; frutas; vegetais verduras;
Guanabara
Estados Unidos da América
dor, água de beleza, agua 'de quina e legumes frescos; praVutos alimentícios
agua te rosas, água de satazema, água ou rações para animais; rualtee sucos
para barba, loções e tónicos para os
de frutas
cabelos e para a pele- brilhantina. bannano n.° 749.074, .de 10-5-66
dolina, "batons" cosméticos. lutadores
Parke, Davis 6 Company
le penteados; petróleos, óleos para os
- Estados Unidos da América
cabelo creme revanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
bachistria Brasillefra
pele a "macuilage" tepilatórios, desoClasse 1
ktaaa distinguir: Absorvente, acetona, dorantee, vinagre aromático. pó de arma
Sa'dos. acata:os, agentes químicos para a talco perfumado ou não. apis para
Classe 48
Classe 3
o tratamentc e coloração de fibras, te- o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para distinguir: Perfumes, essências, exUm autisamébico
cidos. couros a celulose: agaa-raz, al- Pestana e sobranceiras. prepados para
tratos. água de colônia, água de toucabumina, anilinae: alumen. alvaiade. ar- embelezar cibos e ai-hás. carmim Poro
Trmo n.5 749.075, de 10-5-66
eador. água de beleza. água de quina,'
weiantes Industriais. aluminia ein pó. para barbear, sabão liquido perfumado
(Prorrogação)
água de rosas, água de alfazema, água
r anti-incrustantes, anti-oxSalan. ou não, sabonetes, lentifricios em pó,
Celanese Corporation of America
oara barba, loções e tônicos para
tes. enti-corrosivos, anti-detonantee, azo- pasta ou liquido, sais perfumados para
Estados Unidos da Améric a
:abalos e para- a pele, brilhantina. bati;
tatos, água acidulada para acumulado. banhos, pentes, vaporizadores de paristiolina. "batons" cosméticos. fixadores,
res, água oxigenada para finS industri- e cibos,
It. penteados, petróleos. óleos para os
saquinhos perfumado, preparaais amônia: banhos pare galvanização. dos em pó, pasta, liquidas e tijolos
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gorbenzinas, banzai, betumes, bicarbonato me; escovas para dentes, cabelos, unhas
durosos e pomadas para limpeza da'
de sódio, de potássio; cbal virgem. carpele e "tnaqui/age" depiátórios, desoClasse 4
vões, carbonatos, catalizadores. Mulo. praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuti. Filamentos e fibras feitos total ou par- dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Gee chapas fotográficas. compaaiçOes. exe talco p erfumado ou não, lápis para
cialmente de derivados de celulose
tintores de incêndio, cloro. COITOSIVO& cuia, glicerina erkimada para os cabelos
Pestana e sobranceiras. preparados para
cromatos. corantes. creosolos; ,descoran- e ) preparados para desce:101r unhas.
Têrmo n.° 749.076,s de 10-5-66
ambelezar cílios e alhos. carmim para
tes desincrustantes, dissolventes: mui- ciliosae pintas ou sinais atificiais, óleos
J.
E. Atkinson Limited
para e Peie
o rosto e para os lábios, sabão e creme
soes fotográficas, enxofre. eter. esmalInglaterra
para barbear, sabão liquido perfumado
tes, eestearatos; fenol, Illtnes sensibiliTermos ns. 749.071 e 749.072, de
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
zados para fotografias, fixadores, flui10-5-1966
pasta ou liquido, sais p erfumados para
dos para freios. formal fosfates MausHumble 011 j Refinin gCompany
banhos, pentes. vaporizadores de perfuarrais Cósioros Industriais. fluoretoz
me, esceivar para dentes, cabelos. unhas
Estados Unidos da América
enadanter para solda: galvanizadores.
Mios, saquinhos oerfumado, preparagelatinas para fotografias e isintur.,
dos em pó. pasta, liquidas e tijolos
glicerina: hidratas, hidrosulfitos; imparoara o tratamento das unhas. disso!.
ineabilizantea toduretos, laca; inasaas
ventes e vernizes, reanovedores da cutia
para pintura, magnésio, mercetrio, nitracuia, glicerina p erfumada para os cabe.
tos, neutralizadores. nitrocelulose; praos e preparados para descolorir unhas,
caldos. oxidante. óleo- para pinana. óleo
k ;Sas e p intas ou sinaSs artificiais, óleos
Classe 43
da linhaça. produtos quimiccra para imPara a Dele
pressão, potassa industrial. papéis be- Águas gasosas, naturais ou artificiais:
liográ ficas e prellocopista peliçulas sen. caldo de cana, caldos de frutas; guaUrino n.° 749.078, de 10-5-66
siareis. papéis para fotografias e análl. raná; refreacos, refrigerantes: soda; xaDasnk — Flama S. A. Instituto de
ropes para refrescos
C28 de laboratório, pigmentos. potassa,
Fisiologia Aplicada
Classe 48
Classe 41
pós metálicos para a composição de tinGuanabara
tas. p reparnSee para fotografias, produ- Alimentos dietéticos. Alimentos fortale- Para distinguir:. Perfumes esseactra ea.
cedores
dietéticos,
conservas
alimentítratos.
água
de
colônia,
água
de
touca
tos para niquelar. pratear e cromar
produtos para diluir tintas. prussiatos cias dietéticas e pratos dietéticos pron- dor. agua de beleza, água de quina
10
reativos, removedores, sabão neutro. tos para consumo, leite, leite esteriliza- água te rosas, água de arazema. água
suis. salicilatos. secantes, sensibilizantes. do, leite evaporado ou desidratado, lei- toara barba loções e ,tônicos para OS
diletos, soda cáustica. soluçkles qulani- te condensado, leite pulverizado ou em cabelos e para a pele, brilhantina. baseeas de uso Industrial, solventes, sulfa- pó sucedâneos do leite, bebidas não ' al- Solina, "batons" cosméticos furadores
Dridústrk IllTasillleirm
tos. tintas em pó. liauldas, sólidas ou coólicas a base de leite, iogurte, creme, de ;acareados. petróleos óleos para os
pastosas para madeira, ferro, paredes. manteiga, queijo óleos e ogrduras co- cabelo creme revatesceire cremes por
panstruç8es. decorações, couros, tecidos. mestíveis; frutas, vegetais, verduras e &irosos e Pomadas para limpaaa da
Classe 3
anta eelfflose, barcos e veículos, talco legUmes em conservas; carne, extratos pele a "maquilage:' • lepiltóriOs desca Um Soduto farmacêutica indicado no
• Industrial. dobrez vernizes, zarcão de carne, carne em conserva ou extratos dorantee, vinagre arortMtieo
d2 arroz
tratamento das doenças hepáticas

BROMENWCIN

PERFUM E GLAZE

CLAM XYL

CUBE

@CliGVC7.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçâo feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a coacesslio do registrc requerido
•nn••.•

Térmo th° 749.079, de 10-5-66
Café e Bar 8upaiba Ltda.
Guanabara

Termo n.° 749.083, de 11-5-1966
The Stan/ey Works

POWERLOCK

rtnIDúSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Trenas

Classe 41
Café e bar

Termo n. 5 749.085, de 11-5-1966

c,

Têrmo n.° 749.081, de 10-5-66
Indt,stria de Ferragens Villarinho Ltda,
Guanabara

INDÚSTRIA DE
FERRAGENS

São Paulo

N.

ON"'
(

C
+\

C;

INMSTRIA BR A SI LEIRA
Classe 38
Artigos da classe

Termo n.° 749.089, de 11-5-1966
S.A. Alcyon Indústrias da Pesca

,
,

(Prorrogação)
Wilson, Sons S.A. — Comércio.
Indústria e Agencia de
Navegação
Guanabara

JARDIM BOTÂNICO

Fernando Alves Ferreira
Guanabara

Estados Unidos da América

TUMBA
—
Têrmo n.° 749.080, de 10-5-66
Gráfica jardim Botânico Ltda.
Guanabara

Têrmo n.° 749.086, de 11-5-1966

Classes: 33 e 50
Artigos da classe
Termo n.° 749.087, de 11-5-1966
Fernando Alves Ferreira
Guanabara

Classe 41
Sardinhas em óleos

COMCSIIVCIS

Termo n.° 749.090, de 11-5-1966
S.A. Alcyon Indústrias da Pesca
São Paulo

CONTEC

Classe II
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
INDÚSTRI A BRASILEIR)s
cutelaria em gera' e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas. arClasse 50
mações de metal. abridores de latas
Artigos da classe
arame liso ou tarpado, assadeiras. açuTermo n. o 749.088, de 11-5-1966
Classe 11
careiros; brocas, bigornas baixelas
S.A. Alcyon Indústrias da Pesca
Artigos da classe
bandellas. bacias, baldes, bimbonieres:
•
:adinhos. cadeados. castiçais, coSão Paulo
Termo n.° 749.0 2, 2, de 10-5-66
lheras
para
pedreiros
correntes,
cabides
`Ra Nu,.
n.
Comérc i o e Represa utaçõ-s
Etram
chaves: . emones . chaves de parafusos
Classe 41
Ltda.
conexões para en:anamento. colunas
Guanabara
Sardinhas ao Olho de tomate e óleos
caixas de metal para portões, canos te
comestíveis
meatl. chaves de fzmda chaves isglesa
cabeções, canecas. cipos, ca chapou
Termo n.° 749.091, de 11-5-1966
S.A. Alcyon Indústrias da Pesca
centros de mesa. coqueteleitas caixas
São Paulo
pare acondicionamento de al:mentos
INDO ST RI A BRASILYMÂ
caldeirões caçarolas. chaleiras, catetet
PPÉTO
ras, conchas coadores; distintivos, do
bradiças: enxacles. enxadões. esferas
Classe 34
engates, esgu:chos. enfeites para arreios
Artigos da classe
estribos, esferas para arreios. espuma.
— --(feiras; formões. 'vices. ferro para :oda,
Termo n.° 749.084, de 1l-5.)966
capim ferrolhis. facas, facões, fecha(Prorrogação)
duras ferro comum a carvão, éruietras.
Estados Unidos da América
serras, serrotes, sachos. sacarrolha:
8
souraç talheres atlhadeiras. torqueze
Classe 41
funis fôrmas pare doces, freios ¡Iara
Sardinhas ao múlho de escabeche
estradas de ferro, frigtdeiras: ganchos
grelhas gar'os, ganchos para quadros
Termos os. 749.092 e 749.093. de
gonzis para clarrua g ens: insígnias:
11-5-1966
g
mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo: Indústria e Comércio de Lubrificantes
Veloz HP S . A .
farras: machad:nhas, molas para Porta
vERN'1'ÉL/40
jf,
molas para venezianas, martelos dar.
Classe 41
São
Paulo
retas. matrizes: navalhas: puas; pás. ore
Sardinhas em óleos comestíveis
gos, parafusos, n3cões. porta-01o: po
VELOZOIDAIE
Termo
n.5 749 .094, de 11-5-1966
seiras. porta-pão. porta-l6ias, paliteiros
Mecânica Pesada S. A.
panelas. roldanas, ralos para tg as. rebi Indústria Brasileira
São Paulo
tas, regadores: serviços de Chá e café
Classe 1
.enazes cavadeiras. telas dt arame. tor
itivos usados em lubrificantes e
neiras. trincos tubos nara encanamento
ME CANI CA PE SADA
fluidos para freios
trilhos pare °Irias de correr taças.
Classe 47
S/A., ONIE O
travessas. tu ri bu los vasos va si' hames
Lubrificantes em geral
e verrinna
GRANDE r ROTINA
8
Clases: 5, 6, 7, 8, 11. 20 e 71
Eletrodos dz- grafite e ci ,spositivos paar

VII ARINHO

E T R A,M

1

unir os mesmos

I'REt,'0 00 NiiiiNIF,ItO DE HOJE: CR$ 50

Expressão de propaganda

