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Pirelli Societa Per Azioni (proreera
gação da patente mod. ind. 4.410)).0
Sarah França Barbosa (prorrogaçãO1
da patente mod. ind. 4.491).
Bozzano S. A. Comércio Industrio§
e Importadora (prorrogação da patetrA
te mod. ind. 4.544).
Fundição Brasil S. A. (prorrogaçlg
da patente mod. ind. 1.148).
José Paioletti ( p rorrogação da Met&
te mod. ind. r1.526).
José Paioletti (prorrogação da pateto
te mod. ind. 2.086).
Cooperativa Vinícola Caxiense
( p rorrogação da patente mod. indo
2.586).

EXPEDIENTE DO •SR. SECRETAIndústria de Plástico Mimo Ltda. — cedo a preferencia,
RIO DA INDÚSTRIA
no pedido de . preferencia do tétano mi- tarja n° 6 de 1965.nos. termos da Pormero 159.984 — privilégio de invenBanco de Minas Gerais S. A. —
Despacho em Recurso
ção: Nova apresentação em miniatura no pedido de preferencia do termo núde cavaquinho, violão, guitarra, o ouO Senhor Secretário da Indústria — tros instrumentos musicais similares, e mero 695.525 -- expressão de propâHeraldo Souza Mattos — deu provi- respectivo processo de fabricação. — ganda: Banco de Minas Gerais o Seu
mento ao recurso interposto no pro- Concedo a referência face à Portaria B anco. — Concedo a preferência nos
termos da Portaria n° 6, de 1965.
cesso abaixo mencionado, a fim de re- n° 6
Pelishina de Souza — no pedido de
formar a decisão anterior:
Metalúrgica Becker Ltda. — no pe- preferencia do termo 670.359 — marTermo 77.214 — Privilégio de invenção: Veiculo a motor — Regue - dido de preferência do têrmo 163.440 ca: Soloé. — Concedo a preferencie,
rente: Daimler-Benz AktiengeSelischaft — privilégio de invenção:_ Aperfeiçoa- nos termos da Portaria ti° 6, de 1965.
Tranguillo Giannini S. A. Ind. de
— Recorrente: Roberto Nilson Alves. mento introduziclio em torneiras. —
Ma galdi-Maia ( Publicidade) Ltda .
Concedo a preferencia nos termos da — no pedido de preferencia do termo Instrumentos de Cordas (prorrogackl
- Processo deferido.
da patente mod. ind. 2.604). .
Portaria S. I. n 9 6 de 7-12-1965.
710 .507
marca: jOvem Guarda.
Fairchild Arma International Ltdalo
Pedidos de prefarencia
Minas Petrides Damiri — no pedido Concedo a preferencia, nos termos da (prorrogação da patente mod. Md.:
Portaria n° 6, de 1965.
de
preferencia
do
termo
167.312
—
2.679).
Antonio F
' erreira dos Santoa — no privilégio de invenção:
Humberto Orlando Colamarino —
Aparelho eléGoyana S. A. Ind. Brasileiras
pedido de preferência do termo 147.562
trico para atrair e matar csetos voado- nos pedidos de preferencia dos termos: Matérias Plásticas ( p
— privilégio de invenção: Telefone
rorrogação da pa,4
NO
607.895
—
marca:
Culamarino.
res noturnos. — Concedo a preferentente mod. ind. 2.622).
acústico intercomunicante para brinque- cia,
N° 607.896 — marca: Colamarino.
Helena Rubinstein Inc. (prorrogaçao
do e outros fins. — Concedo a pre- 1965.nos termo da Portaria n° 6 de
N° 607.898 — marca: Colamarino.
ferência, nos termos da Portaria n° 6,
1\1 9 607.912' — marca: Colamarino. da patente mod. ind. 2.886).
Jaime Gomes de Sá (prorrogaçãO
de 1965.
Felisbina de Souza — nos pedito — Indeferidos os pedidos de preferenSupre Sociedade de Produtos Resinas de preferência dos termos 150.765 — cias, de acôrdo com o artigo 2° da da patente niod. ind. 3.602).
Cia. Textil Nossa Senhora do Rad
Para Embalagens Ltda. — no pedido privilégio de invenção: NOvo instru- POrtaria n° 6, de 1965.
sário (prorrogação da patente modo
de preferência do termo 147.970 — mento musical e sonoro infantil: 163.983
ind. 3.639).
privilégio de invenção: Nova estrutura
modelo de utilidade: Nôvo modelo
Chafi Simão (prorrogação da patas.
em asãento e tampa de plástico inque- de instrumento musical sonoro e' infante mod. ind. 3.738).
brável para bacias sanitárias. -- Con- til. — Concedo as preferências, nos Expediente cio Diretor Geral
cedo a preferência, nos termos da Por- termós da Portaria ri° 6 de 1965.,
Comércio e Indústria de • Móvelo
taria n° 6, de 1965.
Dia 4 de novembro de 1966
Frate Ltda. (prorrogação da paten
mod. ind. 3.739).
Ceramica Suzano Ltda. — no peProrrogação de Patentes
Luigi Papaiz ( p rorrogação da pao
dido de preferência do termo ,148.701
Expec;iente do Secretário
tente 3.747 mod. ind.).
.privilégio de Invenção: Nevo proForam
mandados
prorrogar
as
secia Indústria
Jorgen Vilhelm Kyed (prorrogaçãO
cesso para fabricação de velas para
guintes patentes abaixo mencionadas dc
da patente mod. ind. 3.774).
filtro. — Concedo a preferência nos
acôrdo
com
o
art.
42
do
Código:
Rio, 4 de novembro de 1966
Ernesto Rothschild S. A. Ind. O
termos da Portaria n° 6 de 1965.
Guilherme Salvagni e Roberto MoRuy Guedes- de Melo — no' pedido
rena (prorrogação na patente 3.886). Comércio (prorrogação da patentO
Pedidos de preferência
Colmar Representações Ltda. (pror- mod. Ind. n° 3.775).
de preferencia do termo 148. ,897 —
Padaria Westphalia Ltda. — no pe- rogação da patente mod. inà. 3.967).
modelo de utilidade: Caixa de aconMicroplas S. A. Indústria e Cod
Oswaldo Colombo ( prorrogação da mércio ( p
dicionamento de filme, com .-.arretel, dido de preferência chi registro da
rorrogação da patente modo
dispensando tampa. — Concedo a pre- marca Westphalia — termo 536.052. patente mod. ind. 3.999) .
ind. 3.795).
ferência nos termos da Portaria if 6 — Concedo a preferência.
Salvador Peluso Basile (prorrogação
Salvador Pelitso Basile (prorrogaçgO
de 1965.
da patente mod. And. 3.809).
Humberto Orlando Colamarino — da patente mod. Ind. 4.026).
Antonio Naselli (prorrogação da paRubem Raul Reuter ( p rorrogação do
Felisbina de Souza -- no pedido de no pedido de preferência do registro
patente mod. ind. 4.606).
termo nú- tente mod. ind. 4.127).
preferência cid termo 150.764 mo- da marca: Colamarino
Concedo a preferênOtto Felts De Lã Roca (prorrogadelo de utilidade: Nóvo modelo de mero 607.897.
cia, nos termos da Portaria n o 6, de ção da patente mod. ind. 4.143).
Restauração de processos
instru iarji to musical sonoro Infantil.
Concedo a p referência nos termos da 1965.
Mário Urcic (prorrogação da patenForam mandado restaurar as seguiria
Portaria n° 6, de 1965.
Mirurgia S. A. -- no pedido de te 4.170 mod. ind.).
Euclides Boe (prorrogação da pa- aes patentes abaixo mencionadas do
René Oscar Charles e Antoinette preferencia do registro da marca: SI,
côrdo com o art. 206 do código:
Blanche IVíarie Prosar — no pedido Senôr — teimo 624.107. — Concedo a tente mod . ind . 4.251) .
Guido Zonta (restauração da paten(0/
de preferencia do termo 154.022 — preferencia, nos termos da Portaria núPirelli Societa Per Azioal (prorro- m od. ut. 3.945).
privilégio de invenção: Uma capina- mero 6 de 1965.
gação da patente mod. inct 4.3ott).
Metalúrgica Dall'Anese Ltda. _fres,/
cieiro moiorizada — Concedo prefe.;
Moreira Fernandes Importação Ltda.
Lisarriturri S. A. Ind. e Comércio t auração da patente mod. ut. 4 192),
rência. nos termos da Portaria n° 6, — no pedido de preferencia do termo
(prorrogação
da
patente
mod.
Ind.
núFrancisco Caringi (restauração do
de 1965.
653.064 — marca: Condor. — Con- mero 4.364) .
patente mod . ut. 4.473).

EXPEDIENTE

— As Repartiçãeíà Públicas
'deverão remeter o expediente

destinado h publicaçãn nos
jornaic diariameute, ate às;

DEPARTPME NITD DE Itt",or E NI SA 'ACIOAL
00:6.

15 boto-

prrtinen.
tes Ó fr • Ttecm ietrilmido, tios
Casos erros ou. Ormswieg,
deverão ser forniuladas por
escrito a Seciit. de Redw.cio
das 1."-: ris lb hw .4‘s. no maxioto cite 72 !urras após o sarda
dos óroáftS Oficinis

originais deverão ser
dactaugrajonos • anientleados, ressalvadas. por quem dei
(h

direito -asaras e emendas

6.veetuadtts as para •
lirtorim , que serão sempre
denuir's, as assinaturas poderte-ão tomar, em qua!quer
dpoca, per seis meses ou um
ano.
—

As assinaturas vencidas
seta

Novembro de 1966
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Para &editor aos adsinantos a iie. lificaciin do prazo de
Palidade de suas assinaturas,
na Piri . I r iner.. n7- do rt)derden

pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a
remessa de valores .aeompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sol'.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do TesouTeiro do Deporta.
de Imprensa irtracionai.
- Os suplementos ás edil.

ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que

ASSA' ATIRAS
FlEPARTIOES e PARTIU:WARE%

FUNCIONÁMOS

vão impressos o numero do
ratão de rewstro, o mês e - o
ano em que lindara
A fim de evitar solução de
"nn g inn ; ,-ind.- no receb;m.ot•in

dos jornais, devem os as.
sinuntes providenciar a' res.
lice . tino renovação ante-'
cedência rtiinirno ae trin,a
( .1n ) din-g

as solicitarem no ato da as-

sinatura.
Capital e Interior!
Capital. Interior:
4,500 - O funcionário público
. Cr$ 8 000 Semestre
. Cr$
SeRnestre .
g ow federal, para fazer jus ao der
.
.
Amo
.
Cr$
Ano . .
.
Cr 12 (mo
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Extertor:
.1
, esta 'condição no ato da as.
Cr$ 13 000 *no,
Ano , •
Cr$ 10.000 sinát
ura.

poderâo ser suspensos
aviso arrimo

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fonereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,

O custo de cada exata..
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mese
—

Indústrias Máquinas D Andrea S.A., Colli S. A. Fiação Fitilhos e Bar(restauraço da patente priv invenção bantes (prorrogação da patente mod
ut. 4.013).
39.816).
Júlio Helzel ( prorrogas:10 da paten
João Pauli) Araújo (restauração da te mod. ut. 4.060) .
patente priv.. inv. 46.500)
Alumínio do Brasil S. A. (prorroAlmeirindo Jaime Correia de Olivei- gação da patente mod. ut. 4.076 )
Barros
(restauração
da
patente
priv.
ra
Adelino Pinchelli (prorrogação da
inv. 47.854) .
patente mod . ut. 4.097).
Jean Aubert (restauração da patenIndústrias Elétricas e Musicais Fáte priv. invenção 50.849) .
brica Odeon S. A. ( prorrogação da
Société Solumeta (restauração da pa- patente mod. ut. 4.149) .
tente priv. inv. 53.918) .
Johann Glockshuber ( prorrogação da
Waldemar Schmidt (restauração da patente mod. ut . 5.220)
patente priv. invenção 57.071) .
Turfa Ag (restauração da patente
Diversos
priv. invenção 57 972
N9 93.177 — Carlos Hrdlicka
Per Olof Skoldberg (restauração da
1 Reconsidero o despacho publicado em
patente priv. invenção 58.875) .
Lemmerz Werke GMBH (restau- 10 de agôsto de 1960 a fim de arquivar o presente ,termo uma vez que o
ração da patente priv. inv. 59.844)
Oceana International Inc. (restaura- requerente não cumpriu tempestivação da patente priv. invençil número ' mente a exigência publicada em 4 de
março de 1960.
39.850) .
I
Pechiney Cotnpagnie de' Proddits
Despachos em pedidos de
Chimiques et Electrometalurgiques
reconsiderações
(restauração da patente priv. invenção
62.840).
O Sr. Diretor Geral deu acolhimenThe Singer Manufacturing Co. (resMuração da patente priv. inv. 64.672). to aos pedhios de reconsiderações abaiMiguel Stabile (restauração da pa- xo mencionados a fim de reformar as
decisões anteriores:
tente priv. inv. 64.804) .
Termos: Prorrogação da Patentes
N9 104.326 — Torrador manual paForam mandados prorrogar de acôr- ra café — Modelo de Utilidade — Redo com o art. 41 do Código as se- querente: Companhia Lua de Máquiguintes patentes abaixo mencionadas:
Comércio. -- -Processo
Ignazio Terrana (prorrogação da nas Indústria e
deferido.
patente mod. ut. 3.896).
N9 107.058 Privilégio de inHuberto De Marqui Gherini (prorMação da patente mod. ut. '3.696). venção: Aperfeiçoamentos em ou reIndústria Máquina D'Andrea S. A. lativos a rodízios para portas de cor(prorrogação da patente mod. ut. nú- rer — Requerente: J. Coimbra S. A.
Comércio e Indústria. — Processo demero 3.881).
Rigesa Celulose Papel e Embalagens ferido.
N° 141.204 — Modelo Industrial:
Ltda. (prorrogação da patente mod.
Modelo de frasco para bebidas — ReIt. 3.922).

mo ano, e de Cr$ 10 por ane

decorrido

N.° 120.81 — Modelo Industriak
querentc: Grandes Marcas Internacioe; . A. lndústi ia e Comércio de Nôvo modelo de rebite para freios
Requerente: Bendix do Brasil EquipaBebidas. — Processo deferido.
mentos Para Automóveis S. A. —.
N° 130.428 — Privilégio de inven- Requerente: Francisco Blanes S. A.:
ção: Aperfeiçoamento em secador de Indústria e Comércio de Metais.
cabelo — Requerente: General Eletric Processo indeferido.
•
Company. — Reconsidero o despacho
O Senhor Diretor Geral negou acoã
de deferimento publicado no D. .0.1 lhimento aos pedidos de reconsidera.
de 4 de março de 1966, a fira de no-1 ções abaixo mencionados a fim de
leamente ser examinado ,o pedido em manter decisões anteriores:
face da oposição e seu aditamento —
1\19 93.634 Privilégio de Invenfls. 62 e 65, respectivamente, de a cór- ção:
Fechadura — Requerente: Schla.
do com o art. 27 do CPI.
ge Lock Company. — Processo indeN° 140.956 — Modelo Indústrial: ferido.
Tacos para assoalhos com filetes em-1 N 9 98.559 — Privilégio de Invenbutidos — Requerente: Parquet Pau- ção: Aperfeiçoamento na fixação de
lisia S. A. — Reconsidero o despacho paredes divisórias e outros elementoa
de d..:1:-rimento publicado no D .. O. de de construção pré-fabricados e desmon.
19 de outubro de 1964 a fim de que, laveis Requerente: Welli, Material
de acOrdo com o art. 27 do CPI, seja Isolante S. A. ee Processo indeferido.
o pedido novamente apreciado em face 1 N9 99.145 — Privilégio de Inven•
Regue.
ção: Fechadura para Portas
da oposição de fls. 29.
Prarente: Schlage Lock Company..
140.957
1Vloálo
Indastrial:
N9
cesso indeferido.
Tacos para assoalhos com filetes emN° 104.995 — Modelo Industrial
butidos — Requerente: Parques Paulista S. A. — Reconsidero o despa- Nérvo modelo de cinta-calça — Requt.
rente: Confecções Mafran Limitada.
cho de deferimento publicado no D.O. Processo indeferido.
de 14 de outubro de 1964 a fim de , N° 105.883 — Privilégio de Invett•
que, de acOrdo com o art 27 do CPI ção: Nôvo tipo de tijolo para construseja o pedido novamente apreciado em ção de muros Ou similares — Reque•
face da oposição de fls. 29. •
rente: Jorge Teófilo Freeman e AlberN9 140.958 — Modelo Industriai.' to Juan Freeman. Processo indefeTacos para assoalhos com filetes em- rido.
butIdos — Requerente: Parquet Pau j N° 106.774, - Privilégio de Invenlista S. A. — Reconsidero e despacho ção: Sistema de estruturas de cimento
de deferimento publicado no D. O de armado — Requerente: Francisco Sier.
19 de outubro de 1964 a um de que, ra Gil De La Cuesta — Processo ine
de acôrdo com o art. 27 do CPI, cela defrido .
novamente apreciado, em 'face da oro
N9 107.735 — Mo&lo Industrial:
sição de fls. 26-28.
Nôvo tipo de marcador — Reqwerenter
N°,114.686 . — Privilégio Je Inven- Masao Ukon. — Processo indeferido,
ção: Dispositivo para o aCionamento
N9 108.411 — Privilégio de Invende portas de elevadores — Requerente: ção: Nova ferragem para móveis —
Vincenso Lamanna — Recorrente: Requerente: Sabato Minella. — ProFranz Flury. — Processo indeferido. cesso indeferido.

o
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No 110.279 — Privilégio de Invenção: thn estojo . para tanque de tinta
para lapizeiras de bolinha — Requerente: Packard Ralph Mengel Sociedade Anônima Comercial Industrial I
Financeira. — Processo indeferido.
N° 114.784 Privilégio de Invenção: Processo aperfeiçoado de realização de fundações — Requerente:
Eletrietricite de France .
Processo
indeferido.
Expediente da Seção
de Transferência e Licenças
Leio,

4 de novembro de 1966.

Averbação de Contrato de
Exploração
Palinetal S. A. Indústcia e Comércio ( pede para ser anotada na patente
n° 63.843 o contrato de sua exploração) . — Averbe-se o contrato.
Palmetal S. A. Indústria e Comércio ( pede para ser anotada na patente
a° 66.255 o contrato de sua exploração). — Averbe-se o contrato.
Palmetal S. A. Indústria e Comércio (pede para ser anotada na patente
n9 72.055 o contrato de suai exploração) . — Averbe-se o contrato.
Equipamentos Industriais Elsa Ltda.
(pede para ser anotada na patente
n9 43.385 o contrato de sua exploração ) . — Anote-se o contrato.
National Engineering C.ompany of
Canada, Limited ( transferência para o
seu nome da patente n9 43.385) . —
Anote-se a transferência.

Chicopee Manufacturing Corp. (transferência para o seu nome da patente:
Privilégio de Invenção n° 68.596).
Johnson & Johnson ( transferência
para o seu nome da patente Privilégio
de Invenção n° 69.720).
Wilfredo Tetzner e Orlando Tetzner
(transferência para o seu nome da patente Privilégio de Invenção número
71.228) .
Tar Gard Company ( transferência
para o seu nome da patente Privilégio
de Invenção n9 72.162 ) .
Eltra Corporation (transferência para o seu nome da patente Privilégio
de Invenção -n9 72.507) .
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft
(transferência para o seu nome da patente Privilégio de Invenção número
73.519) .
Metall gesellschaft Aktiengesellschaft
( transferência para o seu nome da patente Privilégio de Invenção número
74.228 .
Dante Iderito Dei Bianco (transferência para o seu nome da patente
Modelo Industrial — Termo 154.915 ) .
Cia. Industrial de Automdvels Lotações e Ônibus ( transferência para o
seu nome da patente Privilégio de Invenção n° 66.163).
IDC Indústria de Máquinas Furadeiras Ltda. (transferência para o
seu nome da patente Privilégio de Invenção n9 72.891) .
Cilag Chemie S. A. (transferência
para o seu nome da patente Privilégio
de Invenção n° 73.254) .
Le Foyer et Cie (na alteração de
nome da patente Privilégio de Invenção n° 73.942).

Risel S. A. Cãmércio e Indústria
(na alteração de nome da patente Privilégio de Invenção n9 75.386 . —
1) Retifique-se, mediante apostila, o
nome do titular da patente para Luciano Daniel fariere — Rampant. 2)
Anote-se a transferência de Luciano
Daniel Fariere Rampant para Rienzo"
Serena S. A. Comércio e Indústria.
3) Anote-se a alteração de nome da
última para Risel S. A. Comércio e
Indústria.
Monsanto Company (na alteração de
nome da patente Privilégio de Invenção — Termo 113.124 ) .
Metalúrgica Az1mar Ltda. (transferência para o seu nome da patente Modelo de Utilidade — Termo 123.727 ) .
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft
(transferência para o seu nome da patente Privilégio de Invenção — Termo
132.184 .
Controles Automáticos Sermar Ltda.
( transferência para o seu nome da patente Privilégio de Invenção --. Termo
149.207) . 1) Retifique-se o nome
do depositante para Walter Luiz José
Serena: 2) Anote-se a transferência.
Mobil 011 Corporation ( na alteração
de nome da patente Privilégio de Invenção — Termo 152.285) .
Coei! COco Industrial S. A (na
alteração de nome da patente Privilégio de Invenção
Termo 152.241) .
Wurttetnbergische Metallwarenfabrik
(transferência para o eu mame da patente Privilégio de Invenão — Terme 153.902 .
Miteuzaku Hamada ( transferência
para o seu nome da patent+ Privilégio
Têrmo 153.975) .
de Invenção

Transferência de alteração de
Titular . de Processo

Foseco Internacional Limited ( trans.
ferencia para o seu nome das patentes
Privilégio de Invenção — Têrmos
meros 163.936
164 045) .
. Metalúrgica Ezi mar Ltds (transfe.
rênciapara o seu nome da patente
vilégio de Invenção — Termo número
125.683 ) .
Universal 011 Products Company
(transferência e alteração de nome da
patente Privilégio de Invenção — Têm
mo 105.420) •
Universal Oil Products Company
(transferência e alteração de nome da
potente Privilégio de Invet,ção — 1 IT.
moo 105.571)
Universal 011 Products Company
(transferência e alteração de nome da
patente Privilégio de Invenção — Termo 106.428 .
7//lobil Oil Corporation ,na alteração
de nome da patente Privilégio de Invenção Termo 155.180 ) . — 1 );
Retifique-se o nome da depositante para Socony Mobil 011 Corapany Inc.;
2) Anote-se a alteração de nome.
Mobil Ou l Corporation ( na alteração
de nome da patente Privilégio de In.
venção — Termo 154.797) — 1),
Retifique-se o nome da depositante para Socony Mobil Ou l Company, Inc.,
2 Anote-se a alteração de nome.
•
Cocelma Produtos Químicos F. . A..
( transferência ¡iiara o seu nome da natente Privilégio de Invenção — Termos
136.510 — 136.509) .
Mobil 011 Corporation (na altera
çã odas patentes Privilégio de Invenção
Termos 150.170 — 159.107
162.833 — 163.993) .
Kenicho Honda (transferência para
o seu nome da patente Privilégio de
Invenção — Termo 164.225 ) .
Exigências

Foram mandados anotar nos processos abaixo mencionados as rtansferendas e alterações de nome:
Indústrias 'Metalux S. A. (na alteração de nome da patente Modelo de
Utilidade n° 4.300) .
Indústrias Metalux S. A. (na alieração de nome da patente Modêlo de
, Utilidade n° 5.313)
Ferramentas Diamantul Indústria e
Comércio S. A. (transferência g alteração de nome da patente Privilégio
de Invenção n° 40.615) .
Société Des Usines Chimiques Rhone-Poulenc ( na alteração de nome da
patente Privilégio de. Invenção número
75.071)
Ethicon Inc ( transferência para o'
seu nome da patente Privileaio . de Invenão n9 68.785) .
Cervejaria Pérola 8, A. In dúatria
Comércio e Agricultura ( na alteração
de nome da patente Modelo Industrial
n9 3.158) .
•
India Tyres Limited ( na alteração
de nome da patente • Modela Industrial
n.9 4.048 e a° 4049).
Walita S. A Eletro-Indústria ( na
alteração do nomc: da pa tente Modelo
Industrial n° 5.0651 .
Verson Allisteel P-ress Company
( transferência • para o seu nome da patente Privilégio de In yeneão número
49.845)..
Chicopee Ma nufacturima COrporation
( transferência para o seu nome da patente Privilégio de 1 nvenção número
67.246 ) .
•
International Basic Econom y Corporation ( transferência para o seu nome
-cia patente Privilégio de 1nVenção número 68.596) •
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REGISTRO
DE

COMÉRCIO
g
ATIVIDADES
AFINS
DIVULGAÇÃO N° 863
Preço : Cr$ 280
A VENDA s
Na Guanabara
Seção de Vendas : Avenida Rodrigues Alves a' 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-st ta -,edidos pelo Serviço de Reembõlso
sta l
Em Brasília
Na Sede do D.1. N.

Processas e Termos com e gen cias
a cumprir:
Société D'Exploitation des Techinia
gues Industrielles Modernes S.E.T.I.
M .0. ( transferência para o seu nome
patente n9 55.138) .
Metalúrgica Canco S. A. (no pediu
do de contrato de exploração na paa
tente no 68.784) .
Intertechnique S. A. (transferência
para o seu nome da patente Termo
1 rr. 238) .
Xerox Corporation
1 transferência
para o seu nome da patente Termo
155.786 ) .
Horst Paulo Zernik ( transferência
para o seu nome da patente numero
4 24) .
Indústrias Químicas Eletro Cloro
S . A. (Elclor) (no pedido de con.
trato de exploração na patente Int'.
mero 63.468. •
Indústrias Quimicas Eletro Cloro
S. A. ( Elclor) ( no pedido de contra,.
to de exploração na patente número
63.573) .
American Steel Foundries (na altea
ração de nome da parente número
69.834 ) .
Johnson
Johnson (transferência:
para- o seu -nome da patente número
73.359 ) ,
João reixeira (transterênciapara e
seu nome da patente
Termo número
122.350 ) .
r,aricw janini ( transferência para o
seu nome da patente — Termo número
142.046).
Reld-Meredlth Inc.( t ransferenda
para o seu nome da patente — Termo
149.386) .
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Indústrias Alimenta.
Com. e Ind. Cadima N. 512.808
SapaSpeças Indústria e Comárck) No 511.410 - Viúva A. AL Casa N. 511.026
'das Concórdia Ltda.
.
S . A.
de artektas Plásticos e Metalúrgietos
Inipeart'riz RCnda.x. i N. 512.809 .--. Manoel Humberto Cat.
Silaa. N. 511.047 -Ltda. (transferência para o seu nome , N. 511.411 - Lehmkh1
,doso.
N° 511 .436 - Hallitaidon Com- Ltda.
N9-4.028).
da patente
N. 511.727 - Lafaiete Fonseca.
N. 512.810 e• -• Silva €5 Filhos
Eletro-Bell Representaões Ltda. paro,.
N. 511.273 -- Ivo Vieira da Sika. N. 512.811
Júlio Bernardo da
(transterencia para o seu nome da
N9 511.439 ••••••• Condoneituo Editleio
Siava.
Autonac Ltda.
N. 511.296
patente n" 4.734).
N. 511.210 - Café Barroso Lidei,
A Invulnerável Brasileira S. 3t.
N. 512.825
lachtfarma Industria;
N" 511 )55 - Tecelawc,), Inciaiatca tada.
Portas e Estruturas Metálicas trans- Ltda.
e Comercial Farmacêutica Ltda.
•
te:éne 'a para seu nome da natente
N. 512.969
Itagiba Fonseca.
N. 511.224 - Instrumental HospltaN" 511 49 5 - Farniaaaa Droga
fi9 5.9231
N. 512.995 -- Casa de Frios Buono
lar Ltda.
•e
Chi, une Nlanutataring Corporation
N. 513.002 - Cateeira Stelatti Li- Ltda.
- Latniaacio , Napo- mitada.
N 9 511. a(
N. 512.996 - Malharia Gohlan
f tri-ii,i4 , -enda para o seu nome da pa•eão Sbravatt Ltda.
miada.
tente n" 09.589 .
Cláudio
Casar
Gx.
umaN.
513.053
Aaerada-1
N9 511 .50ç' -. 512.465 - Café e Bar Bauru
Cia. Brasileira de Habitaeão POD Uh, /.
P
•
Ltda.
transiereucia para o seu meme da pa- mento Ltda.
.
.
.
jaynle
Moraes
Bar
N
513
054
N° 511 .329 -- Carlos Pano 1,2ja.1 \7 . 512.466 Bar Escond:clinho do
tem en" 70.270).
,reto.
R,o Comprido Li da.
Mós . eis .
N. 513.060 - Industrias Quinikas
A Invianerável Brasile.ra S. A. 'N. 512.467
Waltredo
011x:eix a Pinheiro ,Mi-ptinez Ltda.
N" 511 . 33C
Portas e Estruturas Metál i,- s transN.
512.468
Walfredo Régis.
1 N. 513.103 - GruneÇald t."./ Caferi-mia para o seu nona da patente Calçados Ltda.
N. 512.488
Quatro
Renape
Repre 'Ltda.
N" 511 .4-1'
n'• 70.4te1l
Nações Ltda.
A .Insalinerável B-alira S A. sentaçõas Nak . ionais de Paças Ltda.
N. 513.111 - Orfal Publicidade, Rl •
N.
512.498
ind. de Calçados
Portas e Estruturas Met:Mien% (haus» N 5 5)1 .33ri
Pneubraz Ltda.
duiz Loerm de Var presentações Ltda
tentada para o seu nome da patente gas
N. 513.112 - António G. (3a-cia
N. 512.499 - Panificadora Matas
Cia
• 72.388).
Aires Ltda.
is79 511.3-17 - 1 ,miheiro ;uall.toara e, Cia. Ltda.
Johnson (transferência Ltda.
N. 513.117 - Camdomiaio do E:à- I
I o hel qop
N. 512.500
Pastelaria Belecap Lipar,,; o sei) nome da mamata número
ticio Iracema.
melada.
ftaportadora
dc
Per51).395
N9
73.5551.
N. 513.120 - -José de Lobão Por.
N. 512.504
Clattri Materiais para
rageus Maná Laia.
talada Neto.
Construção Ltda.
Safe,- Indústria e Cornet do de ArNO 511.397 - CorOode S. A.
N. 513.192 - Plameendas -.
N. 512.512 - Termoval Acessórios
teatos de Metal Ltda. (transterência dutos Opticus.
para seu nom eda patente termo. naN9 511.40ti - Alaska Coai. Ind. nejamentos, Corre tagens e Avaaaeoes. para Indústrias Ltda.
N. 513.257
Aracom S. •A.
N. 512.514
Termoval Acessórios
mero 144.0991.
S. A.
para Indústrias Ltda.
F. S. Allinquart (jarro à pntente
N° 511.401 - Lariciatos Pahnyren- e Comércio.
N. 513.275 - Hotel N. S. de F.
N. 512.515
Termos:ai Acessórios
n.' 63.1w.
310)
se Ltda.
Uma Ltda.
para Indústrias Ltda.
Chemi
ca A. G . (junto à patente
N. 511.402 - Jorsan Caba/e:freiras
n Y 65.816).
•
-N. 512.521 - Serralheria Sado Ind.
N. 513.278 -- Isaac Gruber.
•
Fábrica Nacional de Artatatosde Ltda.
N. 513.279 -- Adelca S. A. -tad. e Com. Ltda.
N. 511.401 - Ind. e Com. GuarMetais S. A. (junto à pa.tecte número
e Com. de Plásticos e Derivados.
! N. 512.524 - Com. e Ind. Panadião Ltda.
68.704) .
. N. 511.297 - Serviços Técnicos de N. 513.291 -- Ind. de Móveis Sé- num Ltda.
culo
XX
Ltda.
Willys Overland • do Brasil S. A. Mineraçáo S. A.
N. 512.539 - J. Belmiro
Cia.
N. 513.299
Barê
Ind. de Ar- Ltda.
Ind. e Comércio (junto %.1..) 'ertno núN. 511.298 - Incorporadora e Acl- tefatos de Borracha Ltda.
N. 512.145 - Modas Goyescas Limero 94 7771.
Inala
tninI stradera .AssumpOo Ltda.
N. 513.323 - Bar Sorridente Limi- mitada.
Chicopee Manutaaturiag Leep. (jun- N. 511.303
Doinig
De.senvol- tada.
N. 512.147 - Autó Posto Bem Serto á patente n° 72.292).
rimemos Minas Gerais S.A.
N. 513.324 - Cate Paris Limitada. vir Ltda.
Utilar Utilidades do Lar two . e Co- Joaquim Ltda.
N. 513.345
Superfina
"ecâneércio Ltda. (junto ao termo 127.138).
N. 512.150 - Resistenedas Lqétricas
N. 511.305 - Incorporadora São
nico
Peças ind. Ltda.
Cooperativa Agrícola de Cotia Co- Joaquim Ltda,
Irsa Ltda.
operativa Cent eal (junto ao f;.,•Ino náIntercala importadora
N. 513.349 - Opa Soc. Je Ad- N. 512.152
N. 511.315 - Cia. Agro Pastoril
meao 138.5501.
ministração e Participação Inciu.strial Li- de Peças Ltda.
Rio
Doce.
co
t
,
(finito
George
Santibeit
Vicent •
N. 512.153
Intercam Importadora
N. 511,317 - A.L.I.M.B.A., Pro- mitada.
termo 142.9031.
N. 513.506 - Mercadinho Flar de de Peças Ltda.
dutos Alimenucios da Bahia S.A.
N. 512.154 - Intercam Import. de
Bayerisches Leichtinet-dlwerir Greii N. 511.319 - . Transportes Trans- Tâmega Lida.
N. 513.507 - Cate Atacadistas Li. Peças Ltda. •
Biucher Von Wahlstatt I( G (junto' geral Ltda.
ao termo 150.0561.
N. 512.159 - Ind. Com . e Corte
N. 511.320 - Trasnportes Gerais mitada.
Alayde Traub Essente lda: (junto ao S.A.
N. 513.508 - Pedreira Exata Sc- de Ferro e Metais Langara Ltda.
N. 512,167
Wanjo Comercial de
t,;.,-iao 154.880).
N. 511.324 - José Vicente Pereira. ciedade Anônima.
Molas No Sag S. A. (junto ao
N. 513.509 - Alinac Ind. Eletro Produtos Alimentícios Ltda.
N. 511.325 - José de Oliveira FerN. 512.168
Astrotur • furismo e
termo 155. 890 ) .
Mecânica Ltda.
Pastagens Ltda. •
Gitaseppe Pipolo (junto ao termo raz.
N.
513.519
Mineraliirgica
N. 511.328 - Anita Levy.
L
N. 512.223 - Empresa São Miguel
156 . 450) .
N. 511.069 - Antonio Benedito' Di- fada.
Diversos
N. 513.520 - Casil Canos Silencioso Ltda.
niz.
Ltda.
N. 512.283
Ind. de Cola MerN. 511.081 - Morano - DecoraDeutsche Erdoi Aktieeigasellschaft
N. 513.561 ,--- Fábrica de .Vinagre cury Ltda.
ções
Ltda.
•
((unto à patente n 9 55.2441. - ApusN. 512.284 - lud. de C.alaados Mi
Pérola de Lisboa Ltda.
ti:e-se a mudança de sede como sob- N. 511.111 - Joaquim Victorino N.. 513.603 - Cia. Mineira te
lancol Ltda .
Lobato.
tiMda .
N. 312.298
Confecções Yone
N. 511.112 - Joaquim Victorino Lo- jes.
Fábio Carvalho Morai (junto ao
N. 513.605 - Cia.
Nacional de mitada
bato.
que
defearmo 157.976). - Nada te:.$
N. 512.316 - Interpeças Import. LiN. 511.139 - Condomínio do Edi- Acidos.
rir catanto ao pedido de fia 13 em face
•
N. 512.564 - Plastirarna Indústria ni rtada.
',ido
Bambina.
do despacho de fls. 12v.
Plástica Ltda.
N.
512.317
-Interpeças
Import. LiBrevets Alimentaires S. A. Braiaa
N. 511.143 - E. H. Raimundo.
N. 512.566 - Confecções Elinew mitada.
((unto ao termo 135.868i . -- Nada
N. 511.197
Midelsa S. A. CoN. 512.318
Interpeças Import. LiLtda.
mércio 'e Exp. de Matérias Primas
etá que delerir.
mitada,.
N.
512.604
Codar
Construção,
De.
N. 511.208 - Café e Bar Candoza
N. 512.319
Interpeças Import. Lis
coração e Arquitetura S.A.
Ltda.
N. 512.618 - Construtora Córdoba mitada.
Expediente do Serviço
N. 511.202 - Café e Bar Penafie1 Ltda.I
•
N_ 512.33r
Eletrotremo Telefones
de Rece pção. Informação
Ltda.
N. 512.622 - Moveis Estofados e Acessórios Ltda.
e Expedição
lia Irmãos Ltda.
N. 512.332 .- R . F . Rádio, TeleN. 510 .463 - Francisco Loaito.
N.
510.514
-Cei.
Cia.
Eettificavisão
e Filmes-Comercial Ltda..
N.
512.635
Comissaria
lotaph
n
Rio, 4 de outubro .cbe 1366
ção Industrial.
N. 512.333
R.T.P. Rádio. TeleImp. e Export. Ltda.
Arquiva :acato de processos
N. 510.530 --Ary Pimenta] Cro- N. 512.727 - Bar Nôvo Horizonte visão e Filmes Comercial Lida.
mes.
Juan Perez Dias e PeN. 512.334
Ltda.
IÇaeram mandados arquivai os procesdro Pastam] Sanz, Del Casello.
N.
512.728
Botequim
Belo
HoriN.
510.536
Banco
Comercia:
do
sas abaixo mencionados.:
zonte Ltda.
Estado de São Paulo S. A.
Tadustria
N. 512.416 N9 510.461 -- Francisco Losito.
N. 510.761 •-• Ricardo Pedro Hans. N. 512.749 - Elos Citimmru hictuu- Cal-edos Ltda.
Francisco Losito.
N' 510.462
N.10 510.791
Ind
J. Belmiro (.1 Cia. /aja( Ltda.
N. 512.419 - Condoi I/ talo aio UI511 /447 - Ponte NI
Ltda.
tido Canadá.
N. 512.774 - Arlete Veia Piau.
e Com. Ltda.
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512.436 ae, Gravatez Ind. e C. N. 511.541 - hornton Rio) For-1
Marcas Indeferidas
asércio Ltda.
/
D'Abráso S.A. .-- Recorrendo dê
necedora de Navios Ltda
N. 512.450
, José Vicente de 01-- N. 511.575 -.. Hitachi Ltda.
despacho, eme deferiu teteia 429.327 mi
N.
416.520
Frankenstein
e
;
Edi
,:veira.
Marca' Tatuzinho.
N. 511.576
Hitachi Ltda. tora La Selva S.A.
Clama 32.
. N. 512.452
Primater Matérias Prie N. 511.632
Mário Dunhani.
N..
491.203
Polycolor
mas Ltda.
Salv
a
Prorrogação de marcas
N. 511.635
Sanmar Ltda,
tore e Angelo Libertino
Classe 48.
N. 512..459
imp. e Esp. Proma- N. 511.646
Mercearias
Boni
ParN.
428.543
Conjuntos Amara/
Dana Ltda.
• N. 768.861
Beir-amar
haãos
tor Ltda.
Enxovais AmaraltLtda.
Classe. 36. Wickert & Cia. L da. ,341
, N. 512.460
Lanches Inár da LiN. 511.694
berdade Ltda.'
Laboratório Farmacêu-. Prorrogue-se o registro.
Titulo de Estabelecimento Indeèerido
tico Planalto Paulista Ltda.
N. 512.461
Casa Ida Ltda.
Keravest
Reconsideração , de Despacho
RevestiN. 511.952 Mlbrás Mineração Li- N. 511.656
N. 452.081 -a; Siva Sociedade Imomentos Ltda.
mitada.
•
biliária
de
Vendas e Administração -N. 511.971 Comp. Santista Distri- N. 511.662 - Laboratório FarinaSomaco'- Sociedade de Materiais de
Expedito Alves de Castro -. Classe -33, Construção Ltda. -- Recorrendo do des.
buidora. de Conservas e de Peixe e autico Planalto Paulista Ltda.
N. 511.669 - Charles Hahlt IndúsPescado.
pacho que deferiu termo 48.8I8 marca
Transferênc:a de Alteração de Nome de Somaco • de Comercial Somaco Ltda. -tria- e Comércio Ltda.
N. 511.986 -- Sérgio Proveram...
•
Titular
de
Processo
N.
511.672 •- Abastecedora de NaN. 511.987
Tendo em vista pois a existência -desse
Soc. Agrícola e PasViO5 Ltda.
toril São José Ltda. .
mesmo registra 322.829,"marca Soam CO
Congregação
das
Filhas
do
Cora,ão
N. 512.031
não -tpoutado pelo S.P. indefiro o p re n
Priniás Ind. e Com. a-- Arquivem-se os processos.
linacuiado de Maria (Transferência pára sente têrmo.
Ltda.
s
Expediente das divisões e seções seu nome de marca Santa Mônica núN. 512.066 Sottemo Soc. Comero 326.383. - Anote-se a trarsfe; Aryos industrial S.A. - Recorrendo
Republicadas
mercial de Terrenos e Construções Lido despacho que deferiu tixmo 388.397.
rência.
mitada.
Indústria e Comércio Jacarezinho Li- marca ttestform de Industrie. fêxtil Bes.
Rio, 4 de novembro de 1966
N. 512.069 Sobratepa Soáemitada Transferência para seu nome ttorm Ltda. Acolho a pedido de re.
dade de Terraplenagem e Pavimentação
Notificação:
da marca Pedra Branca 302.289 - :onsideração de despacho e ao mesma.
Ltda.
sem provimento para reformar o Regis.
N. 512.085
Tecelagem Saha So- Unia vez decorrido o prazo de recon- Anote-se a transferência.
ro recorrido em face do que dispões
Cicictetas
Monark
S.A.
sideração
previsto
pelo
art.
11
da
lei
Alttração
t
dedada Anônima .
o
artigo 95 ou, 55 do C.P.1.
4.048
de
29
de
dezembro
de
1961
N. 512.106
e de nome da marca Raia térmo 500.366.
Fornibras
Fornitu- mais dez dias
Importadora e Exportadora Doiã Côa.
para eventuais juntadas de
ras Bras. Ltda.
agos Ltda. Recorrendo dó clespa.
Exigências
N. 512.129 ,- Jim Especialidades Me- reconsideração e do mesmo não tendo.
c ho que deteria teimo 406.113 - tirara
válido nenhum interessado serão expecãnicas Ltda.
Termos com exigências à Cumprir c a - Dois Córregos de Fazenda Dol ã
didos os certificados abaixo:
Córregos Comercial e Agricola S. A.
N. 512.131
Hermann Groterhorst.
N. 499.731
Fulminante
IndúsN. 512.132
Nego acolhimento ao pedido de re.
Máquina Santo AntôMarcas Deferidas
tria e Comércio- de Máquinas Ltda.
nio Ltda.
consideração de despacho e mantenho
N. 512.134
o . registro recorrido com exclusão toda.
Fábrica de Colas Vic- N. 446.403 -.. Caxingule - Socie- N. 508.939 - Maria Adelaide.
tor Ltda.
ia de cale. - Apostile-se!
dade Industrial e Comercial de Bebidas
Diversos
N. 512.143
Resistências Elétricas Cerelepe Ltda.
Classe 42.
Companhia Swift do Brasil -- Recore
Ima Ltda.
N. 499.372
Blaqueb
Benito International Flavors
Fragranceá rendo do despacho que 'deferiu termo
N. 512.726 .-- Irmãos Marcelino Li- Bertoncini
Classe 48.
Inc.
No pedido de apostila do reg. --. 464.063 - marca Sadia Tender de
mitada.
N. 482.443
Café Jurema
Ira- 307.666
S.A. Industrie e Comercia Concórdia.
Faça-se à apostila
N. 512.733 aa Calçados Lucchetti cena Peixoto Rodrigues
Classe 11.
Nego acolhimento ao pedido de meLtda.
N. 482.985 -- Idmi
Branipp Comércio, Re- consideração de tis. 8 e mantenho o
Idmi S. A. N. 402.725
N. 511.736
Raymundo Lias.
Ind. e Com. de Modas Infantis - presentações e Importação Ltda. In- despacho recorrido de registre-se COMO
N. 511.740
Rede Azul Distribui- ClassP 36.
Registre-se co mexclwao defiro o pedido de fls .. 12 considerando proIatado a fls. 5.
dora Industrial e Comercial Ltda.
de calçados.
que a taxa já se encontra paga, confor
Magnebras
•
-- Isolantes Térmime
se comprova nas fls. 11 e 11' verso. cos
N. 511.751
Lázaro Roo.
N. 499.088 - Major
Recorrendo do despacho que iaBoa
Leitura
N. 511.754
Ind. Química Santo Livrarias e Papelarias Ltda. - Classe N. 487.516 -- Imobiliária Leão Limi- deferiu tèrrno 375.495 - marca Mag.
Amaro S. A.
nex H.T.
38
Tendo em vista o disfada - Arquive-se.
N. 5.11.763 - Rádio Sociedade Mar- N. 439.802 - Papatensyl
posto no art. 95, n 17 do CPI nego
N. 501.389
Janis
Loipnieks
Enrique
coai Ltda.
Arquive-se. acolhimento ao pedido de reconsidera..
Frederico Carlos Kipp
Classe 3.
N. 511.799 -- 1. Barrichellcr& Cia. N. 460.586 Economist
ção interposto e mantenho o despacho
Cia
14. 511.807 -- Revestimentos. Lidas- de Administração Técnica e Comercial. N. 480.923 .~ União Brasileira, Dis- recorrido de indeferimento.
tribuidora
de
Tecidos
S.
A.
Aguartriais Qualitex Ltda,
-- Classe 38. ...- Registre-se com exPanambra S.A. Importadora e ExN. 511.812
Produttis Alimentícios clusão de conferi e ornamentos de papel de-se.
N. 497.864 Minerva S. A. Dro- portadora Pan Americana Brasileira aa
Shanghai Ltda.
transparente..
garias, Farmácias e Comércios Reunidos. Recorrendo do despacho que indeferiu
N. 511.814
Bortex
'Indústria N. 476.758
Farmá- - Aguarde-se.
termo 448.272 marca Speedy -- Nego
e Comercio de Artefatos de -Latex Limi- cia Eldorado Ltda. Eldorado
Classe 3,
N.
487.19, - Jorge 1Vfargy - acolhimento a opedido de reconsideração
tada.
•
•
N. 485.665 ---. Pastelina -- Produtos Agyrde-se.
apresentado e mantenho a decisão recorN. 511.831
rida de indeferimento.
Representações Argo- Alimentícios Pastelina Ltda. Classe
' "
Reafisos
nauta Ltda.
Padaria e Confeitaria Guaira Ei1111-.
N. 511.855
Restauração de Marras
Grande Hotel Canadá
Angloamérica S. A. Industrial, Im- tada
Recorrendo do despacho que
Ltda.
portadora e Exportadora -- Recorrendo indeferiu termo 352.779 nome comercie
N.
398.236
Revista do Social Mo- do despacho que deferiu termo
N. 511.897
Organização l Guacyaai - Padaria e Confeitaria Guaira Li.
ral
Admastor Lima
ra Ltda.
rnitad a -• Nego acolhicraento ao pedido
Classe 32; '359.251 insígnia comercial .-- AA.
Concedo a restauraç.ão.
N. 511.907
I
de reconsideração interposto e mantenho
Dr. Juan Águia Y
N. 462.688 -- 'Argraf Impressos Li- Sociedade Algodoeira do Nordeste a decisão recorrida de indeferimento
Cabrera.
em
,'
S. A. .--• Recorrer. do do des- fase do di posto no art. li inúmero
• tintada •- Classe 38. - Concedo a res- Brasileiro
N. 511.908
s
Idalino Vianna.
'pacho que indeferiu térmo 250.073 .-- 2 do CPI.
N. 511.922
Société de 'Secreries tauração.
N.

marca -- Pérola.
Brasiliennes.
•
Cooper, Me Dougall S Limited .-,
Restauração de Nome Comercial
de Ferragens Ltda.
Magnestia S.A.
Recorrendo do Recorrendo do despacho que indeferiu
N. 511-.932 - João Lopes .de Bar- N. 402.851
'despacho que indeferiu térmo 320.855 têrmo 467.816 - marca Pif-Paf - Em
Transportadora Cida- marca
,•
Cimag.
.
face da imp rocedência do pedido de re.
de
do
Aço
Ltda.
•-•
Transportadora
ClBeethoven Gonçalves
Recorrendo consideração apresentados nego-lhe acoN. 511.951 - Armand oBalteiro e dáde do Aço Ltda.
Concedo a res- 4o despacho quê indeferiu têrmo
Com. .Ltda.
tauração.
lhimento e mantenho a decisão recorrida
1331.227 - marca Três Folhas
pego. de Indeferimento.
N. 511.512 .- Alucar
Lócaeão
Nome Comercial Deferido
de Veículos Ltda.
F. Capuano Cia. Ltda.
Recor- Peterco Comércio e ,Indústria de Ele'
N. 511.518 -- Itaguaçú. Comércio e
"
tricidade Ltda. -•• Recorrendo do des,
rendo
do
despacho
que
deferiu
termo
Administração S.A.
- Due 8. , Delis N. 497.265
Irmãos Muller S.A 346.255 marca - Martnicoc
Futue pacho, que indeferiu termo 474.372 frase
rad
com.
Irmãos
Muller
S.
A
N. 511.525
Ind.
rama.
de propaganda --- A Definição Exata de
Ind. e Com.
Registre-se de acôrdo.
Ltda..
:
Qualidade. - Tendo em vista o disposart.
109
n
Confecções
Belostil
Ltda..Recorreu,
do C.P.I. •
N. 511.532 -- Sisa!,
`!°!1! g
to no art. 125 n 2 do CPI, nego ecoe
do do despacho que deferiu 'termo'
Santo Afanso Ltda.
lhimento ao pedido de reconsideração
Título de Estabelecimento Deferido 396.144 - marca -- Belostil.
a p resentado e matenho o indeferimento.
N. 511.538 - Indústria -É-Cita RolMetalúrgica Teixeira Lidá. - Redali S.A,
504.561 ea
S.A.
Nossa Se- correndo do despacho que de riu ter- N. 299.914 - Seara, Roebuck
fe
N. 511.539 - IndúsTá'a _ruir ! nora de Lurdes Armazem•
,
Comerão e Indústhria. .•-•
Nego aroBatista
Ferraz
aio
407.736
marca
feixeixa
dan S.A.
..
lhimento ao pedido de reconsideri "" d
Ltda. - Classe 41
42
43
44 Kar,,,- Part Truck Co. ,-;• Recorre:ti- despacho rara manter a exigência reco?.
N. 511.540 -; Indústria TêXtil Rol46',
47
Registre-se de acordo do dó\ despacho que deferiu termo
'riga S.A.
rida. - Apresente novos exemplares
¡com o art. 117, n 1 . do código. '
408.619
marca Kk
Dart.
, reivindicados.
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Certificados Expedidos
Certificados Eaved, , dos

13hmaos

em

26

de ~isto de

Têrmos

Marcas -- Classes

427.444

430.112
438.333
439.607
441.587
443.348
449.280
451.632
452.369
452.598
453.954
146.043
152.237
181.010
194.555
126.434
202.109
205.094
206.511
224.751
235.885
247.886
262.919
253.188
255.367
261.594
289.799
293.781
294.506
294.616
399.324
299.351
313.477
313.649
814.763
317.657
218.541
336.932
378.764
864.771

396.989

Pio. Par. Millet i!oux -- 70
Marco Polo - 41
1 Imperial -- 3
jDipalmil -- 3
Estela Dtdva
41
1 Restaurante Peixe de C31.
-- 41 42 e 43
Sol --41
Schuler --• 46
Laborfiel
2
Guarana Aviador -- 43
Tribicilin
3
•
Reforma -- 32
Ipanema -- 45
O Saquinho Clagico -- 46
Utility -- 40
Gonoza,
3
Tentação -- 40
Alesca -. 37
I3ramarida
6
Irapurú -- 41
13rasfor -- 5
Pre. C. de Len, Res. e EL -- 41 42 e 43
Continental -.Trés Leões -- 2
Orpaco -- 33
Lindo 13ril -- 46
Menaphis -- 48
Influential -- 40
Brasília -- 41
FUI/lb:ia Modas 833:a .t -- 36
Aloema -- 8
Cimbra -- 18
CInabra -- 25
Cimbra -- 26
Cimbra - 23
Cinabra -- 30
Cambra -- 32
Cimbra -- 34
Chnbra -- 26
Cimbro. -- 37
Cimbro. -- 49
ENectronic -- 6 e 8
Gauderio -- 41
Heraid -- 21
Derrnocalha H3 -- 48
Ar-Service - 8
Rest. N. Sen. de Nazaré -- 33 41 42 e 43
Neo-Necrorgan -- 3
Cacareco Vem AP- 32
Pons3ph -- 47
Ankastyl -- 36
Assittma -- 16
It M -- Revista Moderna -32
Magestie -- 41
1 Alahma -3
Pio. Par. Millel Fteux -- 70
Marco Polo -- 41
Imperial -- 3
Chpalmil -- 3
Estala Dalva - 41
Restaurante Peixe de Ou. -- 41 42 e 43
Sel -- 41
Schulei -- 48
Laborfiel -- 2
Guarana Aviador -- 43
IYibicilin -- 3
Reforma -- 32
Ipanema
45
O Saquirdlo GagiCo -7 46
Utility -- 40
Clunozol - 3
Tentação -- 40
1 Alesca -- 37
1 Bramarida
6
1 Irapurú -- 41
1 Braefor
Fre. O. de Lari, /4es, e B -- 41 42 e 43
1 Continental -- 8
Três Leões -- 2
I Orpaco -- 33
Lindo Bril -- 46
j Memphis -- 48
Influential -- 40
j Bradha -- 41
/ Rtrntna Modas Sport
35

Ilar3a3

Classes

Regidr3s

1965

I

R,e3istres

1

146.043
152.237
181.010
194.555
136.434
202.109
205.094
206.511
224.751
235.885
247.336
252 919
253.188
255.467
261.594
289.709
233.781
294.506
294.616
299.324
299.551
313.477
313.649
214.763
317.657
318.541
336.932
37.3.764
264.771
396.989
161.152
416.659
416.666
416.667
416.668
416.671
416.673
416.675
416.677
416.678
416.690
421.970
424.883
426.810

1;

5.••I

335.683
335.384
335.685
335.686
335.687
335 338
335.089
335.690
335.391
335.692
335.693
335.694
335.695
335.696
335.n97
335.398335.639
335.700
333.701
335,702
335.703
335.704.
235.705
335.706
335.707
3353/03
335.709
335.711
235.710
335.712
335.713
335.714
235.715
335.716
335.718
235 719
335.717
335.720
335.721
335.722
335.323
235,794
335.725
335.726
335.727
335.728
335.729
335.730
235./31
235.732
335.733
335.734
335.735
335.736
335.737
335.63.W
335.684
335.685
235.686
335.687
335.588
335.689
335.690
335.691
335.692
335.693
225.684
335.635
335.696
335.697
335.698
335.639
335.700
335.701
335.702
335.703
.335.704
335.705
335.706
335.707
,335.708
335.709
335.711
335.710
335.712 •

161.152
413.659
416.653
416.667
413.388
416.671
416.673
416.675
416.677
416.678

M,34.11a
8
1 '1111ora - 18
133abra
2n
33mbr. - 26
- 27
31vibia - 30
Cimbra -- 32
eunbra -- 34
Cimbra -- 36
Canbra -- 37
416.690 j Cinab ra
49
421.970
Electronic -- 6 e 8
424.883
(33u6erio -- 41
426.810
flevalt. --- 21
427.444
De/naocanna 3E1 - 48
430.112
Ar-Service
C
433.333
Rest. N. Sen. de Nazaré -- 33 41 42 e 13
439.607
Neo-Neeleigan -- 3
441.587
Cacareco Cena Ai -- 32
443.343
P3p s33i1 - 47
449.230
An.astyff - 36
431.332
As33enui - lu
433.369
N
- Revida Moderna -- 32
432.5 3 8
43agestic -- 41
433.054 1 Alahma -- 3

éerlifleados Expedidos em

Têrmos

24

de °Oslo áe

325.713
335.714
335.715
335.716
335.718
335.719
335.717
335.120
335.721
335.722
335.723
335.724
335.725
335.726
335.727
335.728
335.729
335.730
335.731
335.732
335.733
335.734
335.735
335.736
335.737

1968

Marcas - Classes

753.954.
Deorlina -- 1
753.955
'Jdeivitan -- 2
753.957
Ever. Ready -- 11
753.963
Vetwro . -- 2
753.964
Li3 rotox -- 2
754.004
Cl ásdo Muniz S.A.
N.C.
754.071
Rcrnance
41
754.074
Polo
44
754.174
Plunan
22
754.309
Gaz Neon c Cai. Vid. Ltda - -NO.
754.501
Grandes Moinho: do Brasil - 41
754.565
Agacê Novidade5. - 8 11 13 26 27 28 36 37 e 48
754.566
331-0c10 -- 48
754.761
Granja Calpataiso
41 e 42
754.822
Dl. Pepper Gond For Life -- 43
754.823
Cutrepdiper
3
754.827
DesotaI
3
754.829
Papelaria Morh3 -- 17
754.833
Juvenil -- 17 .
755.005
Schiavo -- 1 2 3
755.006
Araguaia -- 3H
7E5.165
Casa Bidu - 22
755.274
Modeca -- 36
755.278
teeirn333inas - 3
755.367
8 Torne -- 1
755.368 . S. Tomé - 16
755.431
13321a0ep ue - 46
755.433
Cholebhi -755.435
"ragus A Pio de Amer. La. 3- 8
755.439
31,32ca, - 23
755.447
Kedomax.
755.448
Elka -- 13 •
755.449
I3onvida -- 33 .
755.451
N14: -- 11
755.452
rJ Al . .
755.453
Spica- --- .6.
755.454
3113rdiset4e -- 34
755.461
,SpeIrt, -3,46
755.483
Cale Combatente -- 41
751.484
Casa. Oliveira 1.3aleastre -- 41 42 e 13
755.504
Dortop -3 3 •
755.573
lnliadrina -- à
755.599
.„
Pinocchio - 41
164.285
Mundo Novo -- 42,
198.317
Echfliac 13uniaraly -- 33
199.546
Attron -- II . • . • •
209.234
Oficina Mecânica Piloto
213.835
S3 1-1401 -- 3
214.462
. 33armei -- 8
234./92
Rainiann ,Sz C3u . Ltda.
N.0
138 131
Gentlen1311
36
330.241
Biscoitos e Sol Juplter -- 41
233.902
Aensovernn
3
3' 13980
Krynol - 28

1

Registros

335.597
335.598
335.599
335.600
335.601
335.602
335.603
335.604
335.605
335.606
335.607
335.608
335.609
335.610
335.611
335.612
335.613
335.614
335.615
335.616
335.617
335.618
355.619
335.620
325.621
335.622
335.623
335.624
325.625
335.626
335.627
335.628
335.629
335.630
235.631
335.632
335.633
335.634
335.635
335.336
335.637
335.632
335.639
335.475
335.476
335.477
335.478
335.479
235.180
335.421
335.182
335.482
335.484
335.185
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Marcas -- Classes

__
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I
1
Registros
Ternio,i
13...weas - Classes .
1 Registros

252.121
Procardl -- 3
254.768
Luar -- 10
264.161
Pcnarnina -- 3
268.499
Pad. e Conf. Sra. Inês -- 41 42 e 43
272.916
Sul America -- 23
276.737
Sotel -- 33
277.725
Fg étro Build Sansão -- 6 8 21 e 33
280.546 ,Pi3bactertna -- 2
283.157
Cllarapanimta -- 42
285.412
Chapecó -- 41
286.893
F3d3ranna -- 26
287.085
Jacto -- 8
289.251
FI •rever -- 23
289.260
Diehl -- 8
289.730
Percysa -- 41
290.106
Alanbu -- 48
292.590 Su p er-Aloy -- 5
293.484
134molo -- 24
296.224
Dm-Dia -- 23
296.225
Du-Dia -- 35
296.226
Du-Dia
36
296.227 1 Du-Dia -- 37
300.537
Cgsper Sup erglass -- 14
301 329
Argylok -- 3
339.101
7tresópolis -- 41

335.486
335.487
335.488
325.489
335.460
335.491
335.492
335.493
335.494
335.495
335.496
335.497
335.498
335.499
335.500
335.501
335.502
335.503
335.504
335.505
335.506
335.507
335.508
335.509
335.510

CERTIFICADOS E XPEDIDOS EM 23
DE AGOSTO DE 1966
rérmos

3/arcas -- Classes

Registros *
i

185.852
Totel Icarai -- 33 - 41 -- 42 e 43
.474.834
335.423
I.FLF.M. -- 15
479.603
335.424
Avenida L. Magalhães-- 33
335.425
487.274 J G.R.S. -- 4
487.822
AGA
335.426
46 .
488.177
335.427
Rapsódia -- 42
335.428
488.341
Prol-1dr° -- 5
...
335.429
489.081 1 Casa Jos6 Silva
40
335.410
489.113
Candango-4 235.431
489.115 1 Candango-4-- 8
335.432
489.118
Candango-2 -- C
335.423
489.119
Cmidango 72 -335-434
489.522
Spurtyl
22
335.425
489.619
Strafb -- 21
335:436
489.840: 1 GO - 21
835.437
489.850
A.G.S. -- 21
335.438
489.910
Fg orne -- 28
235.439
489.913
Nebraska -- 21
335.440
489.958
Mataial -- 16
335.441
489 985
Ftrnar -335.442
489.988 1 1:and+, -- 5
335.443
490.023 1Calcintento - 15
335.444
490 1 95
Flexocret - 31
335.445
490.198 . Plexocret - 5
335.446
490.202
Flexocret -- 16
335.447
490.383 1 A Noite -- 33
335.448
490.424
Slialimar -- 36
335.449
490.513
Ftest. e Auditório Meshla
33 - 41 -- 42 e 43 .. 335.450
490.515
Encapa -- 47
•
.".
3352151
490.915
Sempre Viva -- 47
-3352452
.491.106
Dendy -- 5
335.453
491 205 Locomotiva-- 2
335.454
49/.206
Locomotiva-- 3
335.455
491.212
Locomotiva-- 10
335.456
491.217
Locomotiva --17
335,457
491.218
Locomotiva -- 18
335.458
491.219
Locomotiva-- 19
335.459
491.235
Locomotiva-- 45
335.460
491.279
Remograxa -- 46
4
335.461
491.289
Gabar-Til -- 23
335.462
491.291
Shandmitló -- 23
335.463
491.399
Branqueleju -- 46
335.464
491.476
Quixadin --• 2'
535.465
-494.343
'rural -- 17 -335.466
491.757
Terral --- 32
335.467
491.769
Terra, -- 45
435.468
491.770
Terral -- 46 335.469 •
491.771
Terral . -- 47
333.470
491.785
NardG e Nardinho -- 32
335.471
491.838
Fortuna-- 45
335.472
491.910
Scbilo --40
'''
335.473
491.986
Otic -- 3
335.474
377.577 1 Esso -- (1 -- 2 -- 4 -- 8
8 ---21 -- 3 --32f
36 -- 39 -- 46 e 47)
335.371

I
•
,
1
331.337
Dna. NenC - 41
360.362 1 TMÁba -. n 4 -- 16 -- 19 -- 32 -- 33 -- 41 -- 42¡ 1 335.372
329.193
Scrnus Interioros - 33
.
1 335.373
42 e 45)
890.367
Tmiba -- n 4 - 16 -- 19, -- 32 -- 33 -- 41 -421 l 335.374:
49 e 45)
335.375
390.368
Tol3ba -- 34 -- 16 -- 19 -- 32 -- 33 -- 41 -421 1
43 P 45
335.376
399.334
Contacto -- 37
402.905
Ctmlfecções Revel - 36
"
33
55:TO
435.391
Ed. Pres Atthur BEI' -- 23
335.379
435 392
Ed. Pres., FIdtácio Pt. --33
335.380
425.394
Ed Ptes Júlio Pres -- 33
335.381
453.078
Sereia -- 33
335.382
453.605
Mel-recai -- 41
439 075 Twddol --- 1
=I:
484.072
Analpur -- 1
335.385
466.415 1 Imo. e 1-7.xp Tuson Ltda. -- 6
480 894 1 C S --21
Z381
481 191
Emblemática -- 11 '
335.389
485 202
Centauro .-- 24
433.148
rnn-Ttt, Alhvdrox --3
g::23g:
435 3 31
Canbela -- 42 .
335.391
483 335
.
AinsMe's -- 42
335.392
4 93 910
Osmogenol --3
335.39b
403,332 1 4Cnn3nbagen -- 33 --41 -- 42 e 43
335.294
497. 3 19,
13s~rea1 -- 31 . .
335.395
498 .092
Tl tranier -- 4
335.395
(-mi _3 5
498.92n
S35.397
Aoq . Arr
rp,i,t .... 36
335.398
4"."4
r,,PtOfipx -- li.
335.399
4-op emn1 009
41 . ..
335.400
J on 01
W-333 ba da Lua -- 23
235.401
don . n4 gc,h.fir __
44
335 402
li o n n33
S3 abo -- 16
335.403
opn . ft ,77 rns• jr,s4 S i l va
e
333.404
aon rem
rpQ5. 13)34 347 va -- 23
325.405
J 03 !Inc.,
',nen jii50 F" ,1 ,7
gn
3 9 0 n nn
rn,,1
j934
oli va - 37
300 n03
leNNA;e1 -- 3n
.
- Fi 1444
335.409
335 410
on
n nn
235.411

-

d
j :::1

r-cãr:i
T'

: n2 n
n : rf
Jon 333
et n n PQ1

I:. ^7-f:"/"...: ..__.
6. '•5
e3-5,33,3a -- 11 ..

04

é'0'01

Aon 333
- An.-, et e
4 33 099

49

335

..

1
395.415

235.418
335,417
225.418

r'ni,n. - 1 9
1 17.,,,,n,s ..... 38

T,,,-41,PrIll -- 28
y. s-3,-, __
71,,,,..,, ___, / n
-

.

RR5.41%

48335.420
RRN.421
335.422

1

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 18 I:2B AGOSTO DE 1936
ã,

Têmicis I

Marcas

Clàsses

581.178 .Seifix
648.898
Clephen -- 47
.
657.125
Eâdpan . -- 3
672.260 Sohnlein Roter ning
42
682.842 Photadyna
2
882.843
IM3otadyna '3
744.923 ,Ctdr de Cordoue
48
747.792
Bororé
42
750.022
Carbano
3,
751.273
Ogninn46
751.306
Publicite°
32 e 33
751.575
Scavone
37
751.577
ScavOne
if
751.581
Brin
48
751.582
Ihin
11
751.592 1 Casa de 131(53,eis Larnues -- 34 e 40
751.599
Serelepe
41
751.600
l'rento
23
751.629
Douglas Júnior
36
731.672
Cinnop -- 38
..
751.724
Inuosul
1
751.730
43
751.762
Edifício Embaixador
35
751 764
F6unla
29
751.778
Éricia46
751:780 ' Alginex -- 46
751.827
Cetiol
1

1 Registros
1 .

•

335.097
335.098
335.099
335.100
335.101
335.102
335.103
335:104
335.105
235.106
335.107
235.108
235.109
335.110
235.111 •
335.112
335.11.3
335.114
133.115
,335.116
235.117
325.118
3'?,
335.120
333.121
3353122
335.123

4744 Quinta-feira 10
TérMos

-•Marcas

DI RIO OFICIAL (Sec,. -

Classes

,

Registros

i
335.124
335.125
335.126
335 127
335 128
535.129
335.1:38
335.131
335.132
235.133
335.134
535 I3a
335 156
335.137
325.138
335.139
333.140
335.141.
325 142
325.143
I 335.144
335.145
335.146

751.954
Pontet -- 28
751.955
Pontet -- 26
752.476
Xeller -- 8
752.525
Dol -- 46
752 661
Cut.a.fix -- 1
/53.024
Expresso S. Antônio --- 33
753.025
Expresso S. António -- 33
753.026
Expresso S. Antônio -- 33
753.027
Expresso S. Antônio .-- 33
753.217
SA -- 8
153.392
Imovil -- N.C.
753.399
Ckan Tint se Tesourr -- 49
753.449
Meta -- 38
753.651
US'CP -- 1
753.779
13eneze t -- 46
753.780
S. Gerordco Xangô -- 46
753.781
S. Expedito -- 43
753.883
Scotkins -- 38
753.946
NeuXralex -- 14
753.947
Ccdpornicina --- 3
753.993 1 Vencedor -- 38.
754.027
Emerson -- 8
754.058
T TungsW ---' 5
.1.1012nn••-n-nn

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 14 DE SETEMBRO DE 1966
Termos

Marcas

1
I Registros

Classes

224.325 1 Casa S. Francisco - 14 15 e 16
420.259 Manos - 8
421.682 1 Springweave - 36
425.690 1 Sargent - 1
42-7.310
Novo-Beunit - 3
429.707 Pikapau - 2
429.985 Miramar - 41
430.828
Cia. Ind. Catar. de Lecelagem - 23 e 24
433 619
Itapira - 4
436.238 Santa Marta - 41
437.797
Terrapavi - 6
441.202
Jornal de Letras - 32
441.584 O Mistério de Hoje - 32
443.827
Clrandinha - 41
444.347
Vigorante - 48
445.005 FDiadema - 16
445.962
Jaboti - 42
446.550
Alvorada - 21
.
448.607
Pectanil - 3
449.063 Renovai - 3
449.137
Sissi - 36
451.216
Três Poderes - 41
452.650
Recuperadora de Pneus Brasilia - 11, 21 33 e 39
452.969 Emblemática - 49
453.291 Mesta - 36
484.316
Hotel Guarany - 33, 41, 42 e 43
454.563 Semp - 23
454.639
Seno - 16
484.711
V.A.S.A. - 33
455.392
Aifa x 12 - 46 e 48
458.459
Isopor
8'
455.835 Nylok - 17
455.846 Fontamac - 8
455.952
Carolana - 41
456.210 Cocam - 41
456.477
Colormator - 8
456.582
Belax - 48
487.010
Calcados Rosifini - 36
48'7.316
Desc. A. Bel. do Descanso - 16. 33, 41, 42, 43, 44f
457.639
Radiant ciold -- 48
457.877 Pluma - 36
458.108
Pontual -- 41
458.797
Leomate - 41
1
459.163
Serenata - 32
,1
459.640
Jolas Voral - 8 e :3

337.890
337 891
337.992
227,093
337 P94
227. 505
337 n"
327.397
337.998
337.999
337 DOO
337.901
327.902
237.903
337.904
337.905
327.906
337.907
337.908
337 909
337.910
337.911
337.912
337.913
337.914
337.915
337.916
337.917.
337 918
337 919
3373920
337.921
337.922
337.923
237.924
337.923
337 926
337,927
337.928
237 929
337 930
227 911
317 932
337.923
337.934

Termos

Termos
181.399
tlarastwona - 42.
198.728
Cardial - 41
200.718
Adecodin- 3
200.964
Astro -- 8
207.477
Donlas -- 48
212.219
Unacahle -- 3
234.530 I Adidase -- 3
236.625
Albra -- 1
245.294
Alan -- 48

- Classes

9 ..,

Registros
.
I
1 337.837
1 337.938
337.839
1 337.940
1 337.841
1 337 842
I 337.843
f 337.844
1 337.845

Novemz- m o de 1966

Marcas - Classes

Registros

245 374
. Vernisol - 1
1 337.846
245.456 1 Anginobi - 3
337.347
247.781
Cruzik - 43
337.848
259.946
Ibéri-. - 48
1 337.849
230.920 1 Dragão - 46
337.850
261.558
Nyex I• ensivel - 36
337.851
270.671
Vodol - 3
. 337.852
274.036 1 Flexa cie Ouro - 36
337.853
215.386
Somasedin - 3
337.854
275.650
Clube dos Ritmos - 32
337.855
276.727 , Padaria e Confeitaria Sereia
41, 42 e-43
337.856
277.807
Robel - 41
337.857
278.876
Cabloca - 41
337.858
279.341
Snel - 41
337.859
279.368 1 Friseolon - 48
337.860
279.736
Globo - 44
337.861
279.738 1 Kennel Club - 44
337.862
2.215 1 S.A.F.S. - 22, 23 24, 28, 36 e 37
337.863
280.422 1 Urolocame - 3
337.864
280.527 1 Hotel Gambrinus -- 33, 41, 42 e 43
337.865
282.003 1 Star-20 - 21
337.886
282.304 1 Enit -- 1
337.867
233.310 1 rubezin - 3
337.868
'
283.734
Crise)! (Sanbia) - 41
337 869
Clinex - 1
284.427
337.870
235.207
Rmofuran - 3
337.871
286.031 - Dicol :- 3
337.872
287.240*
Marcopls.s - 8
337.873
290.742
lanches Tropical - 33, 41, 42 e 43
337.874
292.934 1 Paraventi -- 41 .
337.875
294.729
Casa Morera - 1, 5. 6, 3, 14, 16, 18. 20 26, 31 38
337.876
297.227
Ovarisedal - 3
337.877
297.776
Belair - 44
337.878
298.695
Emblemática - 41
337.879 299.697
?acharias - 39
337.880
301.497
Walff - 6
337.881
305.109
Velvet Tecidos Finos - 23
337.882
305.143
Star - 33
337.883
305.573
Barsan - 4
337 884
311.140
Tobil - 42
337.885
312 ..115 1 Felmar - 17
337.886
337.887
Defumador Ogon S. Jo-ge - 2
314.691
313.320 1 Depilys - 48
337.888
317.936 1 Neutrigan - 1
337.889
385.698 1 Campinas (ITC) - 36
337.792
433.531 1 Conti .- 41
337.793
443.005 1 Ao Gaucho - 8
337.794
443.185 1 Kleber - Colombes - 31
337.795
460.199 1 Lojas Pugsley - 11. 18 25, 28, 35 36
337.798
475.704 1 LI-La-Lo - 36
337.797
477.610 1 Catita - 38
337.798
Mana - 38
337.799
.419.307
483.098 1Mustaff - 36_
337.800
483.217
Ada - 50
337 801
483.413
Meditoc - 48
337.802
484.141
Castro Despachante - 33
337.803
484.711 1 Sotilim - 1
337.804
337.805
484.838 1 Leal - 50
485.512 1 Moveis Santos - 40
337.806
.
337.807
486.199
Construfl - 50
337.808
488.072 1 Martinhon - 1_1 •
337.809
490.813 1 Sictna - 6
337.810
491.238
Locomotiva - 49
337.811
491.597
Andante - 36
491.755
Terral - 31
337.812'
337.813
491.739 1 Terrat - :35
,.
337.814
491.900
Chagas - 38
337.813
492.479
Forjaço - 10
337.816
492.877
Cit-onalco - 41
492.879
493.426

493.440

Jaroonalco -- 41

337.817

P ,orne q a -- 15

337.818

Roctv , i1 - 40

331.819

493.485 - Cnnga - 15
493.F65
Congo, - 47

493.763
493.848
494 350
494.-354

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 13 DE SETEMBRO DE 1966

0 111)

4(14.364

1...NIVI -- 11
oteibruNritorPada Vergueiro - 21 e 33
Rennan - 34
Sa rda Ursula -- 16

494.417
Radamés - 36
494.435 ,Z2nelt1 - 4
494.468
Fdsflo - 8
494.496
Ciarei. - 36
494.549
Tvone - 41

494,568
494.619

404.622

494.994
494.996
491.730

491.744
491.745
491.746
491.754

337.720
337.721
337 722

Borore - 5

Nano!! - 6
PD - 6
PPQN 7- 6
Turbillion - 23
Turbillion - 35
Terral - 1
Terral - 18
Terral - 19
Terral - 20
Terral -,- 29

,331.723
337.724
337.725
337.726
337.727

337.728
1

1

337.729
337.730

337.732
337.732
337.733

1
1

1

337.734
337.734
337.735

337.748
337.747
337.748
337.749
337.750

. Quinta-feira 10
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Marcas -- Classes

á

07 .

44

4527 . 7P g

48 ,7 Ø0
4-8. Q "7
A 'R Q QQ
a.g . 54s
429.5 4 3
190 . 2n1
490.870
491.020
451.132
481.149
491.150
491.232
491.547
491.563
491.621
491.624
491.099
422-670
401.671

Di.m”fn
(-1

__ 99

[11,-,or4.1 -

2?

p r ,/nílitjen -- 29
C5-1,1-1e - 41 e 42
-- 15
.wi np f-rtenta --- 3
P'nmat - 1
Fiç-xocrpt
6
Polha Po11cial - 32
- 41 000
Preo. d . Jor. e Enal.
Dernafarma -- 3
13enufarma -- 3
Locomotiva --. 42
Tormento -- 42
Leitãoilnho' -- 42
Anovlar -- 3

, N f”, ,L,

A

C)vidlo -- 36

Medi -- 8
Alado -- 8
Modo
8 .

****** 0.00.0 ***** 000O ***** 00 *****

337.751
337.752
337.753
337.754
337.755
337.756
337.757
337.758
337.758
337.759
337.760
337.761
337.762
337.763
337.764
337.765
337.766
337.767
337.768
337.769
337.770
337.771
33/.772
337.773
337.774
337.775
337,776
337.777'
337.778
337.779
337.780
337.781
337.782
• 737.783
337.784
337.785
337.786
337.787
337.788
337.789
'337.790
337.791
337.699
337.700
337.701
337.702
337.703
237.704
337.705
337.706
337.707
337.708
337.709'
337.710
337.711
337.712
337.713
337.714
337.715
337.716
337.717
337.718
337.719
337.720
337.721
337.722
337.723
337.724
337.725
337.726
337.727
337 728
33/.729
337.730
237.731
33/.732
337.733
337.734
337.735
33/.736
337.737
337.738
337.739
337.740
337.741
337.742
337.743
337.744
337.745
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 12 DE SETEMBRO DE 1956

1 Registros

U'értr.t.s
491.755
Terral -- 30
491.761
Terral -- 37
491.772
Terral -- 48
491.773
Terral -- 49
,441.786
Atisa -- 1
491.789 1 Profornos -- 1
492.245
Xauã -- 32
492.493 1 MA
30
492.700
Duraboy 36
-492.800
Cabana Passagens e Turismo -- 33
492.844
Roda -- 25
492.890
Presupran -- 3
492.978
Mavacanti -- 42
493.029
Emblemática -- 41
493.085
Terminsa -- 1
493.090
Droxable -- 3
4911.097
Posto de Amor. Paschoal -- 21 e 23
493.170
Penhense -- 21
493.292
Mercearia Jamaica -- 41 42 e 43
493.326
FM2 -- 5
493.333
Imperflan -- 23
493.350
Santa Fé -- 18
493.417 1 TerHan -- 3
•
493.428
Promeca -- 3'5
493.433
Promeca -- 44
493.477
Conga -- 5
493.478
Cmaga -- 6
493.499
Conga -- 40
493.545
Confecções Afo
38
492.588
Bonaber -- 14
493.605 I Teatro Folclórico Gogó da Ema -- 33
493.624 1 Edifício Dom Roberto -- 33
493.836
Dascomp -- 33
493.652
Edifício Jonas . Salk -- 33
493.928
Cabo Frio -- 33
492.978
Tmington -- 36
494.000
Strmglobha
2
494.001
Stressgama
3
494.088
Corrente -- 12
494.316
Columine -- 25
494.317
Comunane -- 23
494.344
Alpenul -- 16
478.635
Agulhas Negras -- 27
4/8.949
Tribuna Holeteira -- 32
479.567
Ancor -- 38
479.801
Flu-Bar -- 41. 42 e 43 .aseoeee p .o. 00000000 o 00000
480.232
Fnterodina - 3
481.339
S. Jorge - 42
482.367
A Fazenda - 32
482.572
Varjão - 3
482.576
Varjão
2
482.993
IVIarba - 38
483.210
O Pequeno Inventor - 32
483.662
Bridgestone - 39
484.177
Roupanil - 36
484.564
A -Voz do Planalto - 32
44.825
Ferina/11ex - 23
085.034
S'Unn” - 15 e 16
485.545
Svnflex - 28
,r ,tro Munici pal em RE. - 32
485.000
485.588
cotas rira. de Empre. -- 23
485.5(13
Ratex -- 48
488.188
olívs - 2
45-z5 una
Annrprns 48 g .8 p
12. , 1co do g 'T. dos Es. d . S. Paulo -- 33
4Q7.1/0
Rn PnVn P onal o Povo -- 32
,'57,141

NOveMbto

207.577
271.840
284 160
284.161
302 516
338 222
363.460
363.865
367.321
390 273
395 380
402' 073
405 382
406.650
407 472
416.772
418.466
423.515
429.1).54
435.035
435.181
435 812
438.258
440.347
410.665
441.200
441.471
441.611
442.288
442.628
443.393
444.930
446.349
446.694
446 714
448.950
450.947
451.699
453 397
453.199
401.467
485 224
486.907
483.262
483.915
483.886
489.933
490.024
490.041
490.104
490 143
490.502
490.766
490.894
490.932
958

Marcas - Classes

Ibis -- 17 e40
Metalúrgica Lex S. A. - N. C.
Princesnaha Modas -- 36
Princesinha Modas -- 33 e 36 •
Sfihoutte -- 36
Produtos Natal -- 3' e 42
Satelite ---- 41
Cerâmica Ckwôa -- 8/14 e 25
Edição Brasília
50
Lavre
5 e 33
Mana -- 11
Perma Starch -- 46
B
11
Gmeferol -- 3
Meia Lua -- 41
Casa de Tecidos e Retalhos Nazarelh - 23
Provita -- 2
Duro -- Tec -- 10
Goleadas - 41
Creme Vital Snaart -- 48
City
Rio -- 41
Vucaerha -- 40
Eimek --- Lã - 23
Auopel -- 38
Lectro -- 1
Staltan -- 16
Mercreal -- 21
Naugawhite -- 1
Organização Ideal -- 33
Conciel -- 33
1 Etfi -- 8
Flag -- 32
Santos -- 42
May° -- 42
Afica -- 36
Almas Pneus -- 39
Shp -- 37
Repoise -- 3
Café Moraes -- 41
óleo Ballesulf -- 1
C. P. Celani -- 38
Charlie Chan -- 32
@ LL -- 36
Trenas -- 16
Brighton -- 48
Nivalon -- 36
Coleção Alarabú -- 32
Calchnento -- 26 .
Corveta --- '5
Veleiro -- 36
Beranger -- 11
Vintenas
42
S. Aliqud--- 41
N. V. Per. "e A Satisf. Const. do CLI -- 33
Alpargatas -- 40
Sempre-Viva -- 22
•

337.498
337.499
321 5':9
337.501
337. .1(12
337.503
337.84
331.3a5
337. Ja
337..307
337.5e8
337.'10
337.)11.
337.a 2 •
337.513
337aa,4
337.315
337.a:G
337.517
337.518
337.519
337 520
337.521
337.522
337.523
337.521.
'337.525
337.526
337.527
337.528
337.529
337.530
337.531
337.532
337.533
337.534
337.535
337.536
337.537 •
337.538
337.539
337.540
337.641
337.542
337.543
337.544
337.545
337.546
337.547
337.548
337.549
337.550
337.551
337.552
337.553

"
.^
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE SETEMBRO DE 1966

Térraos

Marcas - Classes

183.324
Granja Guanabara -- 41
122.455
Rixa -- 3
A2.794 1 FrutavIta -- 43
196.665
Itec -- 8
197.432
Fkulatasil Alfa -- 1, 2, 3, 4, 46 e 48
201.09i
Elley -- 18
221.131
A Fidalgo, -- 13, 22, 23, 24, 35 e 36
221.287
A Soberana daso Sedas -- 23
221.749 1 Quedas Brancas -- 37
222.389
Carlos Gómes -- 41
223.213----1-EmblenaWca -- 42 ,
227.107
Niveol --: 48
229.55 7Vitalia -- 43
o.
230.350
Edifício &Amar -- 33
230.871 1 Serraria Bandeirante Woht.
4
232.162 1 Cegonha -- 14
232.438 1 Ec .-- 10 .. .f

Registro9

.

337.460
337.461
337.462
337.463
337.464
337.465
337.466
837.467
337.468
337.469
537.470
337.471
337.472
337.473
337.474
337.475
337.476

I

Têrmos I
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Marca is

Classes

Registros

Têrmos 1

Marcas -- Classes

.
. .
751.560
Labor - 23
937.477
41
Pureza
BB - Haiifax - 22
751.733
337.478
Ao Rei dos Rádios -- 8 e 33
Wellin - 48
751.766
337.479
Ftsqutoho -- 42
Coricidina - 3
751.932
337.480
Adumex -- 31
752.022
Rodoviário 130a Vista Ltda -33
337.481
6
Flottair
Unicom 752.05(3
337.482
Rádio Ipiranga -- 32 e 33
753.018
Piatinj - 22.
337.483
Emblemática -- 41, 42, 43 e 44"
Royal Briar
337.4.84
753.093
48
FliAmond -- 8
• 753.099
New Ronie - 6
337.485
Sued -- 36
Callendritc - 16
, 753.608
Ftkotex -- 36
n 337.486
753.784
Rosuu -"
Saúde niie se bebe, ganha-se bebendo mãet
753.900
Phanodoirrho - 3 . •
337.487
Preta -- 42
751.173
Pekem
6
337.488
F. W.
299.986
754.580
Tenite - Wis
337.489
Rainha da Voz -- 32
292.091
337.490
754.816
Bosch - 11
490.938
Alpargatas -- 47
754.835
Jevenil - 3
337.491
802.773
Rtivax
3
755.292
337.492
Castanho S
1
815.190
755.643
337.493
Tintas- Ypiranga - 1
819.408
Credivoz
8
755.691
Lindo - Lai -.46
337.494
822.055
Marmicoc -- 8 e 11
n55.799
337.495
Animal -Stop - 2
Gráfica Mary -- 17 e 38
924.170
' 755.945
337.496
Poesia - 23
Transcontinental -- 8
843.064
2
756.088
337.497
Senolisina - 3
373.713
Acrosba
756.386
Con.
Res Carn.. 32
Labrapia
3
337.409
837.525
• 756.475
BabY - 36
337.410
Simpson Mixer
643.555
6.
756.494 - Lactobe. - Antromaec - 3
337.411 \
St. Gobaba.-- 14
667.380
756.507
Adier. -- 8
8
337.412
719.133
Adaddin
756.588
337.413
Cineme Lux
Recotex -- 24
749.286
757.005
Lucifer - ti
Retingan.-- 1
337.314
753.621
757.006
1.ucifcr - 3
337.315
Chxxi Year.-- 40
754.582
757.012
Imferin - 2
337.316
Interchernical,Cm~on -- 3
757.018
757.013
Sperry - 8
337.317
157.186
Gabriel Gonçalves. S. A. -- N.C.
757.062
EMIL"
337.418
33.
157.189
Clipper -- 41
331.164
337.419
Mercúrio - N. C.
757.275
Fillis -- 36
751.168
Edifie/o Ipê -- 33
337.420
/37.345
Descat -- 36
Regina -- 48
337,421
757.395
414.540
Broinosa - 1
474.197
757.425
Tietê -- 36
337.422
O Imparcial - 32
537,821
Unionmatex - 6
Franki -- 16
337.423
757.438
630.224
Martird--- 42
757.439
337.424
Candida - 2 e 4t3
608.330
Reneld - 6
737.440
Morim Alfaiate -- 23
337.425
' 608.662
SoM. - 36
157.441
337.426
Pedra Hei de Vencer
28
609.423
337.427
75/.523
Piintnaróter -- 8
Isobicida Maggioni - 3
615.359
Byrrh - 42
757.526
Adr Conqueror• -- 38
337.428
757 528
Maria Atudnuna -- 25
337.429
627.887
Elektron - i
757.529
Alará, Aludnum -- 88
337.430
627.888
EOlektron - 5
União -- •46
337.431
757.553
632.183
Q Boa - 46'
636.296
Paranox --• 1
157.554
Cailnos
337.432
6
637.836
337.433
Patrúa - 46
757.555
U. M. A. -- 38
637.842
Pipper - 41
337.434
757.577
Alice -- 22
639.504
337.435
Victor - 17
Defloehnento
16
757.578
640.884
757.583
Gigantes -- 8
337.436
Oinnepatol - 3
641 072.
337.437
be)veder - 39
737.584
S. R. -- 10
337.438
757.591
Jaragua -- 24
641 077
Vácinilin
3'.
337.439
757.594
Cronolux
8
ó
642.943
Naval - 46
337.440
737.600
Syrnmetar -- 8
643.608
Sipes - 28
337.441
737.522
Rodolin
1
644.674
Semolina . Fio de Ouro - 41
337.442
3
757.623
Propidon
645.250
Katanol - 1
337.443
/57.525
Rodoil - 1
645.252
Cassella - 4
757.713
.
C. O. Obe1g & Cv - 11
337:444
645.253
Casselia - 22
Prylon
337.445
137.716
3
645.280
Korten - 3
337.446
Recindal
157.717
647.654
Karbosvid. - 8
Provita
3
337.447
757.783
647.988
Good Luck - 28
337.448
Palmar - 41
757.804
649.210
Caricia - 37
337.449
Cometa - 11
757.953
858.666
Instana - 3
337.450
767.976
Wiboco - 8
661.263
Alhydrogel - 2
337.451
757.977
wiboco 661.271
Samo - 41
337.452
757.978
Casa Willy Borchoff - 6, 7, 8, 11, 21 e 39
661:918
Pão de Açúcar -7- 41
337.453
Touchon & Co. - 8
767.988
337.454
Optica Ahrens - 14
158.230
661.975
Firmitex - 1
337.455
Optica Ahrens - 28
168.233
661.999
Stic
8
337.456
Depot
3
158.238
Primodian
662.808
Café e Bar Itahy - 31-42 e 43
Primolut - Depot 3
22/.457
158.237
,863.632
Nestrovit - 41
663.633
337.458
Nestrovit - 3
Primai - 16
158.279
663.634
337.459
Nestrovit -- 1
Auto - Strop - 11
768.287
663.919
337.358
Acesita - 5
699.840
Lowenstein - 40
937.359
188.187
National - 31
663.920'
Á óesita
6
397.360Rol-Pint - 17
744.358
663.921
Acesita
7
337.361
745.363
Bálsamo Pisani-8. Th er
663.922
Acesita - 11
663.923
Acesita - 21
33T 362
147.451 A. & A
$2
337.363
747.748 cantareira
4
665.869
Paásarela
43
666.732
Escritório Ocian - 33,
337.364
'747.749 Cantareira - 10
678.871
337.365
.Cabeça de Mulher - 22
748.470
A
1
678.879
331,366
Kipronar - 8
748.516 Camponezinha - 22
687.851
Tonaton - 3 337.367
749.049
COr845,e
1693:098
337.368
KaPeg -'-- 8
Sigel
T49-.694
.
48.
• 893099
Kapeg
837.369
Voiliverk'-tiold •
150.038
698147.
Servadil
:• *.
337.370
150.037
SOIVIc
I
•
.Lowensteirr
699,.83.6'
21
337.3/1
48
°aliei
150.041
337..372
Etoile -- 23 e'38
750.193
337.373
Adresseareh ,-- 8
751.024
337.374
PerOla -- 23
751.559
232.347
233.763
236.704
239.449
243.345
247.232
282.841
293.048
293 934
296.366
297.126

-3

Registros

339.375
337 376
337.377
357 378
337.379
337.380
337.581
337.382
357.583
337.384
537.385
3i .386
337.387
35/.388
354,389
337.390
337.391
337.392
337.393
337.394
337.395
327.396
337.397
337.398
337.399
337.400
337,401
337.102
337.403
337.404
337.405
337.406
337.407
337.408
337.306
337.307
337.308
337.309
337.210
337.311
337.326
337.312
137.313
337.314
337.315
337.316
337.317
037.318
337.319
337.320
337.321
337.322
337.323
337.324
337.325
337.327
337.328
23'i.329
337.330
337.331
337.332
337.333
337.334
337.335
337.336
337.337
337.338
337.339
337.340
337.341
337.342
337:343
337.344
337.435
337.346
337.347
337.348
337.349
337.350
337.351
337.352
337.353
337.354
337.355
337.356
337.357
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçâo feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da
p ublicação começará
a correr o prazo do 60 dias Para o deferimento do pedido. Durant,*
essa prsoo p oderás) apreserear suas J
i.lasições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem p
rejudicados com a concessão do registro rEnter/a0
enuc.) n. /49.240, de 12-5-66
Robot — Indústria de Peças Para
Tratores Ltda,
São Paulo

ROBOT
Ind. Brasi1eir4
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos.
breques, braços para veicuios. Wide.
tas, carrinhos de inao e carretas, canashonetes. carros ambulantes. caminhões.
carros tratores, carros-berços, carros
tanques, carnasarrigadoes carros, cais
OVIS. carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, cubos de veiculas.
corrediços para veiculas, direçâo. desligai:feiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
sengates para carros, eixos de direçâo,
freios. fronteiras para Ve/02103, guidats
locomotivas, lanchas, motociclos. molas
motocicletas, motocarnas. moto furgees
manivela& navios. ônibus. para-choques
para-lamas, p ara-brisas pedais. 'pantões
rodas para bicicletas,, raios para bicicletas. reboque. radiadores para atecolos
sodas para veiculo& seilns. tiMates para veículos, vagões velociPedes. varetas de controle do stosados e
acelerador. tróleis rroleibus vara,-, de
Têrrno n.° 749.246, de 12-5-1966
Distival S/C. Distribuidora de Valores
Limitada
São Daulo

DISTIVAL
Ind. Brasileira:
Classe 38
Impressos em geral e artefatos de papel
e papelão: Bandejas, de papelão, blocos de papel, cartões comerciais e de
visitas, cadernos, copos d epapel, duplicatas, envelopes. tichas, folhinhas e embalagens de papel e papelão, guardanapos, de papel, letrfas de câmbio, notas
promissórias, papel alinasso, papéis de
carta, papéis de oficio, papel de escrever, papéis de embrulho, pastas de papelão, pratinhos . de papelão
remi° n.° 749.242, de 12-5-66.
Dermo Rossettl
São Paulo

QUINOSINA_
Ind. Brasileira'
Clase 48.

'ara distinguir .: Perfumes "ta-ssencias ex
ratos água de colônia .4ttua de touca.
lor água da beleza água de quina
,p ua te rosas água de alfazema. água
Iara barba loções e !atacai para os
:abalos e p ara e nele. brilhantinas banlatina "batonF" cosméticos axadores
te penteados ar trideos eleas feira OP
:libelo creme revanesrenre cremes gordurosos e nomadat Para lhaneza do
aelea "maguilage" lepilatarios. desa
dorantee vinagre aromático pó de arroz

e talco perfumado ou não, apis para I de
senhoras e de crianças c2.10ea. cal
pestana e sobranceiras prepados para
embelezar calos e olhos, carmim 'ara ças. • camisas. camisoSas. samisetas
o rosto e para os lábios, sabão e creme sulcas. saroulas, colarualsos cueiros
saias, casacos, alindas. dominós echar.
Para barbear, sabão liquido perfumadc oca. fantasias, tardas para (saltares zos
ou nas sabonetes, lendfricios em pó egiais, fraldas, galochas, gravata& var.
pasta ou liquido, sais pertumadoi Para m )(nos de ¡ingeris. ;caseais. laquês
banhos, pentes. va porizadores de perta- luvas, ligas, lentícii, mantõs, meias.
me: assintas para dentes, cabelos, anisas natas, mantas. mandrião, mantilhas, pae dllos, saquinhos perfumado, prepara. etós. palas. penhoar pieovss. palermas,
dos em • pó, pasta Uquidos e tijolos peugas, pouchea, polainas. pijamas,
pupraa o tratamento das unhas 'disso!. nhos, perneiras, guimonos, regalos.
ventes e vernizes removedores da cuti. robe de chambre. roupão. sobretudos.
cula. glicerina er4umada para os cabelos uspensórios. saidas de banho. sandálias.
e preparados para descolais tinhas sueteres, shorts, sinalas. notas
ou Mack&
cilia, e pinais ou sinais atifictais, óleos
toucas.. turbantes. ternas. uniformes
para e pele
e vestidos
Termo n.° 749.247, de 12-5-1966
Termo n.° 719.252, de 12-5-1966
Braschapas — Comércio e Indústria
Petydor Confecções Finas Ltda.
Brasileira de Chapas Dobradas
São Paulo
Limitada
São Paulo
PETYDOR CONFE--

BRASCHAPAS

Ind. Brasileira

Termo n. o 719.256, de 12-5-1966
Fausto Bettini
.D.to Paulr

BETTINO
Industria Brasileira

Classe 22
Fios usados em tecelagem em geral
Termo n.° 749.257, de 12-5-1966
Fausto Bettini
São Pamo
Classe z/
Alamares, atacadores para espartilho.
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medica,
nata. bandeiras, bordados. braçadeiras.
5orlas cadeados caas ara móveis
p ianos, carapuças para cavalos, roc.
CCOES FINAS LTD
dões, debruns. lã, fitas torras &anta/
festão. feltro para órgâa. Fotos galar. s
Nome, Comercial dem& lamparinas, mochilas, mosquitel•
roa. nesgas, ombreiras e enchimentos
Termo n.° 749.253, de 12-5-1966
Matadouro Avícola Franco Rei Ltda. nata roupas de homens e senhoras.
'anos para enfeites de móveis, nao
São. Paulo
fazendo p arte dos mesmos, palmilhas,
p assamartes, pavios, rédeas, rendas reFRANGO REI
des, sacas. sinhaninhas para vestido*
telas, aarnaos para almofadas, não 'cClasse 41
sendo parte de móveis, artigos esteie
Abatimento de aves em geral e seu
.`.eitos de al g odão, cânhamo, linho, tuts
comércio inclusive de OVOS
seda, raion lã pelo e fibras tia°
Termo n.o 749.254, de 12-5-1966
incitados em outras classes
Textil Beneficiadora Rosal Indústria e
Termo
n.° 749.262, de 12-5-1966—
Comércio Ltda.
Construtora Or S/C
São Paulo
São Paulo
Classe 33
JEANPAUL
Construções em geral, serviço de :agenharia compra e venda de imóveis e
administração de bens imóveis

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
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó: bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente p reparado cimento Ene.
talico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, terso velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleávei,
lâminas de 'Metal, lata em Vitra, latão
em folha, latão em chapas, latão em
vergalhões, "ligas metálicas. limalhas
.magnésio, manganês, metais não trabaTermo n.° 749.263, de 12-5-1966 ---lhados ou parcialmente trabalhados meMizza Kusniec
Classe 23
tais em massa. metais estampalos„
,CkP Teciàs em peça em geral
São Paulo
„
metais para solla. nigue: e zinco
, Termo n.° 749.255, de 12-5-1966
• Termo n.° 749.248, de 12-5-1966
Beneficiadora Rosal Indústria e
. Petydor Confecções Finas Ltda.
Comércio Ltda.
São Paulo
São Paulo
•
Classe 36
f iDET 2YDOR CONFE--.
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
"COES FINAS.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
batas, botinas; blusões. bóinas babadouros, bonés.' capacetes, 'cartolas, cara.
Classe 36 .
p uçaa ,casacão, coletes. capas, deales:
- Titulo '4‘IND. BRASILEIRA
aachecols, calçadas, chapéus, cintos,
• Termo n.° 749.249, de 12-5-1966
ci ntas combinações. Corpinhos, calças
' Petdor, Confecções Finas Ltda. • de senhoras e de crianças calções, cal
São Paulo
ças. camisas. camisolas., - camisetas,
Casse 36
salas, casacos, chinelos, dominós, echar- Para distinguir: Artigos de vestuários
oca fantasias, fardas para militares co,, e roupas feitas em geral:, Agasalhos,
legas:a. freias, g alochas, gravatas, gor- aventais ol pargatas. anágua& blusas
PETYLOR
ros.
ogos de angarie, jaquetas. laquas botas, botinas, blusties, boinas,
Ind. Brasileira
/uva& ligas lenços. manhas. metas: doura,. bonés. cap acetes, cartolas, babas
caris
Classe Mi
amiba manta, mandrião, mantilhas. pa- ouças, casacão. coletes. capas, chateie
letós.
palas.
patamar
p ulavas. pelerinas: cachecol& calçados, cha p
Para distinguir: Artigos de vestuários
éus, cintos.
e roupas feitas em gera,; Agasalhos DellfieS. pouches, polainas. pliamaa
cintas combinações corp
calças
aventais, alpargatas. -mágoas, blusas, abas- peeseiras, quimonos. regalos. d. senhoras e de crianças. inhos,
calçaes, calbotas, botinas. blusões boinas. baba- robe de chambre roupáo. sobretudos. cas. cama-sus camisolas camisetas,
touros. bonés. capacetes. cartolas cara. s.uspensbrios, saldas de banho. sandálias. cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro**
NUCE.S. casacão. coletes capas. chatas
susteres. shorts. sungas. stolas ou slacks caias. casacos, chinelos dominós. echos.
sachecols. calcados, chapêus. cintos
toucas, turbantes ternos. uniformes
sies. fantasias. fardas para militares co.
datas, combinações, corpinhos, calças
• vestidos
!aviais fraIdas
, galo ch
as, gravatas, gota

Industria Brasileirá,
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WINIIMENn

tos. topos de lingerie, jaquetas, latiu —,
hivas tgas. lenços Md ar 'tis. meias.
maios mantas. ,nandr,ão fnantilhas. paktós palas penhoar pulover, palatinas
'vacas ponches. polainas pilamas. pu>egalos
pe
. rtietraS.
nti-)5
IlinnOTIOS
cohd.
zh,mbre. rOipâo. sobretudos
cueiros
Ctit ias. Zerou WS Cola
suspensórios saldas debonhx_i, sandálias
sueteres snatts sungas %roias ou siacks
rot.u.as turbantes itamos. uniformes
e vest/dos
Termo n.° 749.264, de 12-5-1966
Emprêsa Limpadora Souza Ltda.
São Paulo

mata-gatos. porta-tinteiros.. ocirraLcarimnos, ciorra-lápr.s. porta-canetas. aortacartas, prensas. prendedores de papam.
afita rattnetçgrafos. tintas e tinteiros
Classe 38
Aros para guaritinapos de pape,
aglutinados álbuns (em branco). álbuns
para retratos e outógraf0s. balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinoà, brocha,
ras não impressas. cadernos de escrever. capas para documentos. carteiras
acasos de papelão, cadernetas, cedernos. caixas de cartão. ca:xas para pa.
pelaria, cartões de visitas, cartões e0
merciois, cartões indicas, confetl. cartolina. cadernos de papel melimetrade
SOU Z A
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, caftuchos
Classe 33
de cartolina., copas planográficas. ca
Serviço de limpesa, conserva,,ão e
demos de lembrança. carreteis dt pareforma de prédios co, geral
pelão. envelopes, envdlucros para charutos de papel. encadernação de papel
Termo n.o 749.265. de 12-5-1966
ou papelão. etiquetos. fõlhas indicas
Auto Mecânica Capri Ltda.
rolhas de celulose. guardanapos. livros
São Paulo
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade. mata-borrão. ornamentos
de papei transparente, protos. Dal:sa'CAPRI
nhas, papéis de estanho e de alumia:o.
Ind. Brasileiro
papéis sem impressão. papeis em branco
Classe 21
para forrar paredes, papel almaço com
Artigos da classe
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável. Aapel encerado
Termo ti.° 749.266. de 12-5-1966
papel
higiênico, trop el impermeável
Braswat — Sociedade Brasileira de
para copiar, papel para desenhos. Pá.
Comércio Ltda.
Pd- para émbrulho impermeabtl:zack
São Paulo
papei paro encadernar, papel para escrever. papel para :araria:na papei pa.,
refina para embrulhos, papel celofane
BRASWA'r
*
papel celulose, popel de linho papei
Ind. BrasLeira
absorvente papel para earrahar taClasse 8
baco: papelão, recipientes de pape) 1-0Artigos da classe
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
Termos as. 749.267 e 749.268, de
serp entinas tubos. postais de cartão
12-5-1966
e tubetes de. Papei
Distapel — Distribuidora de Artigos de
Papelaria e Papéis Ltda.
Têrmo n.° 749.269, de 12-5-1966
São Paulo
Eletrônica Realty Int‘ft"tria e Comér'cin
Limitada
São
Paulo
DISTAPEL

Ind. Brasileira
_lig wçe

1/

d a, oara
carimbos almotadas oara tintas. abridores de cartas. sim:avos. borracha&
bei cos para mataborrão. borrachas pana
colas brochar oare dese,:hoa, cofres
canetas. canetas draetro. canetas Para
desenho. cortadores de.oanel carbonos.
*ar/rabos. carimbadores cola Para 'sapal.
colaciores, compassos. cestos para corresp ondência tksenhadores. depliaidsret da— 4nres estojos pa•is dentam
earr~ cara canetas credes emes mina&
esona*os. estalos para *pis. enodo&
~letra 4,871R ZROIL ,huselores.
ISPra Whardria., de escaves. einifttea
para laolgetras. anum acenei. glalaPeadares %pis na toarei Malsiellan Ma~tas prez ap ontar lápis. xelim, men
ove cenas. rakentnas de
eraftles
eseyrorp erdrinitmrs ealteher. troam;
ame de sanar etéendenes de enuattpiear
nona& fastm-ieins 4 Snrries, mredb
sereevelos sara estieis. certuradarer

Artmo, r.ard

em_11tO,(5 ,111110id

REALTY

Ind. Brasileira

Termo n.o 749.275, de 12-5-1966
comutadores, interruptores, tomadas de'
corrente. hisiva. aparelhos. fotográficos Comercial Paulista de Calçados Ltda.
e cinematográgicos, filmes revelados,
São Paulo
binóculos, óculos. al.,r,reibos de aproai.
PAULISTA
mação. ahatlours e lutares máquinas
Ind. Brasileira
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 36
Calçados em geral
Termo n. 9 749.270, de 12-5-1966
Avary da Costa -Prado
Termo n.° 749.276, de 12-5-1966
Classe 32
Instituto Mac.kenzie
São Paulo
Sào. Paulo

EXPRESS AGENCIA
BRASILEIRA DE NOTICIAS.
S.faulo -Capital
Titulo de Estabeelchnento
—
Termo n.° 749.271, de 12-5-1966
Sopas. Pizzaria e Pastelaria Scala Ltda.
São Paulo

SCALA

Ind . Brasileira
Classe 41
Sopas prontas, pizzas epastais
Termo a.° 749.272, de 12-5-1966
Panificadora Flõr da Repreza Ltda.
São Paulo

PIOR DA REPRÉZA
Ind. Brasileira
Classe 41
AçúcaP; balas; biscoitos; bolos; bombons
café; caramelos; chocolates, 'compotas:
confeitos; doces frutas: geléias; pães doces; pralinés; pudins; sorvetes; sucos de
frutas e torrões
Tiamo a.° 749.273, de 12-5-1966
Pronac — Produtora Nacional de
Metais Recuperados Ltda.
São Paulo

PRONAC
Ind. Brasileira

tema
teatro mackenzie
Ckasse 33
Titulo
Termo n.° 749.277, de 12-5-196g Malhas Art-Ytex Ltda.
Minas Gerais

MALHAS
AliT-YTEX LTDA.

Nome Comercial
'Verto.° n.° 749.278, de 12-5-1966
Malhas Art-Ytex Ltda.
Minas Gerais

ART-YTEX
INIXSTRIA BRASILEIRA
•
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas eco geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas. anáguas. blusas,
botas. botinas, blusões, boinas, baba.
douros. bonés. capacetes, cartolas. carapinas, casacão. coletes. capas. dode&
cachem/s. calçadas, chapéus. dato&
cinta& cornbinnBes, corpinhos. calçai
de senhoras e 4e crianças. calções. cal.
coa. azinhas. camisolas. caminethe,
cuecas, ceroulas, colarinhos. ~TOL
casacos. chinelos.

&afinfa. «her-

pes. fantasias. .fardas para militares. Co.
.sueteres. /bort& sungas. Solas ou ilida
luvas. ligas. cinca. 'mantas. meia&
fraldas, galochas. gravatas. noa
roa jogos jaquetas- kwh,
matõs, mantas. tnandribo. mastilhas. maletós, palas. penhaar. 'ptilover. pelerinan.
ramal, ponches. polainas. pijamas, 11111^
abo& perneiras. quimonos. regalo&
robe de ,chambre. ropIo, sobretudos,
suspensórios ' ,lidas de banho. sandálias.
,. ;toucas, turbarias. ternos. uniformes
r vestidos
Termo n.°749.279, de 12-5-1966 •
1Prorrogação)
Aktiebolaget Fructus Fahrier
Suéciak

Clame 5.
Aço em bruto, aço preparado. aço
Classe 5
iiara distinguir as seguintes artigos elé- doce, aço para tipos. aço fundido aço
tricos: Rádioa, apstrelhos de tele" parcialmente trabalhado, aço pálio. aç?
plak-ups. geladeiras, ~rateiras. .apare- refinado, bronze, bronze em bruto co
bre de refdgeraçao. enceradeiras. wa- parcialmente trabalhado; bronze de
,akadores .de pó- fogões. lemos e taca- manganês, brome em p& bronze em
nhos elétricas. chuveiro& 1114loccedorm barra, em fio. chumbo em bento tin
n12~ ferros elétricos de engomar e parcialmente preparado cimento me.-,,assar batedeiras. eaqueteleines. espre- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
medores Bouldificadores elétricos. mi- trabalhado, couraças, estanho bruto. ou
zebus para picar e moer legumes e parcialmente trabalsado, feno em bruto
aralie, reSisténelas elétricas fervedorea em barra, ferro manganês ferro velho.
estafas. ventiladores. paenias e bules gusa em bruto ou parcialmente trabaelétricos. refletora', relógios de as te- lhado, gusa temperado. gusa maleévd
frigetado formas elétricas, miar/mas liminas de metal, lata em faie& latão
fotográficas - e cinematográficas. cara em faiha„ latão em chapas, latão em
.pansimas elétricas, garrafas térmicas. n- vero:3115es. ligas metálicas. limalha&
9~ automáticos. limpadas. apare magnésio. manganês. metais não caba.
Classe 43
!hos de lua fluaresce-nte. aparelhos de f !liados ou parcialmente trabalhados metais em massa-. metais estamPa/os.
Limonadas. bebidas -,. essências, doces e
meatudcacip Interna. esterdizadaren coo
metaia para Rolla, oiguel e zinco
extratos para preparação dessas bebidas
+regadores. bobinas. chaves elétricai
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1-ermo n.v 749.280, de 12-5-1966
E.R. Squibb &Sons, Inc.
Estados Unidos da América

rodei para bicicletas.. ratos para bicicletas.; reboque, radiadores para velados.
rodas para velculos, selins. iciclos. tirantes para veiculo:e. vagões. ' velocipedea varetas de contraia do afogador e
acelerador, tróleis, trolelbua varies de
carros. toletes lar" marro,

BANDOI,
Classe 3
.Preparações farmacêuticas, inclusive
analgésicos
Termo a.° 749.281, de 12-5-1966
(Prorrogação)
Stevenson .51 Soa Limite('
Irlanda do Norte

ss.
-e5

Classe 24

Classe 23

Tecidos feitos totalmente de linho em Para distinguir artefatos de algodão

nylon, plásticos, cânhamo, caroá. luta.
lã, linho, paco-paco, canil, raion, seda
natural e outras fibras: Alamares, aatcadores, bicos, bolsas, de tecidos para se
choras, bordados, borlas, bandeiras, cordites. cadarços, coadores de café, cobertas para raquetes, coberturas para cavalos. debruns, enfeites, etiquetas, entremeio, entretelas, flâmulas, fitas, fran.
Ias. filtros de café, galões, laços de
chapéus, mochilas, montas, nesgas. omI}flXJ STRIA BrUkSILEIRA
breiras. passamanaries. palmilhas, NI vios. passamanes, ponpons, pingentes,
Artigos da classe
rendas, rédeas, redes, sacos. sacas, saTermo n.° 749.283, de 12-5-1966
colas. tiras, telas sara bordar. sesgas
Semap — Fornecedora de EquipamenTermo n. 9 749.286, de 12-5-1966
tos e matérias Primas Ltda,
(Prorrogação)
Guanabara
peças
Têrmo
749.282, de 12-5-1966
ORM — Organizadora de Emprêsas
de Rádio e Televisão Ltda.
Guanabara

ORTEL

Lanificio Record S. A.
São Paulo

SEMAP,

PRORROGA010
,RECOTEx
Industria Brasileira

NiXISTRIA BRASILEIRA

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e araz gartes
ntegrantes: Aros para bicicletas, autos
navais, auto-caminhões, aviões. amor,
?Mores, alavancas dei.- ~ bare.UN
: bretães braços para veiculo& bicides
M. carrinhos de -mão e carretas .ntral•I
konete& carros ambulantes. cantinfifka;

:arma tratores. carros-berços. carrow
langues. carros-irtigadoes....carroa ' car4

aças. carrocerias, diasais. chapas cie:.
:tilares para veiculas. cubos de vai/mios:
Corrediços para veiculas. direção. des11-'
Padeira& estribos, escadas rolantes. ele.'
vetdores para passageiros e para carga:

engates para carros, eixos de direção,.
freios, fronteiras para 'freienlos. 'guidão.
locomotivas. lanchas. Motociclos. molas.
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ônibus, para-choques)

Pare-lamas, para-brisas, pedale Poetes&

erS'°'

$

•PRORROGA ÇXO
.RECOLANA
Indústria Brasileira

Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhas
e calçados, ataduras de algodão pari
diversos fins, exceto para fins medieicais. bandeiras, bordados. braçadeiraa.
borlas, cadeados caas are móveis e
- anos, carapuças para cavalos, cordões,.debruns. lã, fitas forros franjas
festão: feltro para órgão, fofos galardates, lam parinas, mochila& mosquitel'
ros. nesgas.. ombreiras e enchimentos

Ver

4-151--

Classe 48

Para distinguir: Perttnnes. essências ex-

.r1W

2i

JT

a o

n. ,

, São Paulo,

:1"IEDKABek
sc aii
•
'TE COMO A BRIsA hu
•É MAR • '' • ' '• "'"
.
,

-

s ,Classe 48,•-•
Expressão de:propaganda-,

para o tratamento das unhar dissolventes e vernizes.' removedores da cum.
cuia, -glicerina perfumada para os cabelos e preparados pára descolorir unhas.
Mios e pintas ou sinais artificiais Sleoa
nata a pele
Termo n.° 749.290, de 12-5-1966 .
Vicente Antonio Rotondaro
São Paulo

tratos, água de colônia, água de toucador, água tele beleza, agua de quina
água te rosas, água de alumes água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos, fixadores'
.!.!E DMEN
de penteados. •petróleos, óleos para os
mda, glicerina er iumada para os cabelos 'Indústria Brasileira'
e preparados para descolais unhas
• Classe 48
cabelo creme ¡evanescente. cremes gor.
cibos e pintas ou sinais Ciliciais, óleos Para distinguir: Perfumes, essências esdurou* e pomadas para limpeza da tratos, água de colônia, água de roucapele a "maquilage". lepilatórios, deso- cador, água de beleza, água de quina.
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz .gua de rosas, água de alfazema. água
e talco perfumado ou não. !apta para para barba, loções e tônicos para os
pestana e sobranceiras, tampados para mbelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores
embelezar ciliar e olhos. carmim pare de
penteados, petróleos, óleos para os
e rosto e para os lábios, sabão e creme
.abelo, crave reluvenescente, cremes por.
Para barbear, sabão liquido perfumado durosos
e acenadas para limpeza da
ou não, sabonetes. lenrifricias em pó,
e "maquilage", depilatórios, desopasta ou liquido. sais pertumados Para pele
vinagre aromático, pó de arroz
banhos, pentes, vaporizadores de perla- edorantes.
talco perfumado ou não, lápis para
m escavas para"dentes, cabelos, unhas Pestana e sobranceiras, preparados para
e dna& saquinhos perfumada, prepare embelezar cílios e olhos, carmim para
dos em pó, pasta, liquido, e tiloios o rosto e para os lábios, sabão e creme
pra, o tratamento das unhas. ' dissol- para barbear, sabão liquido perfumado
ventes e vernizes, removedores da mui- ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
para a pele
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfis.
Têrmo -ass 749.289, de 12-5;196
escôvas para dentes, cabelos. unhai
Vicente Antonio Rotondaro
¡cílios. saquinhos perfumado, prepara.
Ss'is Pa Lilo
dus em' sés pasta, líquidos e (Moio*
para o tratamento das unhas. Usais
ventes e vernizes. removedores da curto
cuia, glicerina perfumada para os cabes
los e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
•

para

s

pele

Têrrao n.° 749.291, de 12-5-1966
. (Prorrogação)
* Parfurns Nina Ricci S. A. R. L.
•
França

para roupas de homens e aenhoras,
Panos para enfeites de móveis., aio

hisendó parte dos Mesmos, palmilhas
oassaingisies, pavios, rédeas, rendas tlis
lei, saca& sinhaninhas Para vestida,
tampos para almofadas, não
-sendo parte de- móveis, artigos bitu
.Yéitos de algodão. clashanus.
luta.
-seda reicin IS pelo e -fibras net,
, -s , ssisos . ltrrariASSell'
9 749,57; de 12-5-1966'.
,-- . êrz i
Vicente.•Antonio Rotondaro

pestana e sobranceiras nrepwattot.Lia ra
embelezar eilios c olhos carm , re 'vara
o rosto e para on iábius, sabão e ercroe
para barbear, sabão liquide perfumado
ou não, sabonetes.- dentifriclos em Dó.
rata ou liquido, sais p erfumados nata
banhos, pentes. vaporizadores de verrume. escemas para dentes, cabelos. atVlaa
e cílios. Mquinhos perfumado. p reparados em pó. pasta. liquidas e alatoa

N>

Termo n.° 749.285, de 12-5-1966
(Prorrogação)
Lanificio Record *S.A.
São Paulo -

SPRINGBAIL

•Classe 6
Artigos da classe
Têrmo n.° 749.284, de 12-5-1966
Representações Sataman Ltda.
Guanabara

Termo n.° 749.288, de 12-5-1966
Vicente Antonio Rotondaro
São Paulo

Po opocAç

Indústria Brasileira
Classe 48
Para, distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia, água de toucacador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
L
1 crave reluvenescente, cremes por.
cabe.o.
durosos - e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage" depilatórios, desodorante& vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou mão, lápis para

Classe 48
'Para izstinguii': Perfumes, essências ex.

tratai. água tle colônia, água de toucas
dor. ágüe de beleza, água de quina
água kr rosas, agua de Case.ma, água
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação COrne,•ara
a correr o prazo de 80 rena para a deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições
ao Depaseatuento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que 89 Julgarem prejudicados com a concessão de registe requerido
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantma. bandolina. "batons" cosméticos tixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo creme cevanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "ma quilage" lepharórios, dast,dorantee, vinagre aromático pó de arroz
e talo* perfumado ou não. topis para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
pestana e sobranceiras. prepadoe pare
embelezar cílios e olhos. . carmim pare
para barbear. sabão liquido pertumado
ou não, sabonetes, lenelfricioa oem pó.
pasta ou liquido. sais peei :amados para
banhos, pentes, vaporizadores de perlai* Mãos, saquinhos pertumado. preparados em pó. pasta. liquidou o, tifoloa
esctivas para dentes, cabelos, unhas
praa o tratamento ' das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutieuta. glicerina ersumada para os cabelo.

ou sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho imperineabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose. papei de linho papei
absorvente, papel pare embruhar tabaco, papelão, recipiente:. de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de Papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 749.293, de 12-5-1966
(Prorrogação)
Auto Americano Importadora S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO
.weemweim

a preparados para descofoir unhas.
eillos e pintas ou sinais tioticiala, óleos
para a peie
Termo n.° 749.292, de 12-5-1966
(Prorrogação)
S.A. Gordinho Braune Indústrias de
Papel
São Paulo.

•

aventais, olpargatas. anáguas, blusas, serras, serrotes. sa,lius. sacarrolha; tehoras, botinas, blusões, boinas, baba. souras. talheres ralhadeiras. torqueze,
Ouros, bones, capacetes, cartolas, cara- tenazes, travadeiras, te l as dt arame, torpuças casacão, colete. capas, chales, neiras, trincos, tubos para encanamento,
cachecols, calçados, chapéus. cintos trilhos para
pinas de correr, taças,
cintas, combirnçoes, Corpinhos, calças
verruma
de senhoras e de crianças, calções. cal.
Termo n.° 749 295, de 12-5-1966
ças, camisas, camisolas, camisetas
Bar e Lanches Flor da Fonte Ltda.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
São
saias. casacos, chinelos, dominós. achar
pe. fantasias, "tardas para ,militares
;agiam fraldas, galochas, gravatas. gor.
noR DA POINI.P.,
ros. jogos de bagada. Jaquetas, inquês
luvas, ligas, lenços, mantós, - meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa
Classe 42
ietõs, palas. penhoar, pulover, peleriiias Para distinguir: Aguardentes, aperitipeugas. ponches, polainas, pijamas.. pu- vos. an:s: bitter, brandy, conhaque, can.
nhos. perneiras. quimonos, regalos veias ternet, genebra. gim mimei. ticos
robe de 'chambre. rolpão. sobretudos res. nectar, punch pipermint. rhura,
suspensórios, saidas debanho, sandálias sucos de frutas sem álcool, vinhos, vens
sueteres, shorts. sungas, stolas ou Maar
mouth vinhos espumaates. vinhos
roucas, turbantes. ternos, uniformes
guinados e evh:sky
e vestidos
'rêrrno n.° 749.297, de 12-5-1966
Termo n.° 749.294, de 12-5-1966
Rcneva/ Rodrigues
(Prorrogação)
Brasília
Accl Indústria de Acessórios de Metal
Limitada
São Paulo

t

S I) .50*oco

PRORROGACÃO

•C‘

est

IN DUSTRIA BRASILEIRA
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
pare retratos e outógraf0s, balCris. (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência. blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não Impressas, cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras,
cairos de papelão, cadernetas, cader;
nos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões cOrnerciols, cartões índices, confeti, cartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográfitas, Caderaos de lembrança, carreté:s de papelão. envelopes, enveducros para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetos. Milhas índices
%lhas de celulose, guardanapos, livros
na, impressos, livros fiscais, kvros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, protos, papel!.
abas. papéis de estanho e de alumin:o
papeis sem impressão, papeis em branco
para forrar paredes, pape/ olmos° coto

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em côdas as formas e preparos, vidro'
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiraa frascos, formas para do es,
fõrmas para Ritmos, fios- de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste..
Jarros, Jardineiras, licoreiros mamadek
ras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brisas e
xícaras
Termo n.° 749.296, de 12-5-1966
Sentinela Confecçções S.A.
Pernambuco

grc
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Classe 41
Suspensão de geleia real (mel e ge)éia)
Termo n.o 749.298, de 12-5-1966
Casse 11
Ferragens, a.ramentas de teda espécie Transmct S.A. Comércio e Indústria
São Paulo
cutelaria em geral e outris art:gos de
Metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de lataa
arame liso ou tarpado, assadeiras, açucareiros: brocas,. bigornas. paire/as
bandeilas, bacias. baldes, bimbonieres:
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, coiberas para pedreiros correntes, cabides • illivis TR IA fifi ÁS' LEIRA
chaves; creniones. chaves' de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
Classe 6
caixas de metal para portões, canos de Grupos geradores, grupos de solda, grumear.), chaves de fenda chaves isgleaa pos compressores, conjuntos marítimos,
cabeções. canecas. cipos, cachepots
industriais unidades de barça,
centros de mesa. coqueteleiras. caixas motores
moto-bombas e máquinas agrícolas
para acondicionamento de ai:alentos.
Termo n.° 749.299, de 12.5-1966
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catetel(Prorrogação)
raa, conchas coadores: distintivoa.
Flora Irene Mantovani
bradiças; enxadas, enxadões, esferas.
engates. esgu:chos. enfeites para arreios
São Paulo
stribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões. 'vices. ferro para oartar
PRO.PROGAÇ,KD
capim ferrolhis. facas. facões, fechaduras ferre comum a carvão. liruteiras
'unis fôrma, oare locas freios para A CONSERVADORA PAULISTA
e. estradas de ferro, frigideiras; ganchos
grelhas garNos. ganchos para quadros
Classe 33
gonzis para darruagens: insígnias; UTitulo de Estabelecimento
•
mas, 'lâminas, iiroreiros. latas de tixo:
Termo n.° 749.300, de 12-5-1966
Jarras: machad:nhas. molas para porta.
Agência de Turismo Tida.
molas para venezianas, martelos dar. jatour
sPeA)*ej4"
retas. matrizes; navalhas; Puas: P ó s, Pre:
São Paulo
aos, parafusos, picões. porta-gelo: PoClasse 36
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros
Para distinguir: Artigos de vestuáribs panelas, roldanas, ralos para pias, rebie roupas feitas em geral; Agasalhos, tes, regadores; serviços de chá e café,
Nome Comerciai

TRANS/11/ZZ
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MARCAS DEPOSITADAS
Putticação feita de acordo com o art. 130 do Código da
a corra 'o prazo de 60 dias para 0 deferimento do pedido. DurantePropriedadeesse prazo Industrial. Da data da p ublicação comnçará
poderão apresentar suk) oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade industrial aqueles que se julgarem p
rejudicados coas a concessão 40 registro requerido

Termo n.9 749. 301, de 12-5-1966

Termo n.9. 749.306, de 12-5-1966
O Condomínio do Edifício Valquiria
Guanabara

Therezinha de Jesus Rego' Sá
Guanabara

Termo n.° 749.313, de 12-5-66

Reinoldo Kronbauer
Rio Grande do Sul

• PRORROGAÇÃO

Radh Krishna
Classes: 32 e 33
Obras literárias, publicação impressa, livros, Jornal, almanaque álbuns propaganda em rádio e televisão escrita ou
'
falada, anúncios e boletim
Termo n.° 749.302, de 12-5A 966
:Construtora -GuimarãeS'
-São Paulo

,GUMANAZES S.. A.

Termo n.° 749 .316, de 12-5-66
AtlantLs Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 33
Itido de Estabelecimento
Têrmo n.o 749.307, de 12-5-1966
Banco Federal baú S.A.
São Paulo

CONSTRUTO.RA

Clase 8
Acumuladores elétricos e baterias
Termo n.° 749.314, de 12-556
Atlantis Publicidade 'Ltda.
• Rio Grande do Sul

BANCO FEDERAL Ira° S., a:

otia edienm

c

Classe 41
Azeites óleos coinestive igorduras,
vinagre, margarinas, h: ha e seus
derivados
,:.lasse 41
Pará distul mi A g uardentes, 'aperto
Vos, an.z aitter Órarid
uiitidqlie. cer.
veias ternet, genebra g
k ornei tico,
res. nectar. punch p ipermint rhutn
SUCOS de trutas sem álcool vinhos, ve:
Mouth vinhos espumantes vinhos
lu] nados e wh .sk
Termo n.o 749.305, de' 12-5-1966
A. Fernandes de Sá
Cia, .Ltda.
• Guanabara

(94~ de

Térmo n.° 749.3084 de 12-5-1966
Banco Federal Itaú de Investimento
•
Sociedade Anônima
São Paulo

BANCO F EDERAL !TAIS
DE INV ESTIMENTO S.A.
Nome Comercial
• .Termo n.° 749.310, de 12-5-66
José Clementino Bezerra
Maranhão

hjclústrja Brásileira
,
Clase 41
Gafe mil" grão, torrado e moído
Urino n.° 749.211,-de 12-5-66
H. José Fortunato Pereira
Minas Gera.'s-

0'4~

Classe 41

Azeites' óleos comestíveis gorduras.
vinagre, margarinas, banhas e seus
derivados
Termo n.° 749.309, de 12 -5-66
Banco Fnieral liai:, .3. A .
São Paulo

Clase 42

Aguardente•
T,err11 0 ft, 7 49 .312, de 12-5 66
Victor José Alves Filho
•

, Classe ' 32
Para distinguir: Albuns, ; almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinematográficas. p rogramas de rádio , e televisão
p ublicações, revistas: folhinhas impiessas e' programas circenses
Termo n.° 749 .315,— de 12-5,66
Classe $
Geib 5 Cia, Ltda,
Aparelhos de soldár, maçaricos de solRio Grande do Sul
dar, material para solda, inclusfve
- trodos para solda •
Têrmo n.° 749 . 318, de 12-5-66
Skandoplastic Plásticos e 'Tintas Ltda.

EUTALLITE,

,eo tical
,

„91Ub.
-Si

C :lasse

;

13; 28, 38 e 49.
Título de eitabeleMinentO

Rayglanizacão

3
Classe 36
Calçados, chinelos, galochas, pantufas,
Indústria Brasileira,
pelerines, polainas, sapatos para hornens, senhoras e crianças, sandálias
Clase 28
Um proceso de pintura em produtos Ma
Termo n.° 749.320, de 12-5-66
dustriais es p ecialmente os vidros comuns
Daphnis Feraz Barros Fonseca
. São Paul, e faróis de automóveis tornando-os
translúcidos e evitandr- o ofuscamento
da luz
Termo n.° 749.321, de 12-5-66
Parfums Christian Dior
,

Ceci-Cris
Indústria Brasileira
Classe 11

Vidro comum, laininado tiabaihade
tôdas as formas e' p reparos vidro
cristal para todos os fins, vidro indus,
trial, com telas de metal ou cor..posi,
"cÕes especiais: ampolas, aquários, as.
sadeiras almofarizes bandejas cube
tas ; cadinhos, cântaros: cálices, centro
de tnea.'.- capsula3, , copos, espelhos ,ascarradeiras, frascos,
cos, Riniiir para do es,
ema

Sinal de propamado

São Paulo

„

di;l1 rülústria Wasileira

Guanabara

AF

main?
'Qasse 32
Para distinguir:
álbuns, almanaques,
anuários, boletins, cardlogis, jornais.
livros, peças teatrais e c:nemarografina, programas de rádio t televisa
p ublicações. revistas, tolhinhas impree•
sas e p rogramas circenses
Termo n.° 749.317, de 12-5-66
EUtectic Welding Alloys Corporation
Estados Unidos da América

NOme Comercial
Nome Comercial
Termos ns. 749.303 e 749.304, de
12-5-1966
. A. Fernandes. de, Sá El Cia. Ltda.
Guanabara

fôrmas para /Cornos, fios de vidro, gari
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros mamadal.
mas, manteguelras, pratos, pires, porta.
Jóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para r$.
f rescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhamns, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro pare
automóveis e para bara -brisas
xícaras

França

EAU
Classe 48

Para' distinguir: Perfumes esténcias ez‘
tratos. água de colónia água de toucador á gua. ' de beleza água de quina
Ig ua le rosas água de al'azema. água
()ara Narba i005PS -e tônicos para os
-abeins e para a pele b r ilhantina Saiu'
dolina 'batons" cosméticos ti:adoreg
de penteados, petrqleoa, Óleos para cel

( 712
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MARCAS O,)EF SOTAD
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
•a lastrar o prazo do 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentas . sun oposições ao Departa.mcnto
;racional da Propracciado Industrial aquêles assa ao julgarem p rejudicados com o concessão do registro requerido
RnE21z creme revanescetre. cremas aos
Islattassas e pomadas para Imana da
asale a "maquilage". lepliatórios, desa
dorancee, vinagre aromática pó de arroz
e ,a1co perfumado ou pão. mpis para
pestana e sobranceiras, prepadas para
ensInlezar cílios ca olhos, carmim para
e, rasto e para os lábios, sabao e creme
9ara barbear, sabão liquido perfumado
• nao, sabonetes, lenelfricios em pó.
pasta ou liquido sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perdame; esciivas para dentes, cabalai unhas
e cibos. saquinhos perfumado. preparan:. cts em pó, pasta. líquidos e tifoloa
praa o trata:bento das unhas, dissol3entes é vernizes, removedores da cutias:1a, glicerina ar rumada para os cabelos
e ,reparados para descoloir unhara
cílios e pintas ou sinais atificials, óleos
para a pele
Temo n.° 749.319, de 12-5-66
skandoplastic Plásticos e Tintas Ltda,
São Paulo

Skandopiastic
[Pla —sticos e Tintas Ltda.
Plásticos e tintas
Termo n.° 749.322, de 12-5-66
Bloch Editores S. A.
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
sauários, boletins, catálogos, jornais.
Uivros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
publicações. revistas, folhinhas impressas, e programas circenses
Termo n.9 749,324, de 12-5-66
Fernando M. M. Osório
Rio Grande do Sul
C,7•n•

kisek
01xx‘

ge,

Cluase 41

Micacitofras, aletria, alho. enpargos.
5STEE.a4 alimentos para ~eis. amido.
[32239 2 tica S. amainas, amendoim, araruta,
atum, aveia, aveltis. aue1te
Rama baniu, bacalhau.- batem bale&
h_ndOva, bombons. LokefilDP. bnunilhn,
o eia grilo, camarão. anseia
C;DIN em
'D) Po

e ela

caem, carnes, &A,

caramelis chocolates, confeitos, cravo
Termo n.° 749.325, de 12-5-66
Termo n.° 749.332, de 12-5-63
cereais, cominho, creme de le:te, cremes
Haertel 8 Cia. Ltda.
Calçados Declasse Ltda.
ai:mentia:os, croauctes. compotas, cafl.
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
giga coalhada, castanha, cebola, condi.
,DISCPW0:3
men,tos para alimentos, colorantes,
chouriços. dendê doces, doces de truIS&A.?ão N.Rao210.2.23
tas, espinafre essencías alimentares, empadas, ervilhas, euxovas, extrato de toeClasse 36
mate, farinhas alimenticias, lavas fêCalçados
UndúseTia
cuias, flocos, farelo, Fermentos. teljac
F:gos frios, nrutas secas naturais e cris
Termo
n.°
749.333,
de 12-5-66—
Classe 42
mandas. glicose, goma de mascar, gor. Para distinguir: Aguardentes, aperiti- Sérgio Benavente da Silveira Peixoto e
Yara Benavente Peixoto Labre
duras, grânulos, grão de bica gelatina vos, ara,z, binar. branda, conhaque, cerRio de Janeiro
goiabada. geleias, herva doce herva veja. ternos genebra, gin, kumel. licomate, hortaliças, lagostas, linguas, leite res, (lactar, punch pipermint, rhuin
condensado. le:te em pó. legumes em sucos de frutas sem álcool, vinhoo, ver.
conserva, lentilhas, linguiça louro. Mas.
mouth, vinhos espumantes, vinhas
sas alimenalcias. mariscos, manteiga
quinados e whlskv
margarina, marmelada, macarrâi. masTermo
n.° 749.326, de 12-5-66
sa de tome,te, mel a melado, mate, masJ. B. Dias & Cia. Ltda.
sas para sia:ngaus, molhos, moluscos
Guanabara
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas
pães, paios pralinés plmanta. pós para
pudins, pickles. peixes, presuntos. pa.
tês. pet:t-pois pastilhas. pizzas pudins;
Classe 1
queijos. .rações balanceadas para ani
Desincrustante de caldeiras e outros
mais, requeijões, sal, saga sardinhas..
vasilhames
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha.
Termo n.° 749.334, de 12-5-66
rim, tremoços, tortas, tortas para aliSérgio Benavente da Silveira Peixoto e
mento, de animais e aves, torrões
Tara Benavente Peixsato Labre
PRORROGAÇÃO
toucinho e vinagre
Rio de Janeiro
Classe 36
Termo n.° 749.323, de 123-66
Artigos de vestuário para criançás, chaBloch Editores S. A.
(aanabara
péus e bones, exceto calçados
Termo n.° 749.329, de 12-5-66
tliOdiSTRIA GRAMMA
Rogotel — Sociedade de Telefonia e
Clase 16
Eletricidade Ltda.
Produto par pavimentação de veículos
Goiás
Termos as. 749.335 e 749.337, de
12-5-66
Useauto Administração de Consórcios da
Bens Patrimoniais Ltda.
Classe 32
São Paulo
INEBSTRIA
BRASILEIRA
Para distinguir: Albuns, almanaques,
anuário. boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográfiClases 8
a
cas, programas de rádio e televisão.
Artigos da classe
'CONSORCINHO USCAUTO'
publicações, revistas, folhinhas impresTênmo n.° 749.330, de 12-5-66
sas e programas circenses
Luiz Pinto de Castro
Classe 32
Termo n.° 749.327, de 12-5-66
Goiás
Para distinguir: Álbuns. aimanaquea,
Luiz Pinto de Castro
anuários, boletins, catálogos, jornais,
Goiás
livros, peças teatrais e cinematograileu, programas de rádio e televisgaa
publicações, revistas, folhinhas inapreasas e programas circenses
Classe 50
Impressos para uso em cheques, dup1.51catas, envelópes, faturas, notas prombs
s4rias, papel de correspondência e Ind.
Clase 38
bos, impressos e mcartazes, placas, tabuClasses 33 e 50
Artigos da classe
letas e veículos, bilhetes, impressos
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 749.331, cie 12-5-66
Termo ri.' 749.336, de 12-5-66
Tèrmo n.9 749.328, de 12-5-66
Agrícola Comercial Rio Negro, Lida Useauto Administração de Consórcios de
Luiz Pinto de Castro
Goiás
Bens Patrimoniais Ltda
Goiás
São Paulo

n2U

CSN'"

(Se

O PARAISO
DA SORTE

O PARAIS
CA
Clases 38
Artigos da classe

RIO

WEGRO

1/4DOSTRIA BRASILEIRA
Clase 41
Astigos da classe

'CON-SORCiNHO USEAUTO"
SAO PAULO
Classe 33
Titulo de estabelcimento
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo 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 Osso prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Prfr,-kedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com á concassU do registro requerido
Ténnos as. 749.338 a 749.340, de
12-5-66
Institut Français Du Petrols, Des
Carburants et Lubrifiants
França

FLEXOTIR
Classe 18
mas e munições de guerra e caça:
Adanges, arpões, balas, baionetas, canhões, carabinas, chumbo para caça,
cartuchos, dinamite espoletas, explosivos, espingardas, fusis, fogos de artifícios, metralhadoras, pistolas, pólvora,
punhais e revólver
Classe 8
Aparelhos e instrumentos elétricos; aparelhos de prospecção sísmica; aparelhos
científicos em geral: Aparelhos transmissores, recptores e medidores de sinais elétricos, amplificadores e vibradores, válvulas eletrônicas. retifcadores de
core-riste, bobinas, baterias elétricas, disjuntores e interuptores, alto falantes,
microfontes amperímetros, voltimetros,
barómetros, condensadores elét-icos, sincronizadores magnetômetros, reguladores elétricos
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes:
Motores, bombas, prensas, alternadores,
magnetos de alumagem; amortecdores
hidráulicos, anéis obturadores, anéis de
broca, brocas elétricas, cábreas, guindastes, carburadores, tubos metálicos,
tubos não metálicos flexíveis, condutos,
dínamos, escadas rolantes, martelos, pilões mandris, perfuratrizes
Têrmo n.° 749.341, de 12-5-66
Metalúrgica e Construtora
Sami
Ltda.
Guanabar

gacti.
Classe 16
Pare distinguir: . Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento. blocos para pavimenta.
ção, calhas. cimento. cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos. colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga pare etixos. edificacões premoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas. esquadrias. estro.
turas metálicas para construções. lamele de metal. ladrilhos. lambris, luvas
de !unção. !ages. lageotas. material iso.
lante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdes. madeiras para construções. mosaicos. pro
duros de base asfáltico, produtos vara
tornat impermeabilizantes as argamassas Jimento e cal. hidráulica. Pedregulho. produtos betuminosos. itnpennea.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimentO e outros como na pavimentação. peças ornamentais de ci.
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas. massas anti.
ácidos para USO nas construções, parquetes. portas, portões. pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.

telhas, tacos, tubos de vultilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrõs
Urino n.° 749.342, de 123-66
Coles — Comércio e Indústria de
Guindastes Ltda.
Guanabara

_ Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suas
partes: V.olão, lira, órgâ,o hNinonios,
cravos, espinetas, citaras; violinos; vio
las; harpas; pianos; violoncelos; contrabaixos, banodlins; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro;, meta.
ticos ou não e suas parras: barítonos;
sax-trompas, saxotones, trombones de
pistão; clarins; trombetas; cornetins;
clarinetes; pifanos; flageolets; flautas;
eboés; helicons; trompas de pistões;
gaitas; gaitas de Oca; ocarinas; cisaraClases 6
melas; outros instrumentos musicais;
Guindastes
gaitas de fole; barmoniuns; adufes; san.
tonas; harn.ânrear e castanholas
rermos as, 749.343 a 749.345 e 749,349
de 12-5-66
Termo n. 9 749.346, de 12-5-66
Manufatura de Brinquedos Estrela
Panificadora Flamengo Ltda.
S. A.
São Paulo
São Paulo

FL A MENGO
INDUSTRIA BRA SILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
lhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleíras, exaremedorea. li q uidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores.
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas. máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores. bobinas. chaves elétricas.
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de . aproximação, abat-jours e lustres. máquinas
para lavar roupas pare uso
doméstico
Classe 12
Artigos de metal de uso comum . e mity
dezas de armarinho; Alfinetes, alfinetes
de segurança, agulhas. argolas; botões;
colchetes, depals: fivelas e fechos corrediços; garras, grifas de metal para enfeites de vestidos, ilhossa,
missangas e presilhas
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Autotomáveis e veiculos de brinquedos.
armas de brinquedo, baralhos, bolas
para todos os esportes, bonecas. árvo
res de natal, chocalhos, discos de arremesso desportivo. ' fipuras de aves e
aves e animais, jogos de armar, jogos
de mesa. luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos. máscaras
pare esporte, nadadeiras, rales para
pesca, tamboretes e varas para
pesca

ara tecelagem pe uso comurn; fio ds
ou elo em ~mia ou novélo, torcida
os aio; fio de is ou pêlo, ent meada
ou novelo, para bordado, costura, ao..
clul e Cito; linhas para bordado, costura, croché e trica
Termo n. 5 749.351, de 12-5-196
CISA — Corretora de Imóveis, Seguros
e Administrações Ltda.
Guanabara

Classe 33
Operações imobiliárias em geral, seguros e administração de bens
Termo n.° 749.352, de 12-5-1966
Ranulfo Ramos de Alcántara Silva
Guanabara

Clase 41
Açúcar, balas, bombons, biscoitos bola
chas, bolos, chocolates, confeitos creine
de leite, chá, café, conservas alimenit
cias, doces, frutas sécas, em calda, crisClasse 33
talizadas e compotas leite, leite condensado, leite em pó, manteiga, pão, frios Limpêsa e conservação em geral. Ras»
pagem, enceramento, lavagens de casas
Térmo n.° 749.348, de 12-5-66
e edifícios, limpêsa de vidros, calafate,
(Prorrogação)
vitrificação e decorações
Laboratório Sedar, S. A.
Termo
n. o 749.353 de 12-5-196
Pernambuco
Eiditõra Vozes Ltda.
Rio de Janeiro

PHENIX,

PRORROGAÇÃ(È

TACI DI NA.
Classe 3
Preparado para ser usado na medicina
e na farmácia
Têrino n.9 749.350, de 12-5-1966
Espólio de Fernando Chinagiia
Guanabara
PRORROGÁCÃO

F. R.-1.

Classe 32
Revistas, livros e publicações em gerai
Termo a.° 749.354, de 12-5-1966
Fernando Cinaglia Distribuidora S.A.
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
anuários, boletins, Catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográfi
cas, programas r.le rádio e televisão.
publ : -ações, revistas, folhinhas impresClasse 32
sas e programas circenses
Revistas, livros e publicações em geral
Termo n.o 749.355, de 12-5-1966
Termo n.° 749 .347, de 12- 5-C6
Emapre Importação, Exportação e
Administradora Umuarama Ltda.
Representações tida.
São Paulo'

1NTERLUDIO

CHROMEFLEX

,PRORROGAÇÃO

I NDUS T RIA RRASILEIRA

Allminisfradori

Cume 22
Para distlagair: Fios eu geral. para
bordado • tricotavam fios ser gorai

UMUARAMA LTDA.
Nome Comercial
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Publicação feita de acOrdo com o art. 1314; do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o defe" inreato do pedido. Durante esse prazo poderão a p
resentar suas oposições ao De partamento
Nacional da Propriedade Industrial aquelas que se julgarem prejudicados com a
concessão do registro requerido
Termo n.° I /Y.356, de 12-5-1966
Promotora de Negócios Tupi S/C Ltda.
São Paulo

rérmo n.* 749.361, de 12-5-1966
José Soares de Castro
Rio de Janeiro

CORDOVII

Acuta ceiam

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Para distinguir: A g uardentes, aperibClasses: 33 e 21
Prestação de serviço cooperativos de voa. ama, bitter. brandy. conhaque, cer.
velas temeu genebra, kita trumeL tico.
automóveis e suas partes, peças e
res. aectar. mira) P lOerminti dilua
acessórios
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver.
Termo n.o 749.357. de V-5-1966
cnouth. vinhus espumantes, vinhos
E . D.A.L.C. Edito:3ra Agro-Industrial
quinados e svh.sky
e Cientifica Ltda.,
Termo n.o 749.362, de 12-5-1966
São Paulo
Eletrometais Parecis S.A.
Guanabara

L'Consultório
Prorruxiotial
.,
Classe 33

Facuidade de Ciências

Clasres: 5 e 33
Insígnia
Termo n.° 749.363, de 12-5-1966
Eletrometais Parecis S.A.
Guanabara

Econômicas
de São Paulo
Classe 33
Escola
Termo n.° 749.359, de 12-5-1966
Brumário Lopes Freire
Guanabaar

AUTOMÓVEIS

D 1JSTRlA BRAStLEIRÁ
Classe: 5 e 50
rrodutos laminados, lingotes de diversas
natureza e afins e artigos da classe
Termo n.° 749.364, de 12-5-1966
Eletromeeds.Parecis S.A.
Guanabara_

Termo n.9 749.373, de 12-5-1966
Indústria Química e Farmacêutica
Schering S.A.
(Prorrogação)
Guanabara

PRORROGAÇÃO
J U R ' E 14 A

ind. Bra 9.

Synthaliú

Classe 41
IRASititséis
Masas alimentícias para macarrão, sopas; pastéis; pizzas e congêneres; farinhas; cereais; pão; biscoitos doces e
Classe 3
salgados; bõlos; doces em calda. em Um produto destinado ao tratamento da
compota e em massa; açúcar e café
diabetes
Termos na. 749.367 e 749.368. de
Termo n.° 749.374; de 12-5-1966
12-5-1966
(Prorrogação)
Hollymatic Corporation
Rhm & Haas Ges. Mit Beschrãnktet
Estados Unidos da América
Ha ftung
Alemanha

••••••
Hollymatic

Titulo
Termo n.° 749.358, de 12-5-19'16
Fundação Escola de Comércio
"Alvares Penteado"
São Paulo

PRORROGAÇÃO

abas; cereais; pão; biscoitos doces e
salgados; bõlos; doces em calda, em
compota e em massa; açúcar e cate
Têrmo n.° 749.366, de12-5-1966
Darcy Marotta
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe 8
17 I SK 0",
Aparelhos para dividir em porções material .alirnenticio plástico; transportadoCla.sse 1
res. pára produtos alimentícios -. rn porções; aparelhos para sulcar a superfície Produtos químicos usados como prepade produtos alimentícios em porções rados adicionais para óleos técnicos e
graxas técnicas para l ubrificantes e
-Classe 38
benzina
Fõlhas separadoras de papel para proTermo n.9 749.375, de 12-5-1966
dutos alimentícios em porções
La Veloce Comércio e Indústria Ltda.
Termo n.o 749.369, de 12-5-1966
•
Guanabara
Farbentabriken Bayer Aktiengeselischatt
Alemanha

BAYCHROM
Classe 1
Preparados paar curtir
Te—
rmo n.° 749.370, de 12-5-1966
f. R. Geig-5, S.A.
Suiça

ALP1JKEX

vaLocs • con.£ l CD.
lt AZULEJOS LTA/A
Classe 16
Azulejos, Pisos, ladrilhos, pastilhas decorativas, reformas e pinturas de
interiores
rermo n o 749.';-76. de 12-5-196 6
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da Atnérien

FLUFF

Classe 3
Classe 48
Classes: 21 e 33
Um 'preparado indicado na dermatologia 'ara distinguir: Pertumes, essências.
Titulo
ez-ri. tas á gua de zolônia água de concaTermo n.o 749.371. de 12-5-1966
Termo u. 0 749.360, de 12-5-1956
-ador água de beleza. , água de quina.
Kali — C.hernie Aktiengesellschaft
José Soares de Castro
agua de "rosas, água de altazema água
Classe 33
Alemanha
Rio de Janeiro
'Iara barba toçôes e tônicos oara os
Titulo
-abelos e para a Dele brilhantina ban•
Termo n.9 749.365, de 12-5-1966
fotina "batons" cosméticos fixadores
Dar Marotta
it p enteados petróleo& óleos Para os
São Paulo
-belo. creve reluveneseente. cremes gorINDÚSTRIA BRASILETRA
-mrosos e rimadas para limpeza da
Classe 3
:lel, • -rnaguilarie" deproatório& deso•
1.Im preparado farmacêutico
•
-lasse 42
iorantes vinagre aromático nó de erros
Termo
n.9
749.372, de 12-5-1966
'Voa. ar, z ;net. brandsi. co gbague. cer.
• *alce ciertumado ou náo • lápis para
Alberto-Cuivere- Company
Pare distinguir- Aguardentes. apelei.
lestana e _sobranceiras preparados Para
Estados Unidos da América
-rtihelezar lho. e nthos carmim cara
Veias farnel genetm aia ume1, Real
indústria Brasileira
tes. nectar punch aloerintat- °hum
• ensto-e para o: lábios sahãe e creme
"ECOA de frutas 'em • álcool vinhos.
isca barbear sabão iioutcle perfuma&
'GREAT ZEETH'S
Classe 41
mouth. vinhos espumantes, vinhos
lu não sabonetes dentitricios em lx5.
Masas alimentícias para- macarrão soClasse 48
pasta In banido sais perfumados Pari
quinados e wh:sky
pas; pastéis; pizzas e congêneres; tariPastas, de dente
•
banhos, pentes. vaporizadores de geriu

ELETRUMETHIS PIIRECI5
S. H.

MALESE

VALFORTE
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aeórdo com -o art. 130 cio Código da Propriedade Industrial. Da data cia publicação começará
a correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Z)urante esse prazo poderão apresentou,. Buam oposições ao Departamento
. Nacional tia Propriedade Industrial aqueles que se juig arem prejudicados ema 41 concessão do registro requerido
ne. escóvas para dentes. cabelos, unhas
UM+ Aaquinhos pertutnado, preparados em o& pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das. unhas, diesol•
ventes e vernizes, cemõvedores da cuticula..glicerina perfumada para as cabeos e preparados para descolorir unhas.
:ílios e pintas ou sinais 'artificiais. óleos.
para a pele
Têi ma n.e 749 . 377, de 12-5-1 eee
S. A. Farmaceutici Itália
Itália

0OXIVITAL
Classe 3
Preparado farmacêutico tendo atividade
analéptica e estimulante da respiração
Têrmo n.° 749.379, de 12-5,1966
( Prorrog ação )
Robbins & Myers, Inc.
Estados Unidos da América

contas de metais preciosos. copos de
éxmo n. 749.385, de 12-5-1966
tas, reboque radiadores para veiculo
ciosos, diamantes lapidados, tio de ouro
(Prorrogação)
odas para vizeculos, seuins, triciclos, de
fio de prata, tiVelas de. metais precioEvans Medical Ltd.
rantes para veículos, vagões. velocipea
sos. cafeteiras de metais preciosos, jóias
- Inglaterra
dee, vareta * contrôle do -afogador eti
jóias falsas. lentejolas de metais preacelerado., coleis, troleibus. varaes
ciosos, medalhas de metais preciosos
carros. toletes para carros
semi-preciosos e luas imitações, palitos
Termo n.° 749.392, de 12e5-1966
de ouro pedras preciosas para jóias. peAmerican — Cigarette Company
dras semi-preciosas para, jóia. pérolas
Classe 3
(Overseas) Limited
e imitações de pérolas pratos de me- Produto farmacêutico utilizado no traVaduz, Liectenstein
tais preciosos, serviços dir. Chá e de café tamento das úlceras pépticas,
de metais .. preciosos, serviços de licor
dês, flatulência, piroses e enterites
de metal precioso. serviços de refrescos
Têrmo n.° 749.386, de 12-5-1966
de metal- precioso, serviços de saladas
(Prorrogação)
de frutas de metal precioso, serviços de
Sorvete de metal precioso, talheres de Imperial Chemical Industries Limited
Inglaterra
metais preciosos, turibuios de metal
- turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos.
Termo n.° 749 . 381, de 12-5-1966
S. A. Fannaceutici Itália
•

COLLUMAG

Ttália

.TROFODERMIN
•

Classe 3
Classe 8
Preparados farmacêuticos indicados no Instrumentos filosóficos; instrumentos
tratamento de alcções da pele como científicos e aparelhos para fins úteis;
Classe 44
abrasões, lesões ulceradas e dermatoses
instrumentos e aparelhos didáticos
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
. erosivas da pele e niticeisa
para fumantes; exceto papel (classe 38)j
-nrmo n. 9 749.389, de 12-5-1966
Têrmo n.° 749.382, de 12-5-1966
(Prorrogação)
Têrmo n.° 749.393, de 123-1966
Alumínio Poços de Caldas S, A.
Nestlé S.A.
Frigorifico Esperança S.A.
São Paulo
Suíça
Minas Gerais

,MUCILON

S. A.
ALUMÍNIO POÇOS DE CALDAS
Classe 6
Motores, dínamos, geradores e combinações de motores e geradores
Nome Comercial
Classe 41
Têrmo n.° 749.380, de 12-5,1966
Alimentos dietéticos, alimentos para criTêrmo n.o 749.383, de 12-5-1966
(Prorrogação)
anças , enfermos ou inválidos
'
(Prorrogação)
W. M. Jackson Inc.
Master Lock Company
Termos as, 749.387 e 749.388, de
Guanabara
Estados Unidos da América
12-5-1966
• Aktiebolaget Astra, Apotekarnes
Kemiska Fabriker
Suécia
Classe 32
Impressos
Termo n.o 749.378, de 12-5-1966
(Prorrogação)
Classe 3
Rodi & Wienenberger
Agentes de bloqueio beta receptores
A ktiengesellschaft
Classe 21
Alemanha
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões. aviões, amortecedores, ilavancas de ~Ma barcos.
breques, braços para veículos, bicicleClasse 11 .
tas carrinhos de mão e carretas, camiCadeados, fechaduras de aldrava, ferro- nhonetes, carros ambulantes, caminhões
Classe 13
lhos par portas e guarda-portas
marras, tratores. carros-berços. carros Adereços de metais preciosos ,senn.
tanques. carros-irrigadores carros, carTérnio n.9 749.384, de 12-5-1966
prerei,os p scas imitações adereços de
roças, carrocerias, chassis, charle cir(Prorrogação)
pedras preciosae e suas imitações, eidos
culares para veículos cubos de veiculas,
Guy Motor Limited.nos de metais preciosos. semi-preciosos
zorrediços para veículos, direcgo, deslie suas imitações, alianças, anéis, artiInglaterra
ga:leira& estribos, escadas rolantes. elegos de çantasia de metais preciosos.
vadores para passageiros e para carga
balagandane de metais preciosos ou
engates para carros, eixos de direção.
semi-preriosos bandejas de metais - Prafreios, fronteiras para veículos. guidão.
ciosos, berloques de metal preciosos,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
brincos de Metal precioso ou semimotocicletas. motocargas moto furgões
preciosos, bules de metais preciosos,
manivelas. navios Ônibus, para-choques.
careira le metais preciosos, colares
Classe 21
em-o- lamas. para-brisas. Dedais. Pant8es
Automóveis, caminhões' e Ônibus
de metal:: preciosos 312 semi-preciosos
rodas para bicicletas, raios para biciele.

IMO IPMESCD

-Ç,HICOTE

Fixalex

Frigorifiço
Esperança SN..
Nome Comerciai
Térmos as, 749.390 e 749 . 391, de
12-5-1966
Willys-Overland do Brasil S.A.
Indústria e Comércio
Guanaabra

ESCOTEIRO)
Classe 6
Mánuin 3 ,1 e suas partes integrantes nãd
incluídas nas dases 7, 10 e 17

Classe 21

•

Para distinguir: Veículos e suas oarted

Integrantes: Aro* para bicicletas auto.
móveis, auto-caminhões, aviões more
tecedores, alavancas de câmbio barca%
breques. braços para veículos, bieiciee
tas, carrinhos de mão e carretas. camia
ahonetes, carros ambulantes. camireaõee,
carros, tratores. carros-berços. -arrasa
tanques. carros-irrigadoes, carros. cara
(na& aerrocerlas. chassis, chapas cise
colares para veículos, cubos de veleidoso
corrediços para veiculo& direção. deslia
qt.deiras, estribos, escadas rolantes ele*
vadores para passageiros e para carga,
engates - para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos. quidãO.
locomotivas, lanchas, motociclos, molata,

Nialo
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para o detrimento do pedido. Duramo aso prazo pogarilo aprosentu ame opardezzia ,no DoPa~eztto
Naoirma1 da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prelud~tos com a ooneonâo do rosieko requeime

correr o prazo tio 89 61" q

nateCarfjeS, moto nintgew
stavieS, ônibus. para-dictques
oera-lsrteas , pedaio. pantões
.o...nro bicicletas,. rolos paro bicids.
radadores sara valestes.
wsdos swra veículos, selins, wietclos.
veiculas. vagens vaiocip•
G3a3
rEMdaoa contrade to afogador 'e
óleia. .troltibus vermes
mastres. toleres para narres
nrmo ) 749.394, de 12-5-1966
Frigorifico Esperança S.A.
Minas Gerais

cc.

§aturaz cheques. ações, Papéis de carta
e de ofício, envelopes. cartões de visir
tas e comerciais memorandos. noras promissórias. letras de câmbio. apólices
folhinhas e demais artigos que enquadram a referida classe
Têrmo n.o 749.396, de 12-5-1966
Indústria e Comércio Serrana Limitada
Minas Gerais

IV

kalátNia e Cornépcio
Seffana Ltda.
Nome Comercial
Têrmo n.° 749.397, de 12-5-66
Indústria e Comércio Serana Ltda
Minas Gerais

et-TA,rát2-5.a Ezaziielx.tà
Classe 38
r' Para distinguir o negócio de impressos
em geral. impressos em "silk-scrun"
(Serviços de litografia, flâmulas, caratges, tohínhas calenláricis, cartões de
&boas festas", rótulos, pintura fundida
um p Orcelana e artigos de louça, impressos em toalhas e em tecidos. Nospressos em artefatos de madeira, em
plásticos. couro e pano couro; impresOUS em capas de revistas e capas para
álbuns e fatograflas
Têrmo n.° 749.395, de 12-5-1966
Frigorífico Esperança S.A.
Minas Gerais

Undústria Bradleára
Cases 32
Para distinguir: cadernos escolares de
todos os tipos^ e tamanhos; cadernos
para desenho; livros par escrituração
contábil, blocos, papel para máquinas
TéTMOS ns. 749.400 a 749.404, de
12-5-66
Alexandre Scharff
São Paulo
áRANCO mARRON AMARELO

Classe '28
Tênno n.° 749.405, de 124-1960
Chapas de matéria plástica, tiras dei
Alexandre Scharfl
matéria plástica, caixas de matirial
São Paulo
plástica, aros de matéria plástica, tubos
e canos de matéria plástica, apetrechos
de proteção de freios de matéria
plástica
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vetradirw'h-ila Brechlefra
dação argolas para vedação, arruelas
para vedação: 'barbantes, barracas de
campanha, betume pare vedação, buCasse 21
chas para vedação. bujão (rõlha para
tarraxa): cabos, canaletes.'cordas, cor- Adesivos para vedação, anela para veda-is cordoalhas, cordões, correias de daçâo argolas para vedação, arruelas
transmissão de tõda espécie; enatar- para vedação; barbanteo, barracas de
7ias, esferas para vedação. brilhas para campanha, betume pare vedação, buamarradias. forros para vedação, fuge- chas para vedação, bufão (ralhe gaia
laça; gachetas; juntas para vedação; t axar: cabos. canaletes, cordas, corlonas, lonas liara freios de veículos: déis, cordoalhas, cordões, correias de
mangueiras, massas para vedação, mo- transmissão de teda espécie; anás?!
' nara vedação: rfilhas; tampões para cias, esferas para vedação; fitilhos pare
»Jed - Ção ( fins não medicinais), tendas, amarradias, forros para vedação, fugatiras nata vedação, tubos para vedação, laça; gachetas; juntes para vedação;
ões para vedação: válvulas para 1 's, lonas para freios de veículos:
vedação
tnaagueiras. massas para, vedação, molas para vedação: Milhas: tampões para
Classe 39
vedação (fins tsão medicinais). tendas
Arruelas de borracha, tubos e canos de tiras para vedação, tubos para vedação
borracha, aros de borracha, placas e tubul p 25 para vedação; válvulas para
tiras de borracha, proteção de borravedação
cha para freios, cintas de borracha
Termo
a.°
749.406,
de 12-5-1966
para freios e máquinas
IMA? Ltda. — Indústria Moageira
Classe 47
Alcântara , e Pendotiba
Gasolina, graxas lubrificantes, graxas
Rio de janeiro
combustíveis, óleos lubrificante§ e combustível, inclusive para freios
V
Tênmo n.° 749.399, de 12-5-66
1
Raimundo Nonato Lemos
ND'O$TR IA BRASILEIRA
São Paulo

a /

Pm 51© Re
.

liza&otrio. Igrasifleirrit
•

Classe 41
o dutos alimentícios e seus preparados;
àgredlentes de alimentos, essências anil mentidas. Carne fresca,. charque e
*I
produtos frigorificados Urino n.° 749.398, de 12-5-66

Ynclostria e Comércio Serrana 1, a.
Minas Gerais

r.

saCtuoVrlat
(.4,-,s4 38
Ri r,.:1!.-tbre

requerente
usado pela sociedade nos seus
papéis de correspo ndência, dtiPlicalaS,
a

!cr

I

I

I

Classe 21

Para distinguir: Voiculos e sues partes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto!
móveis auto-caminhões, aviões, amor'ecedores, alavancas de câmbio. braços.
breamea 'traços paro velenha bldchMo. carrinhos do raih a earreits..cacaiabonares. carros ambulantes,.caminbeee
C9M3, koicuo. Cai:Ma-Une:1. earrs3'ç'Cir-RRE2S, earres..2rr2exiderea, garros, eor.
ecsxis. ,urretair2s, eálso=lo, ehopos
ristlreS paro creteálea. earaz3
VG2CVâ3
engates pari] eafitc3. eincips d.o ditaseCo
•corrediçOs, para vencidos. carecoo
Siadeiras. estribos. escadas Mates°. de.
freios. fronteiras para voileaka. tígiii2Z°
locomotivas, lanchas, mu:soldes, isionoS
motocicletas, motor:argua, toeSo faroUt
rodas para bicicletas, raiem' paro bletc.52tas. reboques. radiadores Para vegcalo°
des. varetas do contraia do Jogador
acelerador tróleis. troleibus. Var'ReD
manivelas, navios. Ônibus. para-cheques(
p ara-lamas. para-brisas. pedais pontões
-oclas pana veiculas: relias. triciclos• ti;
rantes nata veleulos. vagões, 'admitia
Para distinguir: Artigos de vestuários

corras e toletes paro corroa

OP°1()H

IINDUSTR8A BRASOLEGIRA
assim as

.

Para distinguir: Artigos de vestiários
e roupas feitas em geral: AgisaiaaoP
aventais, alpargata% anágua% blusas,
botas. botim:az, Musetea bromo% babadouros, Unas, capacetes. cartolas, carc.
puças. casac ga colete% capas, chales,
cachecols. calçados. chapéu% cintas.
cintas, combinações, Corpinhos, calças
de senhoras e da crianças, calções. calcas, camisas, camisolas, camisetas.
cucaeco, e2rou/as3. colarinhoa antros.
gabo, ta-.)ancc% chineloa dominós, achar?ag. fa .12@2252a fardas para militares, ce,
negrano, kekka, èsdochse, gravatas, gorros, logos de legam, Barsoetu. laquês,
hwas, ingaa baços; motes. meiaa
males. mantas, rii@sadr gbe, mastilhas, useletós. palas. penhoar. palma% gelariam
magas, ponches. polainas. Piloso% Cols.
abes. perneiras, am imei:10a reánleg
robe de chambre, roupão sobretudos
uspensórios. saldas de banho,. sandálias.
sueteres, shorts. sun gas. golas Ou alaas
tou cas, turbantts. tero0.2, uniformes
, O Vestidoa

Classe 41
Gêneros alimentícios; cereais
Termo n.s 749.407, de 12-5-19S6
Alexandre Sdtarff
São Paulo
Classe 21
Para distinguir: VeRculos o soas partes
ntegrantes: Ares . para bicicletea crikmóveis, auto-cominhdeN, nvkleo. arcar'tecedores, alavancas do câmbio), basear,

')reques, braços, para veículos.
.as. carrinhos de mão e carretas, ect(çnl&sonatas, carros aadsnlantes, caminhões
curros. tratores, carros-berços. carroscarros-irrigadorets,'carros, carroças, esmocarias, chassis. ehapan
Culatras para veicules. cubos ês macule%
corrediços para veículos, direção. &cágadeiras; estribos, escadas rola rtzs.
vedores para passageiros e paro cargo.
engates para caros, eixos de digneis.
freio' fronteiras para veículos, guiderg,
locomotivas, lanchas. motoeiclos,
motocicletas. motocargas moto furuess.
Manivelas. navios Ônibus para-choques.
paias-lamas nal=a-brisaa pedala pistões,
resinet para cicletas. raios para bicicleta% reboque- radiadores para venciales.
monas para veículos. seirins. triciclos. C?antes pare veículos, vagões. vdoch-deo, Varam
contrõle do afogadas e
acelerador troJeis troleibus. vamos de
Q@Il'OB toletes Dera earre3

•
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Publicação feita de acÓrdo. Com o art.. -40 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento tio pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas Oposições. ao Departament4
Nacional da Proprleds.de Industrial aqueles que se julg areio prejudicados com a conceasão da reglatro requerido
•
Termo a. v 749.408, de 12-5-1966
Alexandre Scharff
São Paulo
Classe 28
Chapas de matéria plástica, tiras de matéria plástica; caixas de Matéria plástica
aros de matéri aplástica, tubos e canos
de matéria 'plástica, apetrechos de proteção de freios de matéria plástica •
Termo n. o 749.409, de 12-5-1966
Alexandre Scharff
São Paulo
Classe 39
Arruelas de borracha, tubos e canecas
de borracha, aros 'de borracha, placas e
tiras de borracha, proteções de borracha
para freios, cintas de borracha para
freios e máquinas
Termo n.° 749.410, de 12-5-1966
Alexandre Scharff
São Paulo
classe 47
Para distMgou "couibustivels. lubrificais
.tes. substancias e produtos destinados
iluminação e ao aquecimento; aleuch
motor, carvão a gás nidrocarboreto,
gás metano. outano t propano. gira em
garratado, gás liquefeito gasolina, gr&
xa.s lubrificantes. Óleos combustivets,
óleos lubrificantes. Óleos destinados
iluminação e ao aquecimento. óleos para
• amortecedores, petróleo e querosene
Termos na. 749.411 a 749.415, de
12-5-1966
Alexandre Schartf
São Paulo

Classe 2)
?ara distinguir: Velculos e aias partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
moveis. auto-caminhões, aviões amorle.cedores. alava as 4e cambia barcos.
hrimues, braços para veículos bicicletas, carrinhos de mão e carretas CaMinhonetes. carros ambulantes. caminhões
.currOS. tratoree
. , ' carros barços .carrosrang- ues éarros . Irrigadores carros. carroças carroCerias chassis. chapas cirareares Para 'veiculo& cubos de velculos.
rorrediços para veieuloS direção flash.'
g adeiraa estribos escadas rOlantes. ele.'
vaeL• para passageiros e coara carga
P ligares para carros. eixos de direção
freio& fronteiras. 'isca Veiculas. guidão.
locomotivas irmrhas. motociclos, Molas
:Imtocicletas. motocargas motè furgões
manivela& navios 1Nribus nara-chooues
imas pa ra-brias nanas aanfaes
odtts •para bit•Yeeta.s. ralos para Weide
tas, reboam ..adiadores para velcidos
rodas para veiCulos lerdos triciclos. ti.
• 'antes para v.,1Cirtos vagões veloclpe.
-fess vararas , 1 . contrõle 4o afogador 4,
erniPihits .fogree
. re Terado
corro énInt,.• nn . t. ,f111'0,
Classe 28
Chapas de matéria plástica, tiras de maté. ria plástica, caixa * de matéria. plástica.

arca de matéria plástica, tubos e canos
de matria plástica, apetrechos de proteção de freios de matéria plástica
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis. para vedação, argolas para vedação, arruelas
para vedação; barbantes, barracas de
campanha, betume pare vedação . buchas para vedação, bujão (rõlha para
tarraxa); cabos, canaletes, cordas, cordéis, cordoalhas, cordões, correi as de
transmissão de tõda espécie; enxárcias, esferas para vedação; fitilhos pare
amarradias, forros para vedação, tugelaça; gachetas; juntas para vedação;
lonas, lonas para freios de ,veicnios;
,...zingueiras, massas paia vedação, molas, para vedação; rõlhas; tampõe s para
vedação (fins não medicinais), tendas
tiras para vedação.. tubos para ve dação,
tubulações para vedação; `i'iálvida s para
vedação
Classe 39Arruelas de borracha, tubos e canoa de
borracha, aros de borracha, pla
cas e
tiras de borracha, proteções de borracha
para freios ,cintas de borracha para
freios e máquinas
Classe 47
Para distinguir combirsoveis. lubritican.
rea substancias e produtos destinados
innumação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás bidrocarboreto.
gás metano, butano t propatio, gás engarrafado. gás liquefeito, gasolina gra
iras lubrificantes. óleos - combustíveis.
óleos lubrificantes, óleos destinados
Iluminação e ao aquecimento, óleos para
amortecedores, petroleo e querosene
Termo n.o 749.416, de 12-5-1966
Willys-Overland do Brasil S . A. —
Indústria e Comércio
Guanabara

Tenho n. 9 749.420, de 13-5-1966
Termo n. 749.425, de id.-a-1966.1
Fábrica de Parafusos Universal Ltda.
Agricola e Comercial EbiNba
•,
À
São Paulo
São Paulo
Classe 11
Parafusos torneados e 'roscas •
IBITUBA
Termo n.o 749.421, de 13-5-1966
Brasileira.,
Codirnetal Ltda. Comércio e' Distribuição de Produtos Metalúrgicos
x,
Classe 45
São Paulo
Plantas, sementes e mudas para a agrt cultura, a horticultura e a floricultura * CODIMETAL
Flores naturais
4nd. 43re:si:1eira.
Termo n.° 749.426, de 13-5-1966
Ateneu Brasília Ltda.
Classe 40
São Paulo
Comércio de inoveis de aço em geral
Termo n° 749.422, d.e 13-3-1966
AT= BRASILIA
Cartonagem Lex Ltda,
Classe 33
São Paulo
Um estabelecimento de ensino
LEX
Termo n." 749.427, de l3-5-1966
Bimaerut Ltda.
Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 38
Caixas de papelão ondulado
BIllfAFRin
Termo n. o 749.423, de 13-5-1966
Ind. Brasileira:
Emercos
Empresa Mercantil de
Classe 41'
Cosméticos Ltda.
Café; laranja; banana; abacaxi; macia
São Paulo
para e limão
Termo ir.0 749.428, de 13-5-1966
EfiERCOb
Terpavi — Terraplanagem e %vintena
tação Ltda.
nd.
Brasileira .
i
São Paulo
Clas‘se 48
Para distinguir: Perfumes, essências, es

TERPAVI
Ind. Brasileira

ratos, água de colônia. água de touca
cador, água de beleza.' água de quina
Classe 38
ictia de rosas. água de alfazema, água
Impressos cl euao da requerente ),
para barba ioceres e tánico.s para o
mbeloS e para a . pele. brnhantina. banTêm° n.9- 749.429, de 13-5-1966 1
dolina. "batons" cosmético& fixadora: Plastiform
indústria e Comtrcto de
de penteados p etróleos. óleos para oi
Pastilhas Ltda.
ereve reluvenescente. :remes gor
São Paulo
durosos e pomadas para ilmpers
urde e - maquilage" 3ept1at6r1as. rieso
PLASTIPORM
sornares, vinagre aromático, pó de arras
Classe 6
, Ind. Brasi.ra3
talco perfumado ou não. lápis pare
Máquinas e suas partes integrantes não
mataria e sobranceiras. preparados Para
incluídas nas clases 7, TO e 17
Classe 33
'embelezar cílios e olhos. carmim Pare
ermo n.° 749.417, de 13-5-1966
Impressos ti caso da requerentê
rosto e para os lábias sabão e ereene
Indústria de Rendas e Tecidos Advance 'ara barbear, sabão liquido • pasturnadr
Termo -n.° 749.4'3Q de 13.5-1966
Limitada
'ri não.' sahrisetea, dentifricios em ,p6
Empreendimentos,
'Administração t11
São Paulo
msta ou liquido. sais perfumados para
Promoções Ourinos Ltda.
Classe 23
aanhas penre,s, vaporizadores de PerfuSão Paulo
Tecidos em geral
me. escevas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos p erfumado. prepara
Termo u.9 749.418, de 13-5-1966
Pinasa
Brasil S.A. -- Financia- dor, em pó. ' pasta. liquidas e et:11(x
para o tratamento das unhas. ateso)
mento, Crédito e Investimentos
FUNDO SACI
ventes e vernizes. removedores de cuti.
Sãc Paulo"
mia glicerina 'perfumada para aa-Cebe
os e p reparados para descolorir unhas.
Classe 33
:Mc* e sintas ou sinais artificiais. óleo
PINASA—ItRASIL
Titulo
de
Estabeelciment0
nata a. Dele
Termo
o.s
749.431,
de 134-1966
Termo n.9 749.424, de 13-5-1966
Classe 38
PhiLson — Indústria e Comércio
Panificadora
901
Ltda,
Impresos Transformadores e Aparelhos
São. Paulo
Elétricos Ltda.
Termo n.9 749.419, de 1-53-1966
.
Relojoaria Iwai (.,tda.
São Paul."
São Paulo
PECILSON

CORALOC

Iwki
Classe 8
Relógios e suas partes integrantes

9O1
Ind. Brasileira
Classe 41
Pães

Irra, Bre.sileirer,
Classe 38
Impressos de uso da requer:MG
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Publicação Seita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data ela publicação começará
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Amima:ai da Propriedade Industrial ai.guêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
_V-

tf.

Termo n.° 749.432, de 13-5-1966
trela, azulejos, batentes, balaustres, bloPedigree Vestuários Masculinos tala. cos de cimento, blocos para _pavimentaSão Paulo
ção, calhas. cimenta. cal, cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas. caixas dágua.
"PEDIGREE"
caixas de descarga pare etizos. edificaand. Brasileira
ções premoldadas, estuque, emulsão- de
'base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 36
turas metálicas para construções, lamec.ra distinguir; Artigoa de veatuarios ,as de metal, ladrilhos lambris, luvas
a roupas feitas em geral: Agasalhos de junção, Ines, Iageotas. material Isca
eventaia, alpargatas. anáguas, blusas !ante contra frio e calor, manilhas, masr:otaa, botinas, blusões, boada& baba- sas para revestimentos de partdes, ma2ource, bonés. capacetes, cartolas cara- deirhs para construções, mosaicos. proaasças.. casacão, coletes. capas, chatas dutos de base astáltico, produtos para
oashacols. calçados. cha péus. cintos. coimar impermeabilizantes as argamasanataa, combinações. corpinho% calças sas de cimento e cal, hidráulica, pedresenhoras e cle criança& calçôaa cai- gulho, produtos betusninosos, impermeaps. camisas, . camisolas, camisetas, bilizantes liquidos ou sob outras formas
Cisecas. ceroulas, colarinhos, cueiros para revtstimento e outros como na paRaias casacos, chinelos. dominós, achar- vimentação, peças ornamentais de cijaea tantastas, tardas para militares, ce- mento ou gesso para tetos e paredes.
gamais. fraldas. galochas. gravatas. gor- papel para forrai casas, massas antiete. ages de (ingeria, jaquetas, taquaa ácidos para uso nas construções, par[a:vaa, ligara lenços. mantôs, meias: quetes, portas, portões, pisos, soleiras
fasieles mantas, mandrião. mantilha& pa- para portas, tijolos, tubos de concreto,
gaaó% palas. penimas. pulover. pelerinaa. :elhas, tacca, tubos de ventilação. tara
Ea-; da chambre, roupão, sobretudos, quea de cimento, vigas, vigamentos
•essidensairicas. saldas de banho. sandálias.
vitrõs
"-antera& chores. sungas. stolaa ou elaclzs
Termo xx.° 749.436, de 13-5-1966
aguce% turbantes ternos, Ulli 101M11Cti
Walter Nieble de Freitas
e vestida)
São Paulo
Termo n.° 749.433, de 13-5-1966
Distribuidoras de Peças Floreado de
EDITOR. A 11IE3LE
Abreu Ltda.
Saio
Cl:15st 32
Livros
FLOB.V.,NCIO DE
Termo n. 0 749.437, de 13-5-1%6
ABREU
Sport Propaganda Ltda.
São Paulo
ind. Brasileira
Classe 6
Alavancas, blocos, cruzetas, .saldeiras.
cilindros; malacates; prensas; torbinas:
fôrnos mecânicos datamos; esmeris; má(pinas adaptadas na conservação e na
aonstrução de estradas, máquinas opea-atrizes; máquinas compressoras motores
'elétricos; mancais e máquinas amassadeiras de concreto e barro
Termo n.° 749.434, de 13-5-1966
*Depósito de Bebidas e Melçaaria
Limi,tada
São Paulo

"NEUZA"
Ind. Brasileir
Classe 43
Uefrencoa, sodas, MICOS de frataa e aaUopea, ;Pema mineraia artificiais,, água
gingerale, guaraná, água ninc.
âi natural suco de caju, granadina e
capilé
.er 749.'Éa,
de 15- icao
O
Construtora Citymooca"Ltda..
São Paulo

CITYMOOC
•
Ind. Brasilera

'SPCFP "
ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Álbuns. almanaques,
anuários, boletins, catálogos, tornais.
livros, peças teatrais e cinematográticas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n.° 749.438, de 13-5-1966
Hotel e Restaurante Rudge Ltda.
São Paulo
"RU DGE "

End. Brasileira

-

Classe 41
Pimentão e biringelas recheada; batatas
fritas; maionezas; risatos; lasanhas; macarronadas; pizzas; saladas "diversas;
feijoadas, arroz; feijão; arroz . de braga;
bife a minelaneza; bife a cavalo; a portuguesa; ravioli gnmcchi e churrascos
Termo ai° 749..439, de 13-5-1966
'ourival Agia de Araujo
São Paulo
nOURITEX"
' LM@ Brasileira

Classe 36
• roupas tenaz ear geral: Aaasalhos
Classe 16
Para distmacir: Materiais para constru- 'ventais alpargatas anáguas. blusas
,ctas, botinas, blusões. boinas babaasa e decorações; Argamassas,

louros, bonés. capacetes, cartolas. carapuças. casacão, coletes. capas, chaless,
cachecols. calçados, chapéus, cintaa
antas, conabinaçôes, corpinlices, calças
le senhoras e de crianças, calções, cal;as, carnisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroukis, colarinho& cueiros,
alas, casacos, chinelos, dominós, acheg
-as,fntirdpmlaes,c>
caiais. fraldas, galochas, gravata& gcno
os. logos dt lingerie, jaquetas. flaquea,
u vas, ligas, lenços, odantõs, meles,
naiôs, mantas, mandribo, mastilhaa. moerás. palas. penhoar, pulover. pelariam.
DOUCh CS. polainas. D I MIM. Da.

perneiras, Mumonos. regalas.
Sobe de chambre, roupão, sobretudos.
uspensórios, saídas de banho, wndálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou alada&
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 749.440, de 13-5-1966 Juary Modas Ltda.
São Paulo
lhM,

aestarta e sobranceiras, preparodrn para
embelezar cílios o olhos, carmim para
reato e para as lábios, rabão e creme
para barbear, sabão líquido pertumada
eza aálc% imbozetea. danai-Maios em pó,
puta ou liquida, C. .9 perfumas/Pata asara
baahors. penteia. vaporizadores de perfume, OSC6V2.9 para dente, cabelos, masca
e callos, eaquinhea peretanado, preparados em pó. peseta liquidas o tildea
Parai o tratamento das unhas. asada
vente@ e sten:aut, resnovedoaes da cate :tala. glicerina perfumada para ca carcoei a preparados) para descoloris uranaa,
alloa e pintas ou sinais artificiara óleoa
Paro o Delo
Termo n.° 749.442, de 13-5-1966
Tinalbert Comércio Importação e
Exportação Ltda.
São Paulo

nIN.A.LBERT"."
Ina. Brasileira'

Classe 33
Importação, exportação e representações
Termo n.o 749.443, de 13-5-1966
Pizzaria do Picolin Ltda.
Classe 36
São Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhais,
aventais. alpargatas. magma& blusas.
"PICOLIN
botas, botinas. bilradas, 120i296, ttab2.
Brasileir
louros. bonés. capacetes cartorea. caras
ouças, casaca°, coletes, capas, abalea
Classe 41
cachecols, calçados, chapéus, alatoo
Pizzas
almas. combinações. cora-olhos, calças
Termo
n.°
749.444,
de 13-3-1966
ças. camisas, camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas. colarinaoa, meiam Indústria de Calçados Vitória Ltda.
São Paulo
le senhoras e de crianças. saiçôca. cai
salas, casacos, canelos. lanadas. echas
"VITORIA,"
• es, fantasias: fardas para mi l itares, co
egiais. fraldas, galochas gravatas. gol'ind. Brasileire,
'os, logos de angarie, iaastaas, amues.
luvas, ligas, lenços miraras meias
Classe 36
maiôs, mantas, mandrião mantilhas. paCalçados
,letós, palas, penhoar. amover. pelerinaa.
Termo n.° 749.445, de 13-5-1966
Peugaa, pouches. polainas panam. pu
Ameprel — Artefatos de Metais e
nhos, perneiras, quanonos. regalos
Precisão Ltda.
robe de chambre, roupaa sobretudo&
suspensórios, saldas de banho sandálias,
São Paulo
metem shorts. sungas ,aofa, ou siadas,
UREPREW
toucas, turbantes. cern as uniformes
Ind. Brasileira
e vestidos
, nossa
Termo n.° '749.411, de 13-5-1966
Embaixatriz Cosméticos e Perfumaria Aço err bruto aço ',reparado. aac
foce
aço oarr tipos aço fundido. cmc
Limitada
•
oarcialmenee trabalhado, aço pálio , eço
São Paulo
, efinado ? treme bronze em bruto MI
parcialmente Pra h.a !Fiado bronze de
manganea bronze em pé bronze
"EICIAIXAT RIZ n
Narra eis' Fio eartnito ero bruto, eu
Ind. Brasileira
aa raia Imante• atroa rado cimento cieteco. cobalto. bruta ou parcialmente
aaasse
'ara liatingiar: Perfumes c oa-em:ma es- t rabalhado conracas estanho bruto on
ratos. água de colônia água de Pouca ', Racialmente srabalhada ferre sus bruto
-adm. água de beleza, água de gulas 'O) Narra Ferro manceme . Ferre velho
QUE) de rosas, água de alfazema, água ousa em bruto ou parcialmente &aba
sara barl3a. loções e tônicos onça e= !hada gusa tem perada gusa maleável
abalos e para a pele, brilhantina, bata l aminas do metal lata em falha Tatâc
da "na. "batons" cosméticos. batedores am Falha. latão em chapas,
latã o eade penteados. petróleos, óleos' cara as aeroalh6ea nojo metálica, lienana,
abalo. crave reluvenescente. cremes goa aiaciaesio. cnanciarida. metais cão tralsa•
durosos e Pomadas para limpeza da %adro, ou p arcialmente traballtados. ale
iate e 'otaguilage" de pil a tórios, d esta- Pais ew massa metais eram-assadas
i orantes. vinagre aromatico oó de arroz metais p ara solda. niq
uel ouro. zinca
ta/ao Perfumado ou não, lapis para
corrugado e cinco liso em Raia'

"ar LRY I°
Ind. Brasileira.'"
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MAR. C. AS DEPOSITADAS
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 poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão a registro requerido

Têrmo n. 749.946, de 13-5-1966
e-finado, bronze, oronz.: em bruto ou vejas temei., genePra gra, amuei., Lica
Termos os. 749:460, 749
e.
Padaria e Confeitaria Reicadense Ltda. ,arcialmente trabalhado, bronze de res. nectar, panei) pipermint. dum,
749.463, de 13-5-1966
. São Paulo
,nanganês, bronze em cm5, bronze em SUCO9 de truras 'vir álcool. vinha. ver
Magazine Tri-Campeão Sociadade
•arra, fio, c.Nutabo em bruto ou
moutti vinhas espumantes, vinhos
Comrecial Ltda.
aarcialmente . p reparado . cimento ale"BEIC ADENSE"
quinados e wh.sity
São Paulo
allico. cobalto, bruto ou parcialmente
Classe 41
Ind. Brasileira
rabalhatio, couraças. estanho bruto ou Refeições prontas; trios; pães; leite: café
TRI—C~0
narcialmente trabalhado, ferro em bruto. doces; condimentos; cánservas de carnes
Classe 41
.barra.
tarro
manganés
terra
velho
Ind.
Brasileira
e
legumes;
frutas;
peixes;
aves
abatidos;
Pão
ihado. gusa temperado, crua maleavei manteiga; mel; momos e masas de to-lasse ti
Termo n.° 749.447, de 13-5-1966
.aussi emi bruto au rarciaimente eraba. mate; chocolate; biscoitos, confeites; ce- •
Comercial Diplomata Ltda,
Munas de metal. lata em tolha, fale reais; sanduiches; farinhas e massas vlóvels em gerai. de metal wi gro, =idel
aço madeira intotados ou não. inana
São Paulo
.1451ha. ' latão em chapas, farão era
alimentícias
sive móveis para escritórios, Armarba.
vergalhões liga metálica lienaloas
Classe 43
para •enheiro e para aoufnea
magnésio manganês: metais não traba- Aguas naturais e artiliicais; refrigeran- armários
PLOMAT ft
, isad as. elmo .das acolchoados Ware
nados ou oarcialtnente trabalhados me tes; refrescos; soda.* sucos de •rimtas;
Brasileira
móveis, bancos balcões. banqueta&
min massa . ..metais estampados
águas gazosas e xaropes
nandelas
domiciliares. berços aiorritibob
metais
p
ara
•ada
1 1 O ue t oura ZIDCC
Classe 33
:arteiras. carrinhos para chá - cif&
Termo n.° 749.458, de 13-5-19C6
Nome Comercial
.
Representaõeçs
conjuntos tiara dormitório& contuntial
Cerealista de Cambara Ltda.
..aasat
para sala . .ie latiras e. sala de visitas,
-São Paulo
Termo n. o 749.448, de 13-5-1966
aceragens. terramentas de cada espécie
conjuntos p ara terraços, larclita oral*.
Paniticadora Capelinha Ltda.
,itelaria em gerai e outris artgos de
coniuntos de .armários e gabinetes' psez
São Paulo
'netal• a saber: Alicates, alavancas. ar .
DE
CAMBARA
copa e casinha camas cabides cadeiral
nações de metal, abridores de lama
g iratórias, cadeiras de balanço calliaa
I nd. Brasileira
tragle liso ou tarpado assadeiras ..çu•
de rádios. colchões colchões de imbua
CAPELINHA
:areirosi brocas. , bigornas. baixelas.
lispensas, divisemaa divans discritecai
Classe 41
.L.ad; Brasileira
°andadas. bacias. Paldes. bitabonieres:
de madeira, esma gai-a rteiras. •scrivania
Artigos da classe
.bules; cadinhos, cadeados. castiçais. co
.
Classe 41
nhas.. estantes nuarda-roupas, nesa&
Termo n.° 749. 19, de 13-5-1Ç66
Iberas para pedreiros correntes: cabides
mesinhas cresinhat p ara radia
Pão
Arena
Veículos
e
Serviços
S.A.
Chaves; _cremones. chaves de'paratusos
Nâo mezinhas pare televisão 1,
Termo n.° 749.449, de 13-5-1966
São Paulo
conexões para encanamento, colunas.
aara andaras oorta-tatratos.
' 'na%
Indústria e Comércio .1 extil de Rendas caixas de metal para nartões, canos de
noltronas-camas- p rateleiras, porta-chi.
ARENA
Acácia 'Ltda.
nistiq onfás 'sofás-camas, tra araiseiroo •
mear!, chaves de tenda chaves isglesa
Ind. Brasiieirá
São Panlo
cabeções •necas cipo& cacbepots,
vitrinee
centros de mesa. coauetemiras caixas
•
Classe
8
tiara. acondicionamento de alimentos
Classe 21
Para
"AC AC .1:A"
os seguintes atinas ela.
caldetões, caçaralas, chaleiras. coletei. Para distinguir: Veiculas e suas azule: tricos:distinguii
Rádios, aparelhos de televisa(
Ind. Brasileirá
ras, conchas coadores: distintivos, do integrantes: Aros para bicicletas, auto. pick-ups. geladeiras. sorveteira: apare.
bradiças: . enxadas, enxadões • esteres aióveis, auto-caminhões. aviões. amor lhos de refrigeração. enceradeiras,
Classe 23
tad
engates . esguichos. enfeites para srreios tecedores, alavancas de câmbio barcos p iraclores de pó fogões, fornos
Tecidos de rendas e toga.
estribos, esferas para arreias, espuma. breques. braços pa- Ji veiculas.h..icicie
'
irof' elétricos, chuveiros, aquecedores,
Termo n.° 749.450, 'de 13-5-1966
jeiras; formões oices. ferro pare cortai cas. carrinhos de mão e carretas, cem,. balanças, ferros elétricos de engomar
Flip — Desenhos Animados Ltda.
capim fenolh:s, facas. tacões. fecha. nhanetes. carros ambulantes. Caminhões Passar. batedeiras, coqueteleiras exara
São Paulo
&Liras ferro comum a carvão, têrureiras, carros, tratores, carros-berços. carreia roedores li quidii:cadores elétricos
má"
runs, fôrmas para doces, freios para tan ques, carros-irrigadoes, carros, cor minas para nicas e moer legumes
e
FLIP
estradas de ferro, frigdeiras; ganchos, aça& carrocerias, chassis.. chapas cir carne, resistência , l étricas. fervedores'.
aliares
p
grelhas gar 4os, ganchos para quadros
ara veiculo& cubos de veiculas estu fas, ven ti I a ... . a,,•s paenia e bules
Ind. -Brasileira'
gOnzis para darruagens: insígnias: li- aarrediços para veiculas. direção. desli. elétricos refletona, relógios de ar Me
mas, laminas, liroreiros, latas de ha =ladeiras. • estribos. escadas rolantes, ele frigerado tortrua elétricas, más:minai
Classe 32
Edições de desenhos movimentados e jarras: machadinhas, molas para porta, vadores para passageiros e para carga fotográficas.,
matográficas cata.,
molas para venezianas, martelos. 'Jar- engates para carros, eixos de dire'ção painhas eietricaa, garrafas térmicas. te.
filmados
freios,
fronteiras para veiculo& grr:dfla fiadores automáticos. lâm p adas apare.
reta* matrizes; navalhas; puas, PM. pra.
Têrmo n.° 749.451. de 13-5-1966 . 903. parafusos, picões. p
locomotivas. lancha& motociclos. molas, lhos
' . de luz fluorescente, aparelh
lhos
o
r
tap
êlo;
Poos da
Auditv — COOléTei0 Indústria Ltda, seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros motocicletas. motoca.mas, moto furgões
interna, esterilizadores con.
São Paulo
..nentvelms,
ativios,
ambas"
para-choques
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebidensadores, bobinas, chaves elétrica&
tes. regadores; serviços de chã e café. °ara-lamas. para-brisas, pedais. ~teça. comutadores. interruptores. tomadas de
acras. serrotes...sachos: vscarrolha; te- .odos para bicicletas:, raios rara Incide. corrente. fusível aparelhos fotográficos- sie
souras. talheres, atlhadeiras, torqueze. tal, reboque. radiadores paia veiados e cinematogágicos, filmes revelados,
• u . A-U D I T
tenazes,. tinvadeires, telas dt arame, tor- Iodes para veiculo& seda& triciclos, ti. binóculos. óculos, a p arelhosde aproxl‘
neira& trincos, nabos paia encanamento rentes para veiculo& vagões. veleelpe. mação. altiát-iolirs • e lastres mártulnao
IndlIstria
trilhos para pirtas de correr, taças. des, varem de cancele do afog ador - • Para . 'lava;
para uso .
travessas, turíbulos, varo& vasilhames acelerados, tróleis, groleibus varies aç •
Brasileira**,
carros. toletes para ?erros
e verruma
Classe 36
Termo
a.° 749.462, de 13 - 54966
Para distinguir: Artigos de vestuártme
Termos
ns.
749.455
a
749.457de
Term—Oslis. 749.452 a 749.454 de
Televisão Baurú Ltda,
e roupas: -feitas «a gera!; Agasalho*.
13-5-1966
13-5-1966
aventais. al par
g atas. anáguas.
De
....bl
usas,
SImone .45 Pessuto Ltda.
São Ftailo
Novometal — Refino de Metais
Lotas, botinas, b l usões, boinas, babaSão Paulo
douros, bonés • canacetes ca,tolaa rara.
São Paulo
33
tr R 11
ouças, casacão. coletes. capas, :bales/
cachecols calçados . chapéus. cintos,
CANTINA
...lasse 32
NOVOIM
•
cintes. combinações corpinhos, calçai
DELLA
NONNA
Para
distaiguir
Almanaques.•
agendas
ri
Ind. Brasileiro..
e senhoras 'e de criánas, calções, cal.
Ind.,Brasileira
h.darios álbuns imPressos, boletins ca, as.
camisas
Camisolas,camisetas
.-álogos,
edições
'impressas,
revistas.
6r c uer as c e roulas
•
Classe +'
'ià os -Te p ublicidades. . p rogramas radio
colarinhos. cueiros.
AÇO em nrUtO, tIÇO • areparado
(lasse
4.
•
oco
: asacos. t:hineflos: dorninós achar.
.'õnicos rádioa elevisionadas, peças tes
. . , .
doce: aço 'oara tipos: aço hindido, aço Para distinguir Agiu-agi. li, 91,.'r'i - zra' s - e cinematootÁ ficas. ~emanar gpes. fantasias, fardas pari militares 'co'.
aniat.., fraldas, galochas, crav
parcialmente trabalhado, aço palio aço vos, an.z, bine?, brandy, o.i que, cai
aras carcircenses
r0 a
logos dl lincerie, Jaquetas, lausies.
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Publicação feita de acórdo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 00 dita Para o kleferimento 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

Ismail, ligas, lenços, caantõs, meias
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, matlet6a, pelas. penhoar, pulover, pelerinas.
ahoa, perneiras, quimonos, regalos,
peugas. pouches, pola:rias, pijamas, purobe de chambre, roupão, sobretudos,
ruspensólios, saldas de banho, sandálias,
sueterea, shorts, sungas, stolas ou alada
toucas, turbantts. tcrnos. uniformes
e vestidos
Termo n.o 749.464, de 13-5-1966
Editorial Amibos da Cultura Uda.
São Paulo

'AMIG O S

DA cuunnu

Classe 32
Para distinguir; Albuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros, peças teatrais e cinentaaagrábcas, programas de rádio e televisão.
publicações, revistas, folhinhas itnpres.
sas e programas circenses
Termo n.° 749.473, de 13-5-1966
Basquimica Indústria de Produtos
Químicos Básicos Ltda.
São Paulo
'CV
/•,••••%e'

,<§)&
*Sn

•••

tas. carr1nhos de mão e carretas, cami-

nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores, carros-berços, carrostanques. carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias. chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
co,rediçoa para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e pira carga,
engates para carros, eixos de direção.
fralde, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
motocicletas, motocargas moto furgões.
manivelas, navios ônibus, para-choques.
para-lamas. para-br q pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque radiadores para, veículos,
rodas para v-tieulos. seuins. triciclos, tirantes para veleulos, vagões. velocipedee, varetas de contrôle do afogador e
acelerador avieis, troieibus. varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.° 749.467, de 13-5-1966
Indústria e Comércio de Minérios
Maria Luiza Ltda.
São Paulo

MARIA LUIZA
Ind. Brasileira

s.
Classe 4
Minerios em bruto ou parcialmente
preparados nas indústrias
Termo n.° 749 . 468, de 13-5-1966
O. E. I. Organização Empreendimentos Imobiliários
São Paulo

0.E. I.
Classe 33
Compra e venda de imóveis, por conta
própria e de trciros, ioteamentos e
administração de imóveis em geral
‘2>"''f
Têrtaos os. 749.469 a 749.471 de
13-5-1966
Clbsse 1
Brasquimica Indústria de Produtos
Produtos químicos, a saber: resinas sinQuímicos Básicos Ltda.
téticas, tintas, esmaltes, vernizes para
São Paulo
papel, papelãc e made:ra
Termo n.° 749.472 de 13-5-1966
Administradora Rik de Bens !móveis
S/C Ltda.
São Paulo
I R 1 IS
Classe 33
Administração, compra e venda de
imóveis em geral
Termo n." 749.465, de 13-5-1966
Hawai Automóveis Ltda.
São Paulo

RA11A1
Erasileirii,
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes

BASQU/EICA
Industria e Comercio
(,lasse 28
Colas e adestos, para papel, papelão
e madeira
Classe 3
Indústria e Comércio de produtos
químicos em geral
Classe 4
Resinas sintéticas em bruto
naão n.° 749.466, de 13-5-1966
"Tome!'"
Tornearia Mecânica e
Precisão Ltda.
,

São Paulo

TORISEP
Ind. Brasileira

Integraetes: Aros para bicicletas, autoClasse 6
m1Sve1s. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de cambia barcos, Máquinas ara: acabamento. ackatal
bresues. bracos para veiculo', Weide,- arame, acondicionamento, adelgaçar

ajustar, alimentar água, alisar, amassar, aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar, brinquetar. brunir, cardar, coletar, compôr, comprimir, condensar, conservar, cortar, coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, desbagar, desbastara,. descaroçar.
desembrar, desintegrar, destnatar, depolpar. distribuir, dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar
fabricar arame, fablicar artigos de metal, fabricar bebidas, fabricar calçados, fabricar chapéus, fabricar escóvas.
fabricar terramentaa. 'abricar gelo, fabricar móveis, fabricar papel, fabricai
peças, fabricar rebites, fabricar roupas,
fundir, imprimir, insulfrar, perfurar, picotar. prender. rebitar. roscar, seleciona, sepaar,. serrar, tecer, timbrar, torcer. tornear, betoneiras, burrinhos,
brinquetadores. cardadeiraa condensado.
res, cravadeiras, dínamos, escavadeiras.
misturadores, motores, prensas, rebitadores, teares, máquinas insultradoras
moto-motoras, motrizes. operatirzes
perfuratrizes, rotoras, e, peças integrantes destas •máquinas
Termo n.o 749.474, de 13-5-1966
Interpla — Engenharia, Indústria e
Comércio Ltda.
• Brasília

de junção, 'ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paridas, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cel, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilaçáo. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
Têrmo n.° 749.476, de 13-5-1966
Sociedade de Assistência e Televisores
e Máquinas Ltda.
Brasília

TE LEMA('
INDÚSTRIA BRASILEIRA

•:-

INTERPL
Classe 8
"ara distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, apare1-.s de refrigeração, enceradeiras, as.
BRASILEIRA
qiradores de pó, fogões, fornos e foga-eiras elricos, chuveiros, aquecedores.
lelanças, ferros elétricos de engomar e
lassar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores., liquidificadores elétricos, máClasse 4
Madeiras em bruto e manufaturadas quinas para picar e moer legumes e
,arne, resistências elétricas, fervedores,
Termo n.° 749.475, de 13-5-1966
estufas, ventiladores. paenlas e bules
COMAFEL — Comércio de Madeiras elétricos, refletores, relógios de ar ree Ferro Ltda.
frigerada, formas elétricas, máquinas
fotioráficas e cinematográficas. camBrasília
painhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparede luz • fluorescente. aparelhos de
l'omunicação interna, este;ilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
-omutadores, interruptores, tomadas de
COMA F EL
corrente. fusível, aparelhos fotográficos
e Mnematográgicos. filmes revelados,
mnóculos. óculos, aparelhos de aproxiINDOSTRIA BRASILEIRA
mação, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 749.477, de 13-5-1966
Agência de Automóveis Três Poderes
Classe 16
Limitada
Para distinguir: Materiais para construBrasília
Ses e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes. balaustres. blo.
cos de cimento, blocos para pavimentacão, calhas, cimento. cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
INEYOSTRIA BRASILEIRA
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga pare etixos. edifica.
cões nremoldadas, estuque. emulsão de
Classe 21
hase asfáltico, estacas. esquadrias, estru Para JIM p unir: Veiculo. e , ua!, partes
liras metálicas -para construções. lame , nteorantes: Aros para biricIer s Ruto'as de metal, ladrilhos, lambris, luvas móveis, auto-eeminhões, avides amor-
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tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
breques, braços para veiculas, bicicletas. carrinhos de mão e carretas. caminhonetes. carros ambulantes, ca m•rí hetes.
saarros, tratores, carros-berços, carrosa tiques carros-irrigadores. carros, carroças. carroce:ias. chassis, chapas circularee para veiculas, cubos de veiculos,
corrediços para veículos, direção. des11-`
guieiras estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
'engates para carros, eixos de direção,
freios fronteiras para veículos, guidão.
tocomotivas, lanchas. motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
• para-lamas, para-brisas. pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques radiadores para veículos,
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes pare veiculas, vagões, velocipedee, varetas k contrôle do afogador e
acelerados. ossleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.s 749.478, de 13-5-1966
Radiante — Comércio e Representações
de Produtos Quimicos• Ltda.
Brasília

RADIANTE
INOIÍSTRIA BRASILEIRA

:ecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para velculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, casaiahonetes, carros, ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carro., carroças, carrocerias, chassis, chapas cir:ularee para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção; deslicmckiras, estribos, escadas rolantes, eleVadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteira. para veículos, guidão.
iocomotivas. lanchas,. motociclos, molas,
motocicletas. motocargas moto, furgões,
manivelas, navios Ónibus, para-choques.
para. lamas, paiss-brisas, pedais, panrates.
rodas para bisicletas. raios para bicicletas. reboque, radiadores para veículos,
rodas para veículos, sentas, triciclos, ti,
santas" pare veículos, vagões, velocipedee, vareta de . contrÕle do afogador e
„acelerados troleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.o 749.481, de 13-5-1966
MEL — Multiplicadora Esperança
Limitada
Brasília

Termo a.° 749.485, de 13-5-1966
Casa B. Adriano Comércio de Louças
Limitada
São Paulo

CASA B.ADRIANO
Ind. Brasil eira
Classe 1,5
Abajures e aparelhos de louça para
café, chá e jantar
Têrmo n. 9 749.486, de 13-5-1966
Renovadora de Assoalhas Cosmorama
Limitada São Paulo
COSNIORAmA

Ind. Brasil el ra'
Classe 33
Seraiços de renovação de asSoalhos,
através de aplicação de preparados
,guimicos
Termo n. s 749 . 487, de 13-5-1966
Atlas Distribuidora de Bebidas Limitada
São Paulo
ATLAS

'MEL

Classe 36
Artigos para vestuários em geral
Têrmo n.9 749.499, de 13-5-1966
Alga Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
. ALGA
Ind. Brasileira
Classe 41
Produtos alimentícios em geral
Termo n. s 749.494, de 13-5-1966 —
Rádio Bastira Ltda,
São Paulo

Classe 43
Aguas minerais e refrigerantes
Termo n.o 749.488, de 13 -5 - 1966
Super Lanches 306 Ltda.
São Paulo

RECORD.
4

TELMA

Classe 21
Para 1.t notiir: Veículos e suas partes
r re nmntes: Aros para bicicletas, auto• eveis. suto-caminhões, aviões, - amor-

XEDAS

Ind. Brahileirei

Ind. Brasileira

Classe 3
INDÚSTRIA BRASIL ERA
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina ou
3 0.6
na farmácia
Ind.
Braei/etra
Termo n. s 749.479, de-13-5-1966
Record — Revestimentos e Decorações
Classe 41
Classe 50
Limitada
Fotocópias, termofax, cópias dotilográ- Bolinhas, croquetes, coxinhas, empadas,
pastéis, pizzas refeições prontas,
ficas, mimieográficas, off-set e multillit,
Brasília
saladas e sanduiches
venda e distribuição de livros e papelaria, representações comerciais de qualTermo n.9 749.489, de 13-5-1966
quer ramo, aclministraão de emprêsas
Fichário ' Informativo Ltda.
civis e comerciais
São Paulo
Termo n.9 749.482, de 13-5-1966
4USTRIA BRASILEIRA
PICHARIO
Drinks Bar "Horóscopo" Ltda.
INFORMATIVO
São Paulo
Classe 50
n
Prestar assistência técnica a empresas
Classe 32
110IROSCOPO
e pessoas; administrar bens em geral,'
Informações e publicações em geral
inclusive imóveis; mobilizar e aplicar
Classe
42
Termo n.° 749.490, de 13 -5-1966
capitais na compra, venda e distribuiBebidas alcoólicas
Golden Gata Passagens e Turismo TiAa.
ção de. valores imobiliários; realizar
São Paulo
Têrmo n.o 749.483, de 13-5-1966
planejamentos e estudos de mercados;
Sociedade Somercial "Mele' Ltda.
promover lançamentos e distribuição de
São Paulo
ações, revestimentos e decorações em
OGLEEN CATE
geral
Ind. Brasileira
'hl E LI
Termo m s 749.480, de 13-5-1966
Classe 33
•
Agência Telma de Automóveis Ltda.
Classe 13
Passagens e turismo em geral
Bijouterias C artigos de metas,
Brasília
Termo n.9 749.491, els 13-5-1966—
e semi-preciosos
Marco Zro Materiais' para Construção
Termo n.° 749.484, de 13-5-1966
Limitada
Eletro Metalúrgica Ricardo Ltda.
São Paulo
São Paulo
MARCO—ZERO
/

NDUTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 749.492, de 13 -5-1966
Confio Confecções Industriais Ltda.
São Paulo

• RICAELDO
Ind. Brasileira'

Classe 8
Aparelhos de iluminação fluorescente

Brasileira-)

Classe 16
Materiais para construções e decorações
Mi geral

_
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenda*
anuários, álbuns impressos, boletins, c*
tálogos, edições impressas, revistas, ót•
Otos de publicidades, programas radica,
fônicos. rádio-televisionadas, peças teto
trate e cinematográficas, programa
circenses
Têxmo mo 749.495, de 13-5-1966 .
Assistncia Técnica Esbra Ltda.
São Paulo

Classe 8 ssask
os seguintes artigos elas
tricas: Rádios, aparelhos de te1as/14N
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparo*
lhos de refrimaçâo, enceradeiras, atd
piradores de pó, fogões, fornos e foga:4
feitos elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças, ferros elétricos de engomar ti
Passar. batedeiras, coqueteleiras, ens.&
medores, liquidificadores elétricos, inK-+
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas,. fervedores,
Para distinguir
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estufas, ventiladores, paenlas e bules lhados ou parcialmente trabalhados, me- densadores. bobinas, chaves elétricas
elétricos, refletores, relógios de ar retais* em massa metais emartpalos,
comutadores, interruptores, tomadas de
frigerada formas elétricas, máquinas
metais para soba, reguei e zinco
corrente. fusiveL aparelhos fotográficos
fotográficas e cinematográficas. " cana
e cinematográgieos. filmes revelados
Termo n.° 749.498, de 13-5-1966
pamhas elétricas. garrafas térmicas. reninóculos, óculos, aparelhos de aproxiSuperland
Incorporadora
de
Terrenos
gadores automáticos. lâmpadas, aparemação. abat-iours e lutares máquina:
S/C. Ltda,
lhes de luz fluorescente, aparelhos de
Para lavar roupas pare uso
São Paulo
comunicação interna. esterilizadores condoméstico
densadores. bobinas, chaves elétricas,
sexpERLANDI.
Termo n.° 749.507, de 13-5-1966
con.utadores, interruptores, tomadas de
Sacoman Indústria e Comércio de
- r ad. Brasileira
corrente. fusivel. • aparelhar fotográficos
Artigos de Viagem Ltda,
e cinematográgicos. filmes revelados.
São Paulo
binóculos, óculos, aparelhos de aproaiClasse 33
mação. abat-fours e Ilustres -máquinas
Incorporações, compra e venda de
"SAC OMAN "
para lavar roupas para uso
imóevis e loteamentos
doméstico
Ind. Brasileira
Termo n.° 749.501, de 13-5-1966
Termo n.° 749.496, de 13-5-1966
Scarmelli Bombas Agro-Industriais
Confecções Neostyl Lida,
Classe 35
Limitada
Couros . e piles preparadas ou naca caSão Paulo
São Paulo
murças. couros, vaquttas, pelicas, e ar
tetato dos mesmos: Almofadas de cota
SOSTYL4
"SCARAMELLI" ‘.
res, arreios. bolsas. carteiras. caixas
Iria. Brasileira
Ind. Brasileira
chicotes de couro, carneiras, capas vara
álbuns e para livros, embalagens,
Classe 36 couro, estojos. guarnições de couro pare
Classe 6
Para distinguir: Artigos de vestu4r10,
automóveis, guarnições para porta-610
e roupas feitas em geral! Agasalhos Bombas hidráulicas, bombas elétricas cos. malas. maletas portanotals.
porta
para amortecedores
aventais. alpargatas. anáguas. Sarnas
chaves. porta-niqueis. pastas. pieseirai
botas. botinas. blusões, manas. baba
Termo n.° 749.503, de 13-5-1966
de couro, rédeas. selins, sacos
via;
douro& 'bonés. capacetes. ca aolas. sara- Cái." urrascaria e ‘Pizzaria Rei do Espeto ciem. -sacolas saltos, solas e para
solados
pinas. casacão, coletes, capas. abales,
Limitada
- tirantes para arreios e valises
São Paulo
cachecols, calçados, ahapéu& cintos
Termo n.° 749.509, de 13-5-1966,
cintas, combinações, corpinhos. calças
' Sociedade' Holbras Indústria e
de senhoras e de crianças. calções. cal.
"HEI DO METO
Comércio Ltda,
ças. camisas. camisolan camiseta,.
Ind.
Brasileira
São Paulo
cuecas. ceroulas, cotartairme. cueiros
saias. casacos. camelos.' 3ominós. echar.
Classe 41.
pes, fantasias, tardas para militares arChurrascos e pizzas
amais. fraldas. galochas gravas.* por
Biefenire
Termo n.o 749.505, de 13-5-1966
Os. logos de [ingeria. fauetas, laquês
'1,
Organizações Gerais Im a rca Ltda.
luvas
melas.
classe 5
!en, "
São Paulo
malõs. mantas, mandrião,- cantilhan paAço em bruto, aço preparado aço
letó& palas. penha-ar. autovia. pelerinas.
doce. aço para tipos. aço fundido aço
aseugas. pouches. polaina; pijamas puparcialmente .. preparado cimento me
'MERCA"
nhos. perneiras. quimunos, • regalos.
refinado bronze bronze e:,
Bradilelra
robe de chambre, roapau. sobretudos.
Parcialmente trabalhado, bronze de
uspensórios, saldas de bana°, sandálias;
man ganês bronze em pó. bronze em
Classe 33
eueteres. &horta sungas. stoias ou slack& Contabilidade e assistência tarnica e barra • en2 fio, chumbo em bruta ou
touca& turbantes. ternos, uniformes
parcialmente trabalsado terra em bruta
assuntos fiscais
e vestidos
Macia cobalto. prato ou parcialmente
Termon.° 749.504, de 13-5-1966
trabalhado, couraças, estanho bruto os
Termo n. 9 749.502, de 13-5-1966
Refrigeração Peroba Ltda,
narcialmente trabalhado, aço pálio. aça
Comércio de Ferro Capão Redondo
" anganês. ferro imitai
em barra. •ferro al
Limitada
São Paulo
gusa em bruto ou Parcialmente traba
São Paulo
lhado gusa temperado. gusa amieávea
lâminas de metal lata em loira mãe
"PEROBA,"
"Ci2X0 REDONDO*
em Rilha latão em chapas. latão em
Ind.
Brasileira
Ind. Brasileira
verg alhses. ligas metálicas. limalha,
Ciasae 8
magnésio manganês. metais Ião (Taba
Para distinguir
classe a
4egunites artigos elé•
¡liados ou parcialmente trabalhados
Aço em bruto, aço preparado, aço tricos: Rádios, aparelhos de televisão. ..tala em massa metais estampalos.medoce. aço para tipos, aço fundido aço p salc-up.., geladeiras sorveteiras, apare.
metais para solia caguei e ince
parcialn,ente trabalhado, aço pálio. aç lhos de refrigeração, enceradeiras, as
airaclores
Termo
n.° 749.511, de 13-5-1966
de p4 fogões, tornos e toga
refinado hronzc bronze ma
Verilda Modas Ltda.
parcialmente trabalhado, bronze de relias elétricos, chuveiros aquecedores
manganês, bronze em pó. bronze em balanças, ferros elétricos de engomar São Paulo
parcialmente preparado cimento me. p assar, batedeiras co g ueteleiras. expire.
barra em fio, chumbo em bruto av :nadare& liq uidificadores elétricos, má
"VERILDA "
tálico. cobalto, bruto ou parcialmente quini para picar e moer. legumes
:nd. Brasileira
trabalhado, couraças. estanho bruto ou carne. resistências elétricas, fervedores
parcialmenre rrahnisado, ferro em bruto estufas. ventiladores paenlas e bule.
Classe 36
esr barra, ferro manganês, ferro velho. e létricos, refletores, relógios de ar re Pa.
ti lis:amua: Artigos de vestuários
gusa em bruto ou parcialmente traba- frigerada formas elétricas, máquina
lhado, gitsa temperado. cum reale& sei Fotográficas e cine matográficas, cam , v mpas feitas em geral: Agasalhos
entais. alpargatas. anáguas. blusas
laminas de metal, lata em figra. latão painhas elétricas, garrafas térmicas re
I, blusões. boinas, baba
em fõlha, latão em chapas, belo em gadores automáticos, lâmpadas apare
louros,
bonés
capacetes, ca rtolas, cara
or rfiões, ligas metálicas.
lhos de luz fluorescente. aparelhos de auças. casacão., coletes, capas, chatas
.,
r
metal'
'comunicação interna. esta rilizadores coa achacais. calçados, chapéus. cintos.

cintas, combinações. corpinhos, calças
le senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
a a. s, casacos. chinelos, dominós, achara
nes, fantasias, fardas para militare& colegiais. fraldas, galochas. gravatas, gorros, logos dt lingerie, faqueias. tique&
uvas. ligas, lenços, mantõ& metas.
imitas mantas. mandribo. mastilhas. aiaatas. palas. penhoar, pulover, aderiria&
peugas. marches, polainas. paasnas..punhos. perneiras, qui:nonos, regalo&
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
saetere.s. shorts. sungaa, stolas ou slacks,
touca& turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 749.512, de 13-5-1966
KisiaM6 Comissões, Representações e
Conta Própria Ltda,
São Paulo
" KI SSAMA "

Ind. Brasileira
Classe 33
Co.missões, representações t
terraplanagem
Termo n.° 749.513, de 13-5-1966
Sergio Pasquini
São Paulo

,TOSCANA:
Classe 40
Modelos de madeira para fundição de
ferro e metais
Termo n.° 749.514, de 13-5-1966
Neitel — Indústria Eletrônica Ltda
São Paulo

"MAGICrOn"
Ind. Brasileira
Classe a
'ara distinguir os acalantes artigos elexicc a Rádios, aparelhos de televisão.
alck-ups geladeiras, sorveteiras, apare.
hos de refrigeração, enceradeiras, aa.
iiraiares de is6 fogões. fornos e toga.
atroa elétricos chuveiros, aquecedora&
aliança& ferros elétricos- de engomar e
'assar batedeiras, coqueteleiras. exaro*
aedores tiouldificati !11 elétricos. más
sumas. para picar e moer legumes e
'acne. resistências elétricas fervedores,
'sag a! ventiladores. ananins e bules
aarricos refletores, atabafas de ar rira
ali:tarado formas elétrica.. máquina
'arog ráficas e cinematomatica& eam•
malha/ elétricas, garrafas térmica& re.
fadares automáticos. lâmpadas apare.
de luz fluorescente, aparelhos de
asmunicaçâo interna esterilizadores coelensadores bobinas, chaves alétricas,
aamuradores. interr.ntores. 'tomadas de
'assente fusivel anarelhos fotográficos
cinemarográgicos. filmes revelados.
, naculas órilos, aparelhos de aproainaçâo. abai-loura e lurares máquinas
tiara lavar roupas Para uso
doméstico
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MARCAS DEPOSITADAS
PubileaçâO 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

Termos ns. 749.515, 749.517, 749.520, amassadoras. 'sara 4ins agricolat de.
749.528 e 749.530, de 13-5-1966
cortar arvores, para espalhar, para caBussing do Brasil S.A.
pinar. máquinas ,:ombinadas Para semear e cultivar, de desbanar. para enSão Paulo
gatas, máquinas e ancinhos para forragens, maquinas toseadoras ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
MML‘ sechad-eiras, semeadeiras, secadeiras.
r'
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agricolas, t,álvulas Para
máquinas agrícolas
Liasse..:lesse 21
•
Aço em bruto, aço preparado, açc
Para Ist.nguir: Veiculos e suas partes doce, aço vara tipos, aço fundido açc
integrantes: Aros para bicicletas, auto- parcialmente trabalhado aço pálio, açc
móveis. auto-carninhhes, aviõea .amor refinado, bronze, bronze em bruto cit.
tecedores, amvancas de âmbio barcas. parcialmente trabalhado. bronze de
breques. braços Para veiados Wide manganês. bronze em . pó, bronze em
-ar.'c inhosdemãocarets:mi-,
ahonetes. carros ambulantes caminhões. barra. em fio, chumbo em bruto os
carros, tratores carros-berços. carros- parcialmente preaarade• cimente me.
tanques. carros-irrigadoes, carros, car- tático, cobalto, bruto ou Parcialmente
aça', carrocerias, chassis._ chapas cir- trabalhado, couraças. estanho bruto ot
culares para veículos. cubos de valeu
. los. parcialmente trabalsadc, terro em brut+
• Corrediços para veículos. direçao, cies11- em barra. terso manganês terso velho,
qadeiras. estribos, escadas rolantes. ele- gusa ern .bruto ou parcialmente traba
vadores para passageiros e para carga. ihado. gusa temperado gusa maleavet
engates para carros, eixos. de direçao. laminas de metei. lata em bilra tatfic
treina Fronteiras para veicuios, guidao. em fõlha, fano em chapas. latão em
locomotivas, lanchas motociclos molas, aergalhões, ligai metálicas. 1imalhas
motocicletas, motocargas, moto furgões. magnésio. mengana metais nao'naba.)
manivelas, navios. ônibus: ra -choq ues. lhados ou- parcialmente trabalhados, metais em massa metais estampalot
Pára-lamas. para-brisas. n eda:s. Plantões.
metais para solta nique, e zinco
•odaa para bicicletas., ratos neta bicicleClasse 11
tas. reboque. radiadores nara veic&os.
rodas nora veiculas. selins, 'x"ciclo• ti- Ferragens, ferramentas de tôda espécie
rantes para veiculas. vaç,:sa. velocipt. cutelaria em geral e outris artigos de
varetas de contrôle do afogador e metal a saber: Alicates, alavancas. aracelerador. tróleis. croleibus varaes de mações de metal, abridores de lates
arame liso . ou farpado assadeiras. açucarros. toletes • ' ars .arros,
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, coClasse 6
Alavancas, amassadeiras de concretos; zareiros; brocas bigornas. baixelas.
barro, máquinas para abrir chavetas, nandeilas, bacias. baldes. bimbonierea;
máquinas para arqueação de embala- !heras para pedreiros correntes, cabides!
:lens, bombas hidráulicas, blocos, cru- chaves: cremones, chaves de parafusos.
retas, cilindros, adaptadas na constru- conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos de
ção e conservação de estradas
ateatl, chaves de tenda chaves isglêsa,
•
Classe
Máquinas e . utensilios para serem usa- cabeções. canecas. cipos, eachepots,
das exclusivamente na agricultura .e centros de mesa, coqueteleiras. caixas
horticultura a saber: arados abridores Para acondicionamento de ai:mossas,
de sulcos. adubadeiras, ancinhos me- caldeirões, caçarolas. chaleiras. cafeteicânicos e em pilhadores combinados, ras, conchas coadores: distintivos; do.
arrancadores mecânicos para agricul. bradiças: enxadas. enxadões. esferas,
tura batedeiras para ceerais, bombas engates, esgulchos, enfeites para arreios
para adubar. •:eifadeiras, carpideiras estribos, esferas para -arreios, espumaceifados para arroz, charruas para agri- deiraa; formões. 'vices, ferro para cortar
qanchos , para quadros
ecItura
cais vadores.
debulhadores. ,relhas
Je stocadores, desentegradores: esmaga- estradas de ferro, frigídeiras; ganchos,
dores para e nricultura escarrificado gonzis para darruagens: insigniaá:
r es. enchowdeiras Facas oara máqui- funis.. fôrmas par, doces, freios para
nas agricela, ferracleiras gadanhos. Capim Ferrolhis. facas, facões, fechas
garras.. Da:a arada grades de discos mas, lâminas. liroreiros. latas de lixos
da destes, máquinas batedeiras para duras ferro comun• carvão. iiruteiraa,
molas para venezianas, martelos. lar.
agricultura máquinas inseticidas .
munas. vaporizadoras. máquinas • de retas, matrizes; navalhas: puas: pás. pia.
nivetadores- de terra. gos. parafusos nirões. porta-01o; :poMáquinas neriuradoras -)ara a. agricul- eiras, porta-pão porta-jóias, paliteiros.
tura máqcinas de p lanta- motochar- anelas roldanas ralos para p:as, rebir'uas. má quinas reaa r le/ras máquinas de tes, regadores. serviços de chã e café.
serras • serrotes ;achas sacarrolha: te.!
roçar, de semear: para .e.sfaltra.
tOrquir de ror-tirar de estarelar terra. -:ouras failivws atlharleiras„forqueze.
liara irrigação nora matar ormigas e tenazes, travarleires. telas dt arame. torautros insetos tiara 'borrifar e pulveri- neiras., trincos tubos para encanamento
"Azar rlesin fe ta ntes. para dubar °ara trilhos para". nirtas de . corres. taças.
sg irat • e espalham palha. nara colher traveSsas, turihulos vasos 'vasilhames
p..ira colhe: erems . r:áquinas
e verruma

LI

Termo n.° 749.516 de 13-5-19ó6
Paulo Fernando Bife
São Paulo

motor, carvão a - gás laidrocarboretà.
gás metano, butano t propano gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustivelit
9CL-, CROppn
óleos lubrificantes, óleos destinados
. Ind.
iluminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores. ,attróleo e querosene
Classe 41
Terlao
749.523, de 13-5-1966
Pimentões e hiringelas recheadas, bata- Lotus — Transporte e Turismo Ltda,.
tas fritas, maioneses, rizotos, lasanhas,
São Paulo
naacarronadas, pizzas, saladas diversas,
feijoadas, arroz de braga, bife a mitaneza, bife a cavalo, a portuguesa,
'Ind. Brasi/eirt.,
ravioli, gnocchi e churrascos
Termo mi.9 749.518; de 13-5-1966
Classe 33
elas Artísticas Ibérica Ltda,
Transportes
São Paulo
Termo n.9 .749.524, de 13-5-1966
Cambrisil Indústria e Comércio de
Madeiras Importação e Expo:.
"IBERICA"
tação Ltda.
Ind. Brasil ei ra
"UMBU SIL"
Classe 46
Ind, Brasileir,
Velas artísticas
Classe 16
Termo n. 0 749.519, de 13-5-1.966
Tacos e lambris
Vidroglas Comércio de Vidros Ltda,
Termo n.° 749.525, de 13-5-1966
São Paulo
Fanny Machlis
São Paulo
"37-1 DROAZ
, Ind. Brasileira.'
LDVANCE

Brasileira

Classe 14,
Vidrocomam, laminado, Cabalado
ezn :titias ai formas e preparos, Moro
cristal para todos os fina, vidro industrial, com teias de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almotarizes, bandeias, cubetas,..cadinhos. cântaros, cálicet centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiras, frascos:. tôrtnas para do es.
fôrmas pára tõrnos, fios-' de -vidro, gar.
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
larros,- jardineiras, licoreiros mamadei.
reis, mantegueiras, pratos, pires, portajóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos,' vasilhames, vidro para vidraças, vichs . para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
. automóveis e para bara-brisas e
xicaras
Termo n.9 749.522, de 13-5-1966
Simpex Serviços de Importação, Exportação e Comércio, de Representaôés
Limitada

Classe 36
Confecções
Termo n.9 749.526, de 13-5-1966
Miramar Frutag Limitada
São Paulo

'"MIRMILEir Ind. Brasileira.;
Classe 41
Frutas
Termo n.0 749.527, de 13-5-1966
José Dias Rache
São Paulo
" TErtESCREEIN'"?\
Ind. Brasil eira,
Classe 8
Rádios e aparelhos de televisão
Tênno n.9 749.533, de 13-5-1966
Antonio Geraldo da Silva
São Paulo
.‘ •

"SIIMPEXn
Ind. Bra.sileira
Classe 33
Importaãço, exportação e representações
Termo n.9 749.521, de 13-5-1966
At,to Pôsto Saato Angelo Ltda,
São Paulo

"SANTO ANGELO.
Ind. Braeileira'
Classe 47
t:nguir combustíveis, lubrifica&
Para rlfs
res substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool

Classe 35 "'N
Bolsas de couro
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Termo n.° 749.531, de 13-5-1966
Recauchutagem de Pneus Araren,se
Limitada
São Paulo

oARARENsEn

(Ind. Brasileira.
Qasse. 39
Recauchutagem de penas
Termo n.° 749.534, de 13-5-1966
Dr. .Augusto Souza Barros de
Carvalhosa
São Paulo

BANCO PAULISTA'
..DE SANGUE
Sg.o Paulo
Classe 33
Médico-hospitalares
Terra° n.° 749.535, de 13-5-1966
Dr. Augusto Souza Barros de
Carvalhosa

BANCO DE SANCIJE
PAULISTA
Paulv
Classe 33
Médico-hospitalares
Termo n.o 749.536, de 13-5-1966
Emissõras Coligadas S.A.
São Paulo

PERIQUITO DA
SORTE
Classe 32
Programas de rádio
Térmo n.° 749.537, de 13-5-1965
Emissoras Coligadas S.A.
São Paulo

I SORTE DO
PERIQUITO
Classe 32
Programas de rádio
Termo n.° 749.539, de 13-5-1966
Retalagro — Metalúrgica Agrícola
Limitada
São Paulo

• MALAGRO
IND. BRASILEIRA
Classe 7
liquinas e utensílios para serem usa,a exclusivamente., na agricultUra e
borticultura a saber: arados, abridores
• stilcos, adubadeiras, ancinhos me
micos e empilhadores combinados,
jrranEndores mecânicos para agriculÀra batedeiras para ceerris. bombas
Iara adubar, ceifadeiras. carpideiras
)eilados para arroz, charruas para agritcltura. cultivadores, debulhadores.
illestoc.dorek, desentegradores: esmaga.
dores para a agricultura escarrificado;

res, ene/lavadeiras, facas para máqui.
nas agrícolas ferradeiras gadanhas.
garras 'para arado, grades de disco:
ou destes. máquinas batsdelras para
agricultura máquinas Inseticidas maquinas vaporizadoras, • máquina: .de
fundir, máquinas niveladords de terra.
máquinas perfuradoras pare a agricultura. máqcinas de plantar: motocharruas. maquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para astaltra: de
torquir. de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação. para matar tormigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colhei
algodão. para colher cereais maquinas
amassadoras para 'inc agricoisis.
cortar árvores, para espalhar para ca.
pinar máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar para ensacar, máquinas e ancinhos para for ragens. máquinas toscadoras ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos. rolos compressores para a agricultura
sachai:eiras. semeadeiras, secadeiras
marcadores de terra tosadores de ara
ma, tratores agricolas. válvulas para
máquinas aaricoids •
Termo n. o 749.538, de 13-5-1966
Emissoras Coligadas S.A.
São Paulo

Termo n.° 749.545, de 13-5-1966
suspensórios, saidas de banho, sandálias
Sociedade Religiosa "A Voz Bíblica sueterea, aborta sungas. ~az ou stacka
Brasileira"
touca, turbantes, ternas, uniformes
e vestidos
São Paulo
Termo n.° 749.546, de 13-5-1966
Esquadrias e Madeiras Condor Ltda.
A VOZ BIBLICÀ
São Paulo

BRASILEIRA

Classe 32
Obras culturais e religiosas
Termos as. 749.542 a 749.544 de
13-5-1966
Tecelagem, Indústria e Comércio de
Confecções Torginho Ltda.
São Paulo
JORG I RO

Lnd. Brasileira

Liasse 23
Para distaiguii tecidos em geral, tecidos para confecções em geral para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca. cânhamo, cetim.
çaroá. casimiras, fazendas e tecidos de
'ã em peças luta. iersey linho. nylon.
Paco- paca oercal •na. ratni. rayon. seda
náturat tecidos plásticos, tecidos imparmeás.wis tecidos de pano couro,
veludós
Classe 36
Para distinguir: Artigos de . vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babaPIRA SORTE
douros.
bonés, capacetes. cartolas, caraPI RIQUITO puças. caSacão, coletes, capas, chales
cachecols calçados. chapéus. cintos
Classe 32
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de -crianças. ;.aiçiSes.
Programas de rádio
c.a& camisas, camisolas. camisetas
Termo n.° 749.540, de 13-5-1966',
salas, casacos. chinelos. lamines. acharMemus Manutenção Eletro-Mecânica de pes. fantasias, fardas para m litarea. co.
Usinas e Sub-Estações Ltda.
'caiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros, logos de lingerie. lauetas. 'agua.
São Paulo
Luvas, ligas. lenços, mantes, meias.
maiôs. mantas. mandrião mantilhas, paEtIEMUS
letós palas. penhoar. puitaver. valeriam.
Ind.. Brasileira
peugas. pouches. polainas pijamas. punhos. perneiras, quimanos. regalos.
Classe 8
robe de chambre, roupáo, sobretudos,
Para distinguir os seguintes artigos elé- suspensórios. fraldas de hanho. sandálias
tricos: Rádios, aparelhos de televisão. aueteres. shorts, sungas. rolas ou slacks.
pick-up& geladeiras, sorveteiras, aparetoucas. turbantes, tern,,s. uniformes
de refrigeração. enceradeiras, ase vestidos
piradores de pá fogões, fornos e fogaClasse 36
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores. Para distinguir: Artigos de ve.sruários
e
halanças. ferros elétricos de engomar e roupas 'citas em geral: Agasalhos
na.ssar. batedeiras. coqueteleiras, exare- aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
medores tiquidificadores elétricas, má- botas.. botinas. blusões. boinas, babamimas para picar e moer legumes e douros, bonés, capacetes. cartola& caracarne. resistências elétricas. fervedores. puças, casacão. coletes. capas chales,
estufas. 'ventiladores, paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios , de ar re- cachecol& calçados. chapéus. 'cintos.
fri cercado foramo elétricas, máquinas cintas._ combinações. corpinhos. calças
fotog-áficas e cinematográficas. cam- de senhoras e de crianças, calções. calpainhas elér.ricas, garrafas térmicas. re- ças. camisas. . camisolas, . camisetas.
gadores automáticos, lâmpadas. apare- cuecaa, ceroulas, colarinhos, ,melros.
lhas de luz- fluorescente." aparelhos -de salás, casacos. crinelos. dominós. echarcomunicação interna, esterilizadores em, pes. fantasias. tardas para militares codensadores. bobinas. chaves . elétricas. legiais, fraldas, galochas, gravatas gorcomutadores, interruptores, tomadas ale ros, logos de lingerie. laquetaa, legues
corrente. fusivel aparelhos fotográficos luvas, ligas, lenços, mantds, inalas.
e cinematooráoicos. filmes revelados. 'males, mantas. mandrião, mantilhas. pabinóculos. óculos, aparelhos de aproxi- letós. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
mação. aba t-iours e lustres máquinas peugás, ponches, polainas. pijamas, pu
nhos. ¡" terneiras. - quimano& regalos
para lavar roupas para Uso
robe de chambre, roupão, sobçetudos,
doméstico
. .

JDNDOR_

braRileira`

Classe 4
Para distinguir substâncias e produtos
de origem animal, vegetal ou mineral.
em bruto ou parcialmente preparadas;
Abrasivos em bruto, argila refratária,
asfalto em bruto, algodão em bruto, betume. borracha em bruto. bauxita, boi:ohm breu, cantora, caolim, chifres. clima de plantas vegetais de carnaúba e
aricurl. crina de cavalo, crina em geespato, ervas medicinais, extratos oleosos, estopas. extratos .de plantas, enxóIra, falhas, fibras vegetais, Beires sêcas.
grafites, goma em bruto, granito em
bruto. kie-seighur, liquidas de plantas,
látex em bruto, ou parcialmente preparado. minérios metálicos, madeiras em
bruto ou parcialmente trabalhados. em
toras. serradas e aplainaas, mica, marmores em bruto, óxido de manganês.
óleos de cascas vegetais. óleos de linhaça em bruto ou parcialmente preparadoo, plumbagina em bruto, pd de moi
dagem -para fundições, pedras britadas.
picres em bruto, pedra calcária, plantas
medicinais. pedras em bruto, quebracho.
raizes vegetais, resinas, resinas naturais.
residuos testeis. a gido, seivas, talco
em bruto, xisto, xisto betuminoso. silicato
Termo ao 749.547, de 13-5-1966
Discar — Distribuidora de Papel
Carbono Ltda.
São Paulo
Ind.

SeA4
brasileira

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri'
dores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrào. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro. canetas Para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
carimbos, carienbadores. cola para papel.
caiadores. omnpassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadoma, datadores, estolas para desenhos.
estimas nara canetas. estalos com minas.
esquadros. estofos para lápis; espetos.
estiletes vára Papéis furadores. fitas
Para máq uinas de escrever. grafites
oara lapiseiras, goma arábica, gramara
dores. lápls era geral, lapiseiras, ma
lápis minas paro
guinas vara grafites.'tninas para penas, máquinas de
escrever máquinas de calcular. maquinas de somar, máquinas de multiplicas
mata-gatos. aorta-tinteiros. porta-cariai
boa, porta-lápis .aorta-canetas, portaprensas' arendedores de tiapéis
nercevefhs oâra papéis.' perfuradores # ,
^éguas. raspadeiras de borrões. %tendi:
para mimeógrafos, Untas e tinteiros
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•Termo n.° 749.548, de 13-5-1966
Indústria, Comércio • e importação
Flowalu Ltda.
São Paulo

110WALU
!na. Brasileira
Classe 15
Pata disangua: Artefatos de ceâmica,
porcelana. taiança. • louça vidrada para
aso ' caseiro aparelhos de chã, de •caft.
'de Mama serviços de refrescos e da
bebidas a saber: abajures de atimpião.
açucareiros. apanha-moscas. amas de
Mn. na pandeijas banheiras,
OtteitaS
bidês^ DOttias. .bules, chterei r
•-mneca&.
castiçais. chavenas. , centros de , mesa.
comporeira. cubo:ie, descansos de pores.
lana, esc-rradeiras. espremedores filtrt.
unis. garra'as. globos. lard:neiras laros .aarties, lavadedos. lavatórios lei'
eiras. inaçanttas de porcelana. mantaueiras. molheiras. moringas, palite:roa
pedestais, pias. pires: .polvilhadires:
porta-tacas pores, puxadores, receptaculos, sale:ros: serviço de 'chá: taças
para café.. travessas, terrinas, orinóis
Têrrno n.° 749.549, de 13-5-1966
Ernast & Orlando Lida,
' São Paulo

.ERNESTO
AMO

•

PEÇAS
Classes: 6, 7 e 21
Titulo de Estabeelcimento
Têrmo n.° 749.550, de •13-5-1956
Mário de Almeida Moraes
São Paulo

OLD"KING WILBOR
Classe 42
•
Uiáque •
Termo n.° 749.551, de 13-5-1966
"Mari-Deni BoutiqUe Ltda."
São Paulo

*ARI Drall
Classe 36
Artigos 'de vestuário • em geral
Têrmo n.° 749.552, de 13-5-1966
Induspão Indústria Panificadora •Ltda.
a
•
São Paulo

INDUSPPO
Ind. Bras1401ra

.

Tênno n.o 749.554, de 13-5;1=166
Linscal Indústria e Comércio de Cal
Limitada
São Paulo

Urino n.° 749.561, de 13-5-66
doar-os, bonés, capacetes. cartolas, cari*
Indústria e Comércio Ro-She-Si rida, raças, casacão, coletes, capas. chata/
São Paulo
cache cols. calçados, chapéus, clatoil
c irtas. combinações, corpinhos. calça*
rie senhoras e de crianças calções. calo
ÇaN. CenliSEIS, camisolas, camisetas,
LINSUAi1/4J
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiroes
Ind. Brasileira
saias, casacos, chinelos, dominós. echar•
pes fantasias. fardas para militares. co.
IND. BRASILEIRA
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gari
Cal
ros. ogos de lingerie. jaquetas.-LlequfaL
Termo n.9 749.555, de 13-5-1966
luvas, ligas lenços. manhãs, nieisug
Fibrax Comércio e Beneficiamento de
classe 36
maiôs mantas. mandrião. Mantilhas. pai
Para distinguir: Artigos de s:estuarlos latos. palas, penhoar. pulover, pelerinaA
Resíduos de Fibras Limitada
e roupas "eiras em geral: Agssrthos amigas, ponches, polainas, pijamas piza,
São Paulo
aventais, alpargatas, anáguas, blusas nhos. perneiras. quirnonos. regalo&
nutas, botinas, blusões. boinas, baba- robe de chambre roupão. sobretudo&
-louros bonés capacetes, cartolas, cera. suspensórios. saldas de banho. sandálias
FIBRA/
atiças, casacão, coletes. capas. chatas sueteres, shorts. sungas, stolae ou shic.ká
Ind. Brad.leira
cachecols. calçados, ebaptua cinto&
toueas, turbantes ternos. unifoirnee
Classe 4
cintas, combinações, corpinhos, calço
Térmo n.° 749.564, de 13-5-66
Resíduos de libras vegetais beneficiadas tas.
camisas, camisolas, camisetas. Indústria e Comércio de Panificacãd
Termo n. o 749.556, de 13-5-1966
de senhoras e de crianças, calções caiTrevo Ltda.
Art-Car Auto Mecânica Ltda.
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros
São Paulo
saias, casacos. ameias, dominós achar
São Paulo
pes, tantaslas. tardas para militares co
lema:a traldas galochas, gravatas. por
ART-UAR
roa, jogos de !ingeria. Jaquetas, teguês
Ind. Brasileira
luvas, ligas. lenços, eiantôs, meias
mien mantas mandrião, mantilhas pe.
Classe 33
latos palas penhoar, pulover. pelertnas
• Serviços de oficina para veículos
peugas, pouches. polainas. pijamas.
• Têrmo ai.° 749.557, de 13-5-1966
ahos, perneiras. quimOnos regalo:
Indústria de Refrigeração Caramuru robe de chambre, roupão, sobreti.nos
Limitada
suspensórios, saldas de banho. sandália.
Llasse 41
São Paulo
'meteres. sborts, sungas. atolas ou glacie.
Para distinguir os seguintes artigos:
touca, turbantes, ternos, uniformes
Pães, biscoitos, bolachas, pães doces,
C AM
e vestidos
queijos doces, panctones, sorvete e café
i nd A
rasi
un eira
7'êrmo n.° 749.562, de 13-5-66
Têm° n.° 749.565, de 13-5-66
Lanches Sernel Ltda.
Transportadora Mococa Ltda,
-Classe 8
São Paulo
Balcões Irigorificos e geladeiras
São Paulo
comerciais
Têrmo n.° 749.558, de 13-5-66
Petrol-Itá Derivados de Petróleo Ltda
São Paulo
Classe 50
Para
distinguir:
transportes . ein geral
PETROL- ITA
IND. BRASILEIRA
Térino n.° 749.566, de 13-5-66
Ind. Brasileira
~fflreelewillffli~1•11.1,
Transportadora Cor-frio Ltda.
Classe 47
São Paulo
Combustíveis, graxas e óleos lubrifiClasse
41
cantes
Para distinguir: Lanches, pães„ bolos,
Têrmo n.° 749.559, de 13-5-66
CARPRIO •
biscoitos, roscas, sanduiches empadas,
Indústria e Comércio de Calçados
pastéis, pizzas, churrascos, croquetes,
Ind.
Brasileira
Criações Pedro Ltda.—
cochinhas tortas e -café
Classe 50
iPara distinguir: Transportes em geral
São Paulo
ramo n.° 749.563, til'e 13-5-6n
Camisaria Camalpe Ltda.
Téiano n.° 749.569, de 13-5-66
"LISA" Livros Iradiantes S. A.
CRIAÇOES PEDRO. .
São Paulo
Ind. Brasileira
São Paulo

RO-SHE SI

.S f

SERNEL

Classe 41
. • Bolos, doces e pães
Vamo ta° 749.553, de 13-5-1965
Inclastria e Comércio de .Doces
Liderança Ltda.
São Paulo

Classe 36
Alpercatas, botas, chinelos, sandálias e
sapatos
Têrmo n.° 749.560, de 13-5-66
•Indústria e Comércio Dalpi Ltda.,
São Paulo

LIDERANÇA
Ind. Prasileira

DALPI Ind.
Bria elleire -

.(a.a.se 41•
Doces

Classe 1
Acetatos de álcool e álcool

COM
IND. 11

Classe 36
Para di n tínguir; Artigos de vestiiãrio.
e roupas feita • em geral.: Agasalhos,
ventais, alpargatas. anágaas blusa
botas, .botinas, bluabes, • boina& baba-

•
BIBLIOTECA DA LINGUA PORTUGUE:
• Rtd. Brasileira.

' , Cl a; ar 32
para distinguir: kbuns, almanaegsle
n n ti il riOs, boletins c a t:i inana. tornais, •
! 11.7rnS rie!ÇÉS teafraa, k... cltemetográllo
aias p rogramas j . ,..'t lin f. tê Tevf46„
,mblici, ':',.... ,..•••..,:- ,,
.. ...,,,,,, trupea.1
sus e programas cu.cuses
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Térmo n.° 749.567, de 13-5-66
Emprêsa Porto Alegrense de -Transportes Ltda.
São Paulo

alias. recipientes. saportes. su p ortes Para
Têntno n.° 749.576, de 13-5,66
guardanapos, saleiro, cubos, tigelas.
Livraria e Edite:ira Adriática Ltda.
tubos para ampolas. tubos para serinSão Paulo.
gas, travessas, tipos de material pias.
tico. sacolas, sacos. saqu.nhos, vasilhaADRIATNA 11'4
mes para acondiciiriarneniu, vasos, saPORTO ALEGRENSE
Ind. Brasileira
caras. colas a trio e colas são incluídas
Ind. Exasileira
em outras classes, para borracha para
Classe 32
carumas. para marceneiros, para sapaClasse 50
Livros
revista se jornais •
Para distinguir: Transportes em geral teiros. para vidros pasta adesiva para
mater:al plástico e uigeral
Tê:mo n.° 749.577, de 13-5-66
Têrmo n.° 749.568, de 13-5-66
.
Confecções Batalhas Ltda.
Tênia) n.° 749.571, de 13-5-66
Ramos de Almeida Importação Ltda.
São Paulo
Indústrias Coelho S. A.
São 'Paulo
Pernambuco
" BATALHA"

Têm° o.° 749.580, de 13-5-66
Fomasch Comércio de Materiais 'Para
Construção Ltda.
São Paulo

*

Indi,),Eígffileira

Classe 41
Para distinguir Azeitonas, ervilhas,
pêssegos, ameixas, palmito, goiabada,
marmelada, bananada, massa de tomate,
óleo de amendoim, óleo de milho, óleo
de soja, doces, conservas alimentícias
Térmo n•° 749.570, de 13-5-66
Mikizo S-awa
São Paulo

VINYLON KANREISHA
Ind. Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material.
plástico e de nylon: Recipientes fabri•
radas de material plástico. revesumen;
tos confeccionados de substâncias ant
mais e vegetais: Argolas açucareiros
armações para &cios. bules. bandeias
bases para telefones, baldes. bacias boi
sas, caixas. carteiras, chapas cabo:
para ferramentas e utensílios. cruzetas
caixas para acondicionamento de ali.
alentos caixa de marer:al plástico pare
baterias. coadores. copos, canecas. con
chas, capas para álbuns e para liaras
cálices. cestos. castiçais para velas
caixas para guarda de ibjetos, carro
chos coadores para chá. descansa pari
pratos, copos e covinhas de plástica):
para soraetes, ca:xinhas de plástic
para sorvetes, . colherinnas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorveees for
minhas dt plástico p are 'sorvetes, discos
embreagen de material plástico. emba;
(agem de mater:al plástico para sorve;
tee. =estojos para objetos, esaismas de
nylon esteiras; enfeites para autonata
vais, massas and-mit:1os. escoadores de
gatos., funis, tõrznas para doces. fitas
para . bolsas. 4acas. guarnições: quartil.
hições para porta-blocos. .guarnições
para rouidificadores. e para batedeiras
de frutas e legume...gcarnições de ; ma,
teria] plástico para atensillos e eibiatosi
guarnições p are bolsas garfos. galerias
para cortinas, ferro laminados, piás.
ticos. lanche:rets. mantegueiras, malas
orinóis. prendedores de roupas. puxadorei, de móveis, pires, pratos Paliteiros. pás de cosinha. pedras pomes vago. protetores para documentos nuRedores de água para uso doméstico.
porta-copos. porta-niquela. porea-aotas
airta-doeumentaa placas, rebites moO;

Ind. Brasileira

DEOLINDA
lua. Brasileira

Para
nhas
lado,
ctico

distinguir: gorduras de coco, nade co'co, doces de cetco, coco raleite de côco, cremes de ccico,
em calda ou conserva, e água
de o:iço
Têntios os. 749.572 a 759.574, de
13=5-66
Incoveg — Indústria e Comércio -.1e
Óleos Vegetais S. A.
São Paulo

INCOVEG
Ind.
Classe 4
Para distinguir: óleos de mamona, óleos
de algodão, óleos d ec6co, óleos de
soja, óleos de babaçu, óleos de amêndoas, óleos de gergelin e óleos de
amendoim
Classe 47
Para disenguir combustíveis, lubrificantes substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: alcoo!
motor. carvão a gás hidrocarboreta
gás metano, butsino t propano. gás ma
'garrafada. gás Lqueteito asolina. graxas lubrificantes. óleos combustíveis,
óleos lubrificantes. óleos destinados 4
iluminação e ao a q uecimento. óleos Para
amortecedores, pttrólec e querosene
Classe 41
Para distingia: óleos de algodão, óleos
de amendoim, óleos de soja, óleos
milho, óleos de oliva, óleos de gerge. lin, e O latis de caco comestíveis
Tarmo n. o 749.575, de 13-5-66
Tecelagem "H,amburgueza" Ltda. '
São Paulo

"HAMBURGUEZA"
Ind. Brasileira

.

Classe 23
Para distinguir tecidos co' acra(. teci.
doa para confecções eir geral Para
tapeçarias e para artigo.s rie cama s
mesa: Algodão. alpaca cânhamo cetim
caroã. casimíras. fazendas e .,. cidos de
!á em peças. luta iersev l inho nvion
naco-paco. percalmr. rami •avon, aaja
natural, tecidos p lásticos tecidos Imper.
meáveis tec;dos de nane couro.
I
veuf4(1!,

"

POMASOH"

Ind. Brasileira
Classe 16
Pare. distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos cie cimento, blocos para pavimenta.
ção. calhas, cimento. cal, crê, chapas
isolantes, caibros, caixilhos. colunas.
chapas , para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações pretnoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas "ara construções, lama.
ta. de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de /unção. !ages, lageotas, material iro.
bate contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de patadas, madeiras para construções, mosaicos, pra,
duros de base asfáltico, produtos para
sas de cimento e cal, hidráulica, pedragalho. produtos betuminosos. Impermeabilizantes liquido. ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de ela
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de santilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vareis
Tèrmo n.° 749.581, de 13-5-66
Refrigeração Tokio Lteia
Sãb Paulo

Classe 36
Para disting.ar: Artigos • de yeatuárlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargaass. anáguas, blusas
hm.p botinas, blusões. boinas, babadouroe, bonés, capacetes, cartolas, cara.
atiças. casacão, coletes, capas, abales
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos, calça
senhoras e de crianças calções. calças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
▪
caeacos, chinelos, dominós. achar.
oca fantasias, fardas para militares, ao;
leçials. fraldas, galochas, gravatas, gol
ros, ogos da !ingeria. jaquetas. !siamês
luvas, liga., lenços, tnantõs, meias:
crialóa mantas, mandrião. mantilhas. Paletó& p alas. p enhoar. pulover. pelerinas:
neugas, pouches. p olainas, pijamas. Punhos, p erneiras. quimanos. reg aios
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
stieteres. shorts sungas. stolae ou glaciai
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
TOKIO
Taram 11.9 749.578, de 13-5-66
Ind.
Brasileira
Heny-Tex — Indústria e Comércio de
Tecidos Ltda.
Classe 8
São Paulo
Aparelhos de ar refrigerados, geladeiras,
aparelhos de refrigeração, ventiladores
e sorveteiras
*HENY- TE%
Termo n.° 749.582 ,de 13-5-66
Ind. Brasileira
Fábrica de Estopa Alvorada Ltda.
São Paulo
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecções em geral. para
"ALVORADA"
tapeçarias e para artigos de cama 'e
Ind.
Brasileira
mesa: Al g odão, alpaca. canhmo cetim.
Classe 4
caro& casimiras fazendas e tecidos de
Estopas
lá- em peças, juta. fersey; linha ny/on.
paco-paco; percalina; rani!: rapam arda
Térmo n. 9 749.583, de 13-5-66
Brami-Sport — Confecções Ltda.
lutarei; tecidos plásticos, tecidos imSão Paulo
permeáveis, tecidos de pano couro e
veludos
Tèram n. 9 749.579, de 13-5-66

Ccmstrutora Façaolar Ltda.
São Paulo
" FAçAoLk£
Ind. ts1',,11.1eire

n-,

fl

Construções

"BRAMI -SPORT"
Ind. Brasileira

Classe 36
Para .;,,tmctuir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas,
' ,atas botinas, blusões, boinas babe'irmirns bonés capacetes. cartolas carap uças casacão. coletes capas. chatas:
calçados. chapéus. cintes
-acherols
latas. combinações. corpinhos calças
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de senhoras e de c.lança.& calções. cal) ças. camisas. • camisolas. camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
saias. 'cassacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas. garros. Ogos de !ingeri& jaquetas. laguês
luvas. , liga& lenços. manhãs. meias
; maios, mantas, mandria.. mantilhas. pa.
pala& penhoar. pulover. pelerivas;
• • mictares. shorts. 'sungas. stolats ou slacks
• Pellge& Pouche& Polainas. aliamaa pu
• suspensórios., saídas de banha sandálias
inibe de chambre, roupão. sobretudos
abols,. perneiras. quimonos. regalos
-toucas, turbantes ternos, uniformes
e •vestidos
.. Termo s.° 749:584, de 13-5-66
•Auto' Mecânica Laferri Ltda.
'
São Paulo

* LAPERRI

'Ind. Brasileira
,

Classe 11

Pára distinguir: Veiculas e suas ,artes
. • integrantes: Aros pare bicicietas auto.
enóveia. auto-caminhões. caíras, amor': tecedores. alavancas de câmbio ba:cos.
. breques.' braços para veiculas biocletas carrinhos de máo e carretas cami.
Phonetes. carros ambulantes. cana:libes'
carros. tratores, carros-berços, carrostanques. carrosarrigadoes. carros, . careças.' earrocerias, chassis. chapas Circulares para veiculas, cubos de veicuibs.
corrediços para veículos. direção desli. gadeiras. estribos, escadas rolantes ele
vedores para passageiros e para carga.
engates para carros. eixos de direção:
freios, fronteiras para veiados. guidão.
locomotivas, lanchas. motociclos. inala&
motocicletas. motocargas, moto furaões.
manivelas, navios ônibus. para-choques
Vara-lamas, para-brisas. pedal& pantee.s.
rodas para bicicletas.. raios para bicicle•
tu. reboque, radiadores oara veículos
rodas pare veiculo& selins. triciclos, ti.
mates para veiculo& vagões. velocipe•
des. varetas de contrede do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus verses de
carros.. coletes 'oara carros
Térmo n.° 749.585, de 13-5-66
Mavie Modas Ltda.
São Paulo

letós, palas. penhoár, pulover palaciana, fônicos, rádio-televisionadas, peças teapeugas. pouches. polainas, pijamas, p utrais e cinematográficas. programas
nho& perneiras. quimonos, regaíos.
• circenses
robe de . chambre, roupão. sobretudos
Têm° n.° 749.589, de 13-5-66
suspensórios. sai,das de banho, sandálias Bonsucesso Administração Sociais Ltda.
sueteres, shorts, sungas. stoias ou !lecke
touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
"BONSUOESSO*
Termo n.° 749.586, de 13-5-66
Ind. Brasileira
Transportadora Aymoré
Classe 33
São Paulo
Administração sociais
Térmo n.° 749.591, de 13-5-66
TRANSPORTADOM,
Laticínios Parnaiba Ltda,
AYMORÊ_
- •
São Paulo

Lnam

Transportes
Térmo n.° 749.587, de 13-5-66
Comer-mal e Importadora Falot Ltda.
. São. Paulo
.

Classe 41
Linguiças, presunto, salsichas, queijo,
requeijão e manteiga
" PALOT " Têrmo n.9 749.592, de 13-5-66
Ind. Brasileira
Eika — Organização e Promoções
Classe 21
Ltda.
Para Istinguir: Veículos e suas -partes
São Paulo
ntegrantes: Aros para bicicletas, auto.
mav ois auto-caminhões, aviões. amor
•,
teceoores. alavancas de cãtnbia. barcos
Ind. Brasileira
breques, braçõs para veiculos.- bictcle.
!as. carrinhos de mai" e carretas. cana.
Classe 33
ihonete- Carros ambulantes. caminham
larros tratores carros- hPrços. carros, Administração, rePresentação, planos e
promoções de vendas
ranones carros-irrigadores, carros. car.
-ocas. carrocemas chassis, chapas cir
Térmo n.° 749.593, de 13-5-66
-tilares para veiculos, cubos de veiculos
Indústria e Comércio de Luminosos
orreg icos t.tura veiculas direção, desli.
City Neon Ltda.
xadeiras . estribos escadas rolantes ele• São Paulo
,adores para • passageiros e para carga
mgates para carros. eixos de • direcao
"CITY NEON" 1-retos, fronteiras para veículos, guidão
ncornoti 'as lanchas fflotociclOs, molas
Ind. Brasileira'
motocicletas. motocargas moto furgões
Classe 8 manivelas navios Ônibus, para-chorws
Luminosos
nana-lamas. para-nrisaa. pedais, ira:ateies.
Térmo n.° 749.594 ,de 13-5-66
,odas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque radiadores para veiculas, Malu Manufaturas de Aluminio Lida.
rodas para velCulos, cuins. triciclos, tiSão Paulo
rantes pare veiculai.. vagões, velocipe.
dea -varetas de contrôle do afogador e
" MALU * acelerador 'avieis. troleibus, verses de
Ind.
Brasileiro
carros toletes cora carros
Termo n.° 749.588, de 13-5-66
Classe 11
Cogeral Contábil S/C
Divisão de banheiros (box de aluminio)
São Paulo Termo n.° 749.595 ,de 13566
Confecções Convitex Ltda,

"COGERAL CONTA.

.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de . vestia:trio,
roupas çaltas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anágua& blusas
botas,. botinas. blusões. apinas baba. pacatas. cartola& cara.
douro& bonés, ca
puças casacao. coletes. capas. abales,
cachecois, calcados. chapéus. cintos.
...cintas combinações. corpinhos. calces
a ale . senhoras e de criarms calções cai.. ças. ,.catruças camisolas camisetas.
cuecas- ceroulas. colarinhos . cueiros.
talas. ;casacos . crtne los dominós:-echar.
pes fantasias tardas para militará co.
• /egiais fraldas galochas gravatas (30r
ros. logos de lincerte !aguaras. iaquês
'maior, mantas mandrião mantilhas. ps,

*PARNAIBA
Ind. BrasibLAs,

BIL"

São Paulo'

",CQNPITZX
ind. Brasileira

legiais, fraldas, galochas, gravatas. gora
ros, fogos dt !ingeria. jaquetas, Inclua&
luvas, ligas. lenços, mantOs. meia&
maiôs, mental, mandribo, manilhas, ama
let6s. paias. penhoar, pulover. pelariam
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos. perneiras, quimonos regalas
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandália&
sueteres, shorts. sunga& atolas ou siado.
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Ter1110 n.° 749.596, de 13-5-66
Super Mercado de Vila Bela Ltda.
São Paulo

"DE VILA mut"
Classe 41
Caqui, abacates, abacaxis, amebas, baa
nanas, caju, cerejas, carambolas figa,
manga; mmaão; alfaces; agritio;-couvea
manteiga, repolho, espinafre, almeirão4
alcega, cenorau e escarolas
Térmo n.° 749.597, de 13-5-66
Panificadora Estrela do Estoril Ltda.]
São Paulo

DOS
-ER74

TgeBrasileirs
Classe 41

Pão

Tern) on.° 749.598, de 13:5-66
Droga Irtis Ltda.
São Paulo

*'TIS"

Ind. Brasileira)
Casse 3
Par adistingula como marca genérica
produtos farmacêuticos,
Têrino n.9 749.599. de 13-5-66
Ristar Empreiteiro de Mão de Obra
Comércio de Materiais Para Construção
Ltda.
São Paulo

—
• »RISTAR
Brasileira>
!ha .
Classe 16
Parai distinguir, Materiaie para construa

pões e. decorações: Argamassa,. "argila.

Classe 33
areia azalelos, batentes, balaustres. bles•
Contabilidade
cot de cimento, brocas para pavimenta.
cão, calhas, cimento, cal. et& chapai
Urino n.° 749.590, de 13-5-66
Classe 35
f solantes, caibros, caixilhos, , colunas,
Prineu Davi e José Aparecido Ferreira Para distinguir: Artigos de vestuirioai chapas:,
,para coberturas. caixas -agua,
e roupas feitas em geral: Agasalos, c
São 'Paulo
aixas de descarga para etixos, edifica>
aventais, alpargatas, anáguas. blusas. ções
premoldada& estu que emufslib
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, cara- base asfáltico, estacas. esquadria& estru.
puças, casacão. • coletes, capas. cheias. taras metálicas para construçõe& lame"DAVI E DAVIDEX
las de- metal, ladrilhos. lambris. luvas
2achecola adiçados, chapéus, cintos,
de função. !ages, lageotas. material
Brasileira
cinte combinações corpinhos. cdças lante contra frio e calor, manilhas. masde senhoras e de &lanças, calções..cal- sas para revestimentos de nartde& maClasse 32
Para dist nquir: Almanaques. agendas, ças, camisas, camisolas, camisetas l elras Para construções: mosaicos. proanuários, álbuns impressos. boletins, ca- cuecas, ceroulas. colarinhos, .cueiros dutos de base asfáltico, produtos para
tálogos. edições impressas. revistas. ór- saias caéacos, chinelos, dominós. echar. tornas, ImpermeabilizanteS es aranimas..
gãos de publicidades. programas radio- pes, fantasias, fardas para militares, co. sas de cimento e cal. htr1,5,415..
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MARC S OFFOSIT A
Publicação feita de acõada com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a canta o prazo de 60 dias para o dararimento do pedido. Durante 'esse prazo poderão apresentas suas oposições ao Departamen'ao
Nacional zi • Prõriedwl.e.- Industrial aquéles que se julgarem prejudicados cora a concessão do registro requerido
Têrmo n.9 749.611, de 13-5-1965
Jeanoras o de crianças. calç3es,
embelezar cílios a olhos, carmim 9FISC1
ças, cratnizaa, camisolas, camisetas Core — Coordenação, Racionalização e o rosto e para os lábio, saibâo c cremo
muna. ceroulas, colarinhos, cueiros
Estruturação do Trabalho Ltda,
para barbear, sabão liquido perfumada)
saltai, casacos, chinelos, dominós, acharGuanabara
ou não. sabonetes, dentifridera em E'‘J
aos, fantaaias, tardas rara militares, ao
pasta ou liquido, sais perftimadea aero
banhos. pentes. vaporizadorea do peúga
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gois
roa jogas do lingerie, jaquetas, iaqu'ea
me, escavas para dentes, caheloa. unhai
e cílios, saquinhos perfumado prepaia
luvas, ligas, lenços, mantas, meias
dos em pó. pasta, liquidas o eijoko
maids, mantas. mandrião, mantilhaa, paa
, para o tratamento das unhas, cii.c.smgA
letós. palars penhoma pulover, pelerinas
Classe 32
ventes e vernizes, reenovee5aaea cIo coãla
oeugas, pouches. polainas, pijamas. pu•
Publicações e livros técnicos
sula. glicerina perfumada para 03
nhoa, perneiras. quimonos, regaloa
os e preparados para descobrir
salso de chambre. rolgo, sobretudos.
Termo n.o 749.612 de 13-5-1966
suspensória/a, saldas debanho, sandálias "Itec" Indústria de Tecidos Cirúrgicos :ílios e pintas ou sinais artiiiciaia, 6222..1
para e pelo
aueaeras, stiores. sungas. stolas ou alado
Limitada
vestidos
Termo n.9 749.622, de 13-5-196e
São Paulo
(Prorrogação)
-nano n.o 749.605, de 13-5-1966
SnRAZUWN
'ITEa
Sigla S.A. Equipamentos Elétricos
"Re Vespuma" Equipamentos para
Znél. Draoiloirs
Autos Ltda.
São Paulo
Classe 10
São Paulo
Classe 41
Tecidos
cirúrgicos
Chocclates
_.
REVESPUMA
PRORRUGAÇAb,
nano n.o 749.614, de 13-5-1966
mo n.9 749.601, de 13-5-1966
Comercial
Bauru
de
Tintas
Ltda,
Induàtria
Brasileira
S
—
Tapeçaria
e
Móveis
Estofados
TiN
São Paulo
Limitada
Classe 21
Sãc Paulo
•
aaatoLimeatos para veículo sem geral
BAURU
US'
Indo BraeLsolra
Termo n. 9 749.607, de 13-5-1966
Enú0 Zrasileir
Farmácia e Drogaria Santa Rita Ltda.
Classe 1
São Paulo
latas e vernizes
eswasa
GR9W,9572BA zwetLnu2A
UNTA RITA
l',r;;Svaia em cerzi, .d.e metal, vídeo. de
Termo n. 9 749.615, de 13-5-3966
açc madalra_, estofados ou não, meaiIa. Br sileir8
Representações Jauease Limitada
Classe 111
aiva aláveis para escritórios: A.rmárioa.
São Paulo
Ferragens. ferramentas de Zade eaa'sa‘c
amásios para bar,..eiro e para roupas
Classe 3
cutelaria em geral e outris asiteaa 6,3
sandia:, almofadas. acolchoadam para Substana2.43, produtos e preparações
JADENSZ
metal a saber: Alicates, alavaiscara ega
halcaecs, banquetas químicas para serem usadas na meducna
Indo
Brasileiro
•
mações de metal, abridores de laian
iYasadJas domiciliareas berços, biombo%
ou na farmácia
arame liso ou farpado, assadelaaa, EIÇCP
cadoira% carrinhos raara c4 ,1 a cafC.
Classe 2
cealuntoa para doimitórioa conjuntos
careiros; brocas, bigornas. balaelsaas
Terno n.9 749.608, de 13-5-1966
Adubos e fertilizantes
paaa :alo da /anue e sala dai visita.% Lagrema — Pré-Moldados de Concretos
bandellas, bacias, baldes, bimbraiiiasciaa
cisas'amlos para terraços, jardim e praia.
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, coa
Limitada
749.616,
de
13-5-1966
9
Termo n.
caalaraos.de arnalirl.as e gabinetw para
Representações Ltda. !heras para pedreiros correntes. cabides-3
e
Corei
Comércio
São
Paulo
az:a eoziaha, can.-aa. cabide:, cadeiras:,
chaves: cremones, chaves de parailuaws
São Paulo
ta is t21C2, (medula de balanço- cai=
conexões para encanamento, coiraze.,
UGRIW
c.a ramsa, toichiaeas colclielea da mofas,
Inat o Br4..sA1oiA
caixas de metal para portões, C.Croa (2
.COMS
cliviaBea, diveas. Cacoaecas
mearl, chaves de fenda chave:
Classe 16
sa:aira, esp.reaaiçadeiras, eact1vc1.Irado BE.coUeira.
cabeç8es, . canecas. cipos, cache-s.-42a,
Artigos
pré-moldados
de
concreto
para
C'ZLMteU, guarela-roupas. GS1C3SA
centros
de mesa. coqueteleiraa caisce0
construções
Classe 41
mezinhas para aádlcs o televi,L
pare acondicionamento de EILICCEZej
pas' televisão, molduras
Gêneros
alimentícios
Termo n.9 749.609, de 13-5-1966
caldeirões, caçarolas, chaleiras. aalaSsfa
•
sma.Uvalai, posta-setratos, goltronsia
Fru/eg — Frutas e Legumes Ltda.
ras, conchas coadores; distintivo,... daa
749.617,
de
13-5-1966
9
Termo
n.
caelSassaaszumaa, paateleiraa,
bradiças: enxadas, enxadões. eslasza,
Representações
Dardaniar
Ltda.
Guanabara
sofâa aofão-raarnas. travesseiro) e
•
engates, esgulchos. enfeites para aia:ciosa.
vassin
São Paulo
estribos, esferas para arreios, espawcp
nrmo n.o 749,604, de 13-5-1966
deiras: formões. 'nicas, ferro para iorirs?
3 "IrruT-11
Confecções Danúbio Ltda.
capim ferrolhis. lacas facões. Peclasia
Paulo
dura: Ferro comum a carvão. ,érateirsaa.
g rãclo Brasileira
'unis fôrmas para doces. freios asiaa
estradas de ferro, frig:deiras; fianc11-4
Classe 48
Classe 41
Gêneros alimentícios, frutas e legumes Para distinguir: Perfumes. essências. eu g relhas garSas, ganchos para riu ;tiros
tratos, agua de colônia, água de touca sionzis para darruagenta insígnias; 12,0
Termo n.o 749.610, de 13-5-1966
cador, água de beleza, água de quina mas, lâminas. liroreiros. latas de lizsa3
Engenharia
Ltda.
Windsor
4gua de rosas, água de alfazema. água jarras; machad:rshas. molas para 50(42,
‘b.
Para barba, loções e. tônicos para cw molas para venezianas, martelos Saiaa
Guanabara
ei 265'
'abelcsa e para a pele. brilhantina. bane retas matrizes; navalhas: puas: pás, asa=
e)
doliaa, "batons" cosméticos, fixadores aos, parafusos, picões, porta-01o; taos
de penteados. petróleos, óleos para os seiras, porta-pão, porta-jóias, p5lia2ir53.
cabelo, crave reluvenescente. cremes gor- panelas. roldanas, ralos piara p:as. rebrla
clistSnmaLa 1-,̀,2edge3 tia C7022i.d,li.W
durosos e pomadas para limpeza da tes. regadores: serviços de chá r ca.C.
•rasaas Ulraa cuc geral: Agsaalkna,
nele o "marmilage" depilatórios, deso- serras, serrotes, sachos. sacarrsaha: teClasse 16
olpaagsia.a.a. sanââaaa, Worm,
dorantes, vinagre aromático, pó de amos :ouras talherrs atlhadeiraa. rorqueze,
botina:a, b'kaa,Sies, bnivao,baSae Material para construção e adorno° de e talco perfumado ou não. lápis para tenazes. travadeiras, tr 'as dt arame. tuas
prédios
EJO&,CatnCCtOC LSI.ZeirL3, ene&
pestana e sobranceiras. preparados naaa rifaras. trincos tubos para encanamesSo
trilhos para pirtas de correr. taça:,
cesc.cfio, mkteEJ. ce525% Gild a% j
zidans, J
travessas, turíbulos: vasos vasilhawea
eaYgaz2as
‘t HCM2
PREÇ
DE 0.2: ClS 50
e 'verruma
ceMeS-53% eg-ffll)

ga'h.o, produtos ta taminosos, impermea-I
bil:asates imitidos e-.1 sob outra:, fornia
pa s a reveSnmento c cutros como na paviaasatacão. peças amamentais de ci.
masui ou gesso tetos e paredes,
pulei para forrar casas. massaa antiUldes pz.sa; uso Las construçõea, parqaeics, portas, poa gies, pisos. soleiras
psra nonas, tijolos, mbos de -concreto,
taccia, tubas de ventilação, tanmasa de cimento, ‘-'.gas, vigamentos e
vitras
•
Termo n.9 749.600, de 13-5-66
Chocolates Finos Serrazul Ltda.
São Paulo

Ileass

