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SEÇÂO III
ANO XXIV - N.° 211

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Diversos
Pam-América Patentes e Marcas Limitada - no pedido de nomeação para
;eu preposto o Sr. Janete Campos solicitando também o cancelamento de
outros prepostos Sr. José Cândido Faria e Geraldo da Silva. Nogueira. Deferido.
Regináldo Mello - no pedido de
nomeação para seu preposto o Senhor
Jonas Lopes. - Deferido.
Mareio Ney Tavares - no pedido
de cancelamento da nomeação de seu
preposto o Sr . Lucival Ferreira Prado,
e nomeando para seu preposto o Senhor Antonio Carlos Mantuano. - Deferido. •
Anisio Leite do Nascimento -• no
pedido de nomeação para seu preposto
o Sr. Walter Bento Ferreira. - In-

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N° 122.965 - Processo de fabricação de 16-metileno-esteróis - Reguerente: E. Merck Aktiengesellschaft.
N° 132.856 Processo para proteger contra radiação de paredes refratárias' dos fornos industriais - Requerente: Institut de Recherches De
La Siderurgie Française.
N° 436.298 - Receptor de Reprodução Gráfica e processo para usar
o mesmo - Requerente: Minnesotta
Mining and Manufacturing Company.
No 136.367 - Implemento para cultivo do solo - Requerente: C. Van
Der Lely N. V.
No 138.105 - Niivo modelo de assento conjugado com tampa, para vasos sanitários - Requerente: Cerâmica
Sanitária Porcelite S. A.

N° 142.350 - Par corxial de baixa
permissividade para telecomunicações Requerente: Pirelli Société Per Azioni,

deferido. por iá haver dois preposto3.

N° 132.939 - Processo de aumentar
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA a atividade glicogenica de preparações
de aniloglicosidade aquosa - RegueDIVISÃO DE PATENTES
rente: A. E. Staley Manufacturing
Co.
Republicado por ter saldo com
- incorre0eg

Rio, 7 de novembro de 1966
Notificação
Unia vez decorrido o prazo cie reconsideração previsto nulo artigo 14
da Lei n o 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e mais dez dias para eventuais 'untadas de reconsiderações, e
sé do mesmo não se tiver valido nenhum interessado,. ficam notificados os
requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento, a fim
de 'efetuarem o pagamento da primeira
ryn prazo de sessenta dias na
forma do parágrafo imieo do artigo
33 do Código da Propriedade Incfustrial para que selam expedidas as cartas patentes:
Privilégio de invenção
deferidas
Termos

SE XTA-FEIRA, 11 DE N
OVEMBRO DE 19661

Dacio de Mello Barros e Mário Stella Olato - transferência para seu
nome do termo 162.311 priv. de
invenção. - Anote-se a transferência:
Exigências

Termos com exigências a cumprir:
N°
91.968
Werner-Lambert
Pharmaceutical Co mpany.
. N° 108.884 - Merck & Co. Inc.
No 122 418 - Ia', entio Aktiengesélischaft.
N9 126.929 - AngustO Venturini.
No 128.343 - Miles Laboratories,
Inc.
N° 129.500 - Geo W. King Limited
N° 133 291 - Francesco Vismara
S . P. A .
N9 136.454 - Rhône-Poulenc S.A.
No 136.389 -- M..mtecatini, Società
Generale Per L'Ind'istria Moneraria e
GFimica.
N° 136 623 - Stamiorbon N. V.
N° 136 996 - Carlos Q. 'rine Erai.
N° 139.614 - 'Llstav Pro Vyzkutr,
Moterivpich
.
N° 140.269 - A M_ P Incorpo-

N° 167.225 - Leon1das Antonkti
Martins Carlini.
N° 167.226
Leonidas Antotdal
Martins Carlini.
-No 167.227 - Leo:lidas Antonlal
Martins Carlini.
No 168.325 - Elgin Fábrica dd
Máquinas de Costura S. A.
N9 168.677 - Indústria Metalúrgica,
E M Favorita S. A.
N° 168.834 - Plásticos Veyka Ltda.
Indústria e Comércio.
N° 168.837 - Plásticos Veylca Ltda,
Indústria e Comércio.
N° 168.838-.._. Plásticos Veyka Ltda4

Indústria e Comércio.

Diversos
No 80.463 - Chana Lerner. - Aed
quive-se o modelo de utilidade.
No 131.082 - Pierre Grumbach
modelo de utilidade. - Arquive-se.
No 131.063 - Clandionor Carva.,
priv. invenção. - Arquive,*
se.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DIVISÃO DE MARCAS
Rio, 7 de novembro de 1966
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de rew
consideração previsto pelo artigo 14
da Lei n° 4.048, de 29 de •dezembra
rr
.
de 1961, e mais dez dias para even,*
N° 110.289 - Paul Christopher Be- tuais juntadas de reconsideração,
N° 150.637 - Nôvo modelo de jae dco
nela combinada basculante defletora - relia .
mesmo não se tendo valido nenhum
Req uerente: Werner Rudolf Riebert.
N° .140. 44e - Regie Natio nele D7. Interessado serão logo expedidos ag
No 150.638 - NOvo modelo de Usines RenaM.
certificado abaixo:
janela combinada basculante guilnotiN° 140 184 - Sterfing Drug Inc.
na - Re q uerente: Werner Rudolf
Marcas deferidas
N° 140 . 'PO - Hson Walke:
Siebert.
Ri fractories C.ompanv.
Termo:
No 140.8/1 - Hwhi Walker ReN 9 150.639 - Nóvo modelo de jaft actories
N° 421.881 - Wander Weld
nela combinada guilhotina defletctora
classe
7 - Requerente: jamartin Coou
No 140.921,
- Requerente: Werner Rudolf SieRegie Nationale Des mércio, Indús .fl.ia e Imp ortação Ltda.:
bert,
(lemes RenaLlt.
--- Artigo 93 do Código.
N9 141 305
'ete`erpillar Tracto,i•
N 9 150.641 - NOvo modelo de jaN° 431.255
Wander Weld
Co.
nela- combinada guilhotina basculante Cl. 1 -- Requerente: lzunartin Coa
NO 141.386 - Whirlpool Corpo- mércio, Indústria e Importação Ltda..
Real/crente: Werner Rudolf Siebert. ration.
- Artigo 93 do Código.
N° 150 642 - Nóvo modelo de jaN° 142. 111 - Frandiszek Cistek.
nela combinada basculante deflectora
N° 142.366 - Eli Lilly and ComRestauração de marcas
guilhotina - R equ,?, 'ente: Werner Ru- pany.
:1
dolf Siebett
N9 378.809 - Ideal - Cl. 17 •aid
N° 143.171 - Metallgesellschaft Requerente: Caneta Tinteiro
Llniversa11
Aktiengesellschaft.
Transferência de nome de titular
Ltda. - Concedo a restauração.
No 165.091 - JoãoLeon Betto.
de roc^ssos
N9 398.616
Miga Pará - Cl. 48
No 165.695 - Técnico Mecânica Requerente: Perfumaria. Phcbo S.A.
Persianas Columb'a S. A. - trans- Bristan S. A.
Desenhos e modelos industriais
indeferidos

N° 120.462 - Proces-:o para prenaN9 165:770 - Tamogral Acústica
rar uni produto reacional, resinoso. li- ferência ara seu nome do termo núquido - Requerente: Hooker Chimical mero 138.828 - priv. de invenção. Eletrônica Ltda.
Corporation .
- Anote-se a transfereneia,
N° 166.685 - Lin A Ho.

Concedo a retauração.
N° 139.613 - I. G. - Classe
Requerente: Irmãos Gualasi:
Concedo a restauração.
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As Repartições Públicas
- As Repartiçõeo Públicas
-etngir-se-ão às assinaturas
Weverão remeter o expeariente
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicaçã,;) nos
CIEF'ARTAME N ITO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e as
jornais, diariamente, até às
°toare:4/ GERAL
iniciadas, em qualquer época,
15 horas.
ALEERTO DE GRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
AN reclamações pertinen.
01. 03PeQ seRetçv oe 1.1..roLeapçõe.o.
CO,EFE 00 PEO0 00 LIGOdÇÃO
- A fim de possibilitar . a
Ses á maié; ria retribuida, nos
r LORI A NO GUIMARÃES
remessa de valores acompacasos de erros ou omissões,, MIJRILO FERREIR-A ALVES
nhados de esclarecimentos
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
Quanto a sua aplicação, soliescrito. a Seção de Redação,
GaçÃo $.
citamos usem os interessados
das 13 ás 16 horas. no máxi.
liZaeLf 6,119 puLLIsC,dado 00 expodiot+to
D.P.L'IAL,AMR.
preferencialmente cheque bu
Mo até 72 horas após a saída
tôo..
tIdOkitt,• • do Proprcodode Ind....a...101 da
vale postal, emitidos a favor
dos órgães oficiais
d• 10.4‘10tol• • Curnri3O40.
do
Tesoureiro do DeportaDepartarnt
nto
Ge
Imprtnsa
Nacional
ca
,
na*
Oficinas
z
0P-46,242
do
- Os originais deverão ser]
_ ÍrtOitrt, cie imprense! à-acionai.
daclirograjaaW e (mien» Ca-.
- Os suplementos às edidos, ressalvadas, por quem de
Oes dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
Wreito, -asuras e emendas.
fornecerão aos assinantes que
-- Mn-chiadas as para ol
as sólicitareni no ato da asFUNCIONÁRTOS
lerterior. que serão sempre REp tirrmewe e PARTICULARES;
cinatizra.
Capita) o Interior:
Capital e Interior:
anuais,. as assinaturas poder-'
O funcionário público
se-ãO tomar, em qualquer• ..fe mestre . . . Cr$ 8 000 Semestre . •
Cr$ • 4.5C0
federal,
para fazer jus ao desépoca, per seis .meses ou tun Ano
Cr 12 000 Ano .
Cr$ 9.000
.
conto
indicado,
deverá provar
ano.
• exterior:
Exterior:
esta condição no ato da as- As assinaturas uencidagt Ano
.o . . Cr$ 13 000 Ano O • .
Cr$ 10.0001 sinatura.
poderão se; suspensas sela
- O custo de cada exetnc
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as.' piar atrasado dos órgãos ofi.
Para facilitar aos a.isinan- ratão de reyisiro. o mês. e o sinantes providenciar a res.; ciais será, na venda avulsa,
ges a ve..ificacão do prazo de ano em que lindara.
pection renovação com. ante-1 acrescido de Cr$ 5 se do mesentidade de suas assin(Zturas,
A fim de evitar solução .de cedêm la minima de trinta', mo ano, e de Cr$ 10 por ano
na parte srin p rior do enderêca ^ontinuidade no recehiment.o (30) dias.
decorrido.

EXPEDIENTE
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N° 422.982 Confirma - Cl. 41
N 9 462.698 - Marca: Perlona - Requerente: Fábrica de Doces Con- Requerente: Fábricade Boti3es e Péfirma Ltda. - .Concedo a restaura- rciea . A. Perloia I ndústria, Corn rircio, Imnortação e Exportação. - Proração
cesso deferido.
Títulos de Estabelecimento .
N9 424.010 - Marca: Mosquito restaurados
Requerente: Sotero de Arruda Campos
Filho - Reconsideração - Mecânica
No 387.333 - Casa Humberto Classe 23 Requerent'e: Humberto Garai S. P . A. Processo indefeAbrahão E Cia. - Co.icedo a restou- rido.
raão
N° 444.534 - Marca: .AMT N° 390.320 - Curso Cadete - Requerente: AMT - Artefatos MeCl. 33 - Requerente: João Cecchi tálicos Taubaté Lida.
ReconsideraJúnior. - Coricedo a restauração.
ção -- Artefatos Metálicos Para Construções S. A. - A. ML. - Processo
Titulo de Estabelecimento
indeferido.
indeferido
N° 457.359 - Marca: São jtto Requerente: Farmácia São João Ltda .
N9 466.584 - Nova Cidade Livre - Reconsideração: Laboratório Alvirn
q- Cl. 33 --- Requerente: Consórcio
Freitas S. A. - Processo indeferidc.
Imobiliária de São Paulo S. A. - InO Senhor Diretor da Divisão de
deferido - artigo 120,n 9 7 combinado Marcas negou acollitmento aos pedido Códig--.
com o artigo 95 n°
dos de reconsiderações apnsentados
nos procesos abaixo mencionados, a
Despachos em pedido de
fim de manter as decisões anteriores:
reconsiderações
Marca: Politron N° 409.795 •
Requerente: Eletrônica Industrial Ltda.
O Senhor Diretor da D. Marcas - Reconsideração .-- Francisco Bapieu provimento aos pedidos de recon- tista Esteves. - Processo deferido.
siderações apresentados nos pró-cessos
N9 352.003 - Marca: Farmadoze
abaixo mencionados, a fim de manter
Requerente: Química - e • Farmacêuas decisões anteriores:
tica Proquifar S. A. - ReconsideraN° 377.947 r- Marca: Plastifon -- ção
Pharma S. A., Laboratórios
Requerente: Plastifon S. A. Plásticos Farmacêuticos.
Frocuso deferido.
a Derivados. - Proc eeso deferido.
N° 382.630 -- Marca: C B . C. N° 387.486 - Marca: Lucky .Star Requerente: Cia. Brasileira do Cobre
o- Requerente: Indústria Vinícola Ba- - Reconsideração - Cia. Brasileira
bani S. A. - Processo deferido.
de Cartuchos. -- Processo deferido.
N° 466.369 - Morda: Planaltina- -N9 420.133 - Marca Ta yfor Requerente: Fábrica Trianon de Bebi- Requerente: Gomesantos S.' A. Indústria e Comércio - Reconsideração
das Ltda . - Procesr .-é deferido.
The LOndon Tailors S. A. - . Co/1-,
454.429
Marca:
Therm
O
N9
fecções de Luxo. - Processo deferido..
Spray -- Requerente: Svenska MaskiBig-Lux N° 446.966 baytiebolaget Greif. -- Processo deReáuerente: Narciso Pereira da Costa
ferido,

1- Reconsideração - Indústria e . Co- : ração Kenite Corporation. - Processo
mércio Djalma e Raymunclo da Fonte deferido.
Itda - Processo deferido.
N9 468.224 - Marca: Bangum
N° 165.839 - Marca: Locotricin -- Requerente: Bano Industrial ExporRequerente: Laboratório Antipiol S. A. tadora Ltda . - Reconsideração Estabelecimentos QuimicDS Bioterápi- Cia. Progresso Industrial do Brasil.
cos - Reconsideração - Laboratário - Processo deferido.
Moura Brasil 0.-lando Rangel S. A. I N9 397.885 Marca: Semeta -- Processo deferido.
Requerente: Eternit do- Brasil Cimento
• N" 236.496 - Marca: (inc Valem Amianto S. A. - Reconsideração Requerente: Laboratório r'armacéu-- I Simetal S. A. Indústria e Comércio.
tico Internacional S. A. - ReconsiProceso deferido.
deração - S. A. Instituto Bioterapico
N9 430.820 - Maca: Novodril Americano Saiba.
Processo deferido.
Requerente: Laboratório Indígena Ltda.
N° 265.898 - Marca: Pigalle - - -Reconsideração - Laboratório
Requerente: Beolcht Nasser
Cia. - Werner , do Brasil S. A. - Processo
Reconsideração - Jerman Latia.
deferido.
Processo deferido.
N° 448.106 - Marca - A U R HyN 9 285.285 - Marca: Ki-Araór - dral - Requerente: Laboratório CataRequerente: Lúcio Santos Cia. Ltda. rinense S. A. - Reconsideração - Reconsideração - Kibon S. A. Laboratório Climax S. A. - Pro.
( Indústrias Alimentícias)
- Processo cesso deferido.

deferido.

N° 461.453 - Marca: Cidy ReN 9 389.482 - Marca: Sombrero querente: Cid Carlos Xavier de AnRequerente: Gunther Buchheister drade - Reconsideração - Perfums
Reconsideração - Indústrias York
Coty S. A .B . - Processo deferido.
S. A. Produtos Cirúrgicos. - Processo deferido.
N° 463.650 - Marca: BesogeI Requerente:
C. H. Boe'nringer Sohn
N 9 426.542 - Marca: Vivabern - Reconsideração
Laboratório Grass
Requerente: Alfredo Monteverde S. A. - Processo deferido.
Reconsideração --- Minnesota Mining
N9 471.426 - Marca: Siafit Reand Manufacturing Company. - Proquerente: 'Magnesita S. A. - Recesso deferido.
consideração: Cerâmica Sanitária Por454.071 Marca: E.V.R. -edite S. A. - Processo deferido.
Requerente: L'Eclairage Des Vericules
Sud Rail - Reconsideração - Union
NP 473.672 - Marca: Disprofarma
Carbide Corporntion. - Processo - de- - Requerente a r,oroIal nia Distribuife,rido.
dora, de Produtos Fiarmachtticos Ltda .
N° 465.951 - Marca: Vilco - Re- - Recorrilderação: Pharma S. A. Laquerente: Vilco Produtos Químicos - boratórios Farmacêuticos. - Processo
Reconsideração - Representações Wil- deferido.
ços do Brasil Ltda. - Processo defeN9 482.562 - Marca: Dial - Rerido.
querente: Dial Farmáceutica Ltda. •
•
N.° 467.176
.Marca: K-enitex
Reconsideração: Çiba Socielte. nonyIrtequerente: Ta°.Reconside- me.. - Processo deferido.
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFEREINCIA
Rio, 7 de novembro de 1966
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração .previsto pelo art. 14 da
Lei 4.048, de 29-12-61, e mais dez
dias para eventuais juntadas de reconsideração e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, serão logo
expedidos os certificàdos abaixo:
Marcas deferidas
N° 451.284 - Sane - Comercial • e
Construtora Sane Ltda.
Cl. .16.
N° 472.797 . - Guia Talbot de Turismo do Brasil - Editorial Pan s Ame'ricana Talbot Brasil Ltda. - Cl. 32.
N° 473.138 - Broncovermin
Cano Erba S.P.A. - Cl. 2.
• N9 479.439 - São Francisco
Ind. de Farinha de .Mandioca São
Francisco Ltda. - Cl. 41.
N° 484.874 -- Berenice - Metalúrgica Berenice Ltda.
Cl. 11.
NO 484.930 - Ecos do Mundo Elvira Teixeira do Nascimento - Classe 32.
N o 484.954 - Estrela D'Alva Farmácia e Drogaria Estrela D Alva
Ltda. - Cl. 3.
Brascampo
N° 485.218 - Frietox
Ind. e Com. Ltda. - Cl. 2.
N° 485.250 - Sinuca-Gol - losé
Carlos Fernandez Garcia - Cl. 49
- (Registre-se sem direito ao uso exclusivo de Sinuca).
No 485.463 - COMPAC Compac
S.A. - Classe 8.
N9 485.500 - Eletrolândia - Irmãos Daux S.A. Comercial -- Classe 6 B - 9 - 10 - 21 - 33 - 34
- 40 e 47 (Registre-se com exclusão
do gênero da classe 8).
199 485.501 - A Vanguarda - Cássio Augusto Mazzoli - Classe 32.

No 485.678 - Vagalume - Sabões
Vagalume Ltda. - Classe 46.
N9 485.715 - AVEFAN - Favaro,
Tavares & Cia. Ltda. - Classe 41.
No 485.739 - SICOL - Sylvio Coelho - Classe 48.
• N9 485.764 - VITANIT -- Vila
Zahnfabrik H. Reuter Kg. - Clas10
N9 485.964 - Cestas de Natal Satélite Demeterco & Cia. Ltda. - Classe 27.
No 486.034 - Ecônomo -- Ecônomo
Publicidade Ltda. - Classe 32.
No 486.147 - João Ramalho - Retifica João Ramalho S.A: - Classe 6.
No 494.917 - ótica Barão
ca Barão Ltda. - Classe 11.
•
AuNo 495.594 - Rocha Filho
gusto Rocha Filho - Classe 48.
No 501.726 - Cocktail de Astros Cia. Internacional de Discos - Casse 32,
N9 501.748 - M H - Metalúrgica
Heleny Ltda. Inc. e Com. - Classe 28.
CoN o 504.748 - C. M. Mata
mercial Malpa S.A. --- Classe 32.
No 505.220 - penteado 'e Beleza
- José Antônio de Santa Rosa Classe 32.
No 506.499 - Adriatica - Eletro Classe 8.
Mecânica Adriatica Ltda.
No 521.730 - PB --Pereira "Barreto - Comercial Pereira Barreto 'Ltda.
- Classe 6.
Insígnia Deferida
No 485.357 - O.G.V. - Organização
Guanabara de Vendas - OrganizaClasse 33
ção de Venda Ltda.
Art. 114.

DIÁRIO OFICiAL (Seção III)
N9 479.747 - Creac Engenharia
Ltda. - Creac Engenharia Ltda. Art. 109, no 3.
Titulo de Estabelecimento Deferido.
No 472.789 - Editôra Talbot - Editorial Pan American Talbot Brasil
Ltda. - Classe 33 Ar-t. 117, no 1.
No 485.062 - Refeições Abate Lygia de Oliveira Ramalho - Classe
41 e 33 - Art. 117, fio 1.
NO 485.950 - República - República Ind. e Com. Ltda. - Classe 5
Art. 117
- 6 - 7 - 8 - 10 e 11
- no 1.
NO 510.064 - Edifício Martim Francisco Imobiliária e Incorporadora
Otto Meinberg S.A. - Classe 33 Art. 117 -- n9 1.
No 510.081 - Editei°. Pasteur
Condominio do Edifício Pasteur
Classe 1 e 33 - Art. 117. - no 4.
Marcas Indeferidas .
.
PapelaN9 246.969 - Everest
ria Everest Ltla. - Classe 38.
NO 273.964 - Emblemática - H. B.
Avesani - Classe 42.
No 412.830 - Ibaré - Cal Ibaré
Ltda. - Classe 16. •
'No 462.273 - São Jorge -7- José
Ribamar Cavalcante - Classe 41.
N9 467.661 .- Souaa - Souza, Nagem & Cia - Classe 41.
No 477.946 - Itamác - Itamac
Máquinas Veículos e Conexos Ltda.
- Classe 21.
NO 479.218 - R. M. - Retifica de
Classe 21.
Motores R.-M. Ltda.
N9 484.928 - Pinheirinho - Com.
de Materiais para Construções Pinheirinho Ltda. - Classe 16.
N9 485.258 - Pai Nagô - Helio
Borges Ferreira - Classe 2.
N9 485.300 -. Minister - Irineu
Carlos dos Santos - Classe 40.
NO 485.341 - R-Gene - Cutter
Laboratories Overseas Corp. - Classe 3.
.N9 485.673 - C. Tempo - Metalúrgica Wallig SA. - Classe 32.
N9 479.213 -- Ofmeca - Mayer
Schaedler S.A. Ind. Mecânica Classe 6.
N9 494.866 - Continhos Semanais
- Editôra Boayista Ltda. - ClaSse 32.
Unsaku Ito No 495.776 - Ito
Classe 21.
No 499.117 - Astor - Astor S.A.
Cinemas Teatros e Diversões - Class,* 41. •
N9 501.915 - Estréia - Alcides
Sandoli - Classe 36.
No 502.089 - Lar - Lar Cia. Têxtil - Classe 34.
NO 503.029 - Rose - Rosena S.A.
- Administração Ind. é Com. - Classe 32:
N9 503.479 - Regina - Regina Alta Costura e Boutique Ltda. - Classe 36.
N9 504.144 - Novidade - L.. Monteiro - Classe 42.
N9 504.301 - Super-Agua Sanitária Alvalux - Joel Moraes Rosa Classe 2.
No 505.086 -- Miam! Beach - Modas Miam! Beach Ltda. -,- Classe 36.
No 505.304 - Prata - Antônio
Gragnani - Classe 42.
Expresso de Propaganda indeferida
NO 485.959 - Apanhe e Pague Demeterco - Demetereo & Cia Ltda. Classe 41.
Titulo de Estabelecimento Indefe
rido.
No 498.364 - Torrefação e Moagem
Confiança - Raimundo Filgueira de
Souza - Classe 41.
Exigências
Têrmos com Exigências a Cumprir

NO- 502.113 - Cotac - Com. de Tratores - Automóveis - Caminhões
S.A.
Tormos Aguardando Anterioridades
Nome Comercial Deferido
1V 100.055 - Cia. Agro Pecuária e
N° 479.178 - Confecções Bluered Industrial São João.
No 465.983 - Metalúrgica
S.A. - Confecções Bluered S.A.
S.A.
Art. 109, ri9 2.

No 466.527 - Carban S.A. Ind. e
Com.
N9 474.376 - Matteucci j Amadio
Ltda.
NO 497.710 - Tupy - Ind. e Com.
de Juntas Ltda.
N9 497.981 - Wrona & Gasko
No 498.244 - J. F. Couto
No 498.565 - Indústrias Reunidas
Alimentícias Ltda.
N9 499.807 -- Isac Trejgier.
NO 501.338 - Paraná Distribuidora
de Frios Ltda.
No. 505.968 - Dansk, Laboratórios
S.A.
No 509.710 - Metaran Com. e Ind.
Reunidos Ltda.
NO 510.088 - Auto Peças Globo
Ltda.
NO 512.503 - Astrotur Turismo Passagem Ltda.
Expediente 'do Seção
de Interferência
Rio, 7 de novembro de' 1966
Notificação:
Urna vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei n9 4.048, de 29 - 12 - 61 e mais dez
dias para eventuais juntadas de reconsideração e do mesmo não tendo
valido nenhum interessado serão logo
expedidos os certificados abaixo.
Marcas Deferidas

•
NO 353.913 - Santo "Antônio - Requerente: Comércio e Indústria de
Carnes Santo Antônio Ltda. - Classe 41.
N9 445.409 - Lima - Requerente:
Casas Lima de Roupas - Classe 37.
N9 465.414 - Droganero - Requerente: Edgard Ferreira Bastos Classe 3.
N9 478.747 - Corema - Requerente: Corezna - Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. - Classe 6.,.
.
NO 484.113 - Rea - Requerente:
Rea - Instrumentos e Máquinas . Limitada - Classe' 6.
NO 484.315 - Tribuna do Brasil Requerente: Walter Alves Barreto Classe .32.
NO 484.63 3- Santa Helena - Requerente: Instaladora Santa Helena
Ltda. - Classe 8.
NO 484.673 - Grassi - Requerente: Pinças Grassi Ltda. - Classe 11.
NO 484.745 - Owens - Requerente: BrunswicICCorporation - Classe 21.
NO 485.407 - Roma Requerente:
Schenley Industries Inc. - Classe
n 9 42.
NO 486.091 - Durlux - Requerenr.
te: • Compagnie de aSint-Gobain Classe 14. "
NO 486.125. Emblemática - Requerente:, César° S. A. Indústria e
Comércio - Classe 23.
NO 485.148 ^
Induplástica Artefatos Plásticos Ltda. - Classe 8. •
NO 486.457 - Dameca - Requerente: Greco Hospiralar S. A. Co• mércio -- Classe 10.
No 486.479 - São Lourenço - Requerente: Moinho São Lourenço Limitada - Classe 41.
No " 436.764 - Gessilda - Requerente: Silva & Zacca Ltda. - Ciasse 36.
NO 486.890 - -Carla - 2equer3ritC
F. D'Almeida e Silza -Á- Classe 48.
NO 487.007 - Exótica - Requerente: Modas Exótica Ltda.
Classe 36
- (Com exclusão de meias e peugas) .
:No 487.055 - BiJso - Iltenuerente:
Bibo Biscoitos e Bolszhas Ltda. Classe 41,
No 487.123 - Estoril - Requerente: Bar e Fiambreria sEtoril Ltda.
- classe 41 - (Com ekclusão . de
massas, farinhas e mel) .
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NO 487.145 -.Vesper - Requereria
te: Malharia VesPer Ltda. - Classe 36.
199 487.163 - Nossa Senhora da
Gruta - Requerente: Restaurante e
Bar Nossa Senhora da Gruta Ltda..
- Classe 4.2.
No 487.622 - Arnis - Requerente:
Amic - Aparelhos Médicos Indústria
e Comércio' Ltda. - Classe 10.
No 487.700 - Brasul - Requerente: O. H. Batunohl Ltda. - Classe 40.
N9 487.806 - Aga - Requerente:
Cia. Aga Paulista de Gás Acumula- •
do - Clae,se 27.
N9 487.888 - Mira - Requerente:
Djanira Camargo Alonso - Classe
no 46.
N9 487.908 - Edifer - Requerente: Edifer Estruturas Metálicas Limitada -' Classe 16.
No 487.933 - .São Cristóvão - Requerente: Vidraria São Cristóvão S.,.
A. - Classe 14.
N9 488.331 - Decofar - Requerente: Decofar - Tintas Plásticas es;
A. - Classe 28.
No 488.722 - Crown - Requerente:
Comercial Crown Limitada - Classe 8.
• N9 489.536 - Edlon - Requerente:
Spumar - Espuma de "Nylon S. A..
Indústria e Comércio - Classe 1.
N9 489.801 -- Expectolú - Requerente: 'José Elias de Barros Pacheco
- Classe 3.
NO 489.824 - Cymastil - Requerente: Confecções Cymastil Ltda.
Classe 36 - (Co mexclusão de bolsa-S) .
No 489.977 - Hortensinho - Requerente: Hortêncio Brida - Classe 41.
N9 489.995 - Franca' - Requerente: Comércio e Indústria Gráfica
k'rancal Ltda. - Classe 38.
NO 489.999 - Calomar - Requerente: Sociedade Comercial de Ferramentas Calomar 'Ltda. - classe
,a9 11.
No 499.083 - Emblemática - Requerente: Societé Commerciale Das
Potassa D'Alsace - Classe 1.
N9 490.152 - Soral - Requerente:
Kaspar Winkler & Co. Inhaber Dr.
Schenker-Winkler - Classe 31.
NO 490.243 - Farcima - Requerente: Farcima - Artefatos de Cimento e Madeira Ltda. - Clasae
riO 16.
N9 490.337 - Brasita - Requerente: Brasita S. A. Transportes
Comércio e Indústria - Classe 6.
No 499.347 - Isothernio - Requerente: Condoroil Tintas S. A.
Classe 1 - • (Com exclusão de lacas,
tintas, vernizes e esmaltes que agora
pertencem a outra classe),.
1‘19 490.352 - Nitrotex - Requerente: Cendoroil Tintas S. "A..
Classe 1 - (Com exclusão de lacas,
tintas, esmaltes e vernizes) .
N9 490.461
Socai - Requerente:
Socai - Sociedade de Cal Ltda.
Classe 16.
N9 494.295 - Boneco Requerente:
Sociedade de Re presentações Comerciais ‘q.4oreco" Ltda. - Classe 50 (Com exclusão de impressos).
NO 499.768 - Santa Rosa - Requerente: Indústria e Comércio Café
Santana Ltda. ,-- Classe 41.
No 502.144 -- A Voz de PetrópolIs
- Requerente: Antônio Carlos Noronha Portela - Classe 32.
No 502.167 - Interclubes - Requerente: Casa Editôra Vecchi Ltd'a, -1
classe 32.
No 502.991 - Cotia - Requerente:
Frigorífico de Cotia S. A. - Classe 46.
No 504.578 - Inseticidada Guanabara -- Re q uerente:. Maria Pontes
Soares . - • Classe 2.
No $05.736 - Vibratron - Requerente: Retho-Finish Company mas
Classe 6.

o
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No 486.245 - Cofiminas - neguerente: Consorsio Fiducial de Minas
Gerais Ltda. - Classes: 33 - 38 (Art. 121 do Código).
Nome Comercial- Deferido
K o 487.630 - Metalúrg.ct. Ve)alka
Ltde. - Esquerene: Metalúrgica
Vcalkii Ltda. - (Art. 109, no 3, do
.
•
3\9 429.381 - Planalto Colojizadora
As) IndusLri -..1 Ltda. - Requerente:
F1_11211:O Co:onizsdora Agra Industrial
- Art. 109, no 3, do Codiao•
2- iii/Lo de Estab31c-cm ,..!i.o Deferido
473.303 - uper-l'inpario G-uaneoara.- Requerente: Super-Emporio
Givinaara Ltda. ,- .Ciasses 41 - 42
- 43. - Art. 117, n 9 I, do Código.
N o 484.499 - Bar Restaurante
Baião - Requerente: .Soares - Classes: 41 L- 42 - 43 - Art.
117, no 1, do Código.
N9 487.033 - Imobiliária- São Joaquim - Requerente: Albano Caron
- Classe 33 - Art. 117, n 0 1, do Código.
.E 9 488.971 - Laborató&) Nordeste
- Requerente; Paulo Francinete Moreira Macedo - Classe 3 - Art. 117
- n 9 I, do Código.
NO V9.601 - Padaria Cruzeiro Rerucrente: Padaria Cruzeiro Limitada, - Classe 41 - Art. 117, no 1, do
Código.
NO 496.337 - Ec2ificip Carabelas
Requerente: Incorporadora e Territot
Art.-rialdoSu.ACse3
117, 'no 4 do Código.
Marcas Indeferidas
N9 458.057 - Belacap - Requerente: Produtos Químicos Industriais
Reis & Gama Ltda. - Classe 46.
No 467.739 - Dom Bosco - Requerente: Quinta Dom Bosco Ltda. Classe 42.
NO 473.000 - Tixobar - Requerente: Laboratórios Krinos S.A. Indústrias Química e Farmacêutica - Classe 3.
No 483.782 - Flecha de Oure - Requerente: Edit'Ora Brasileira de Livros e Revistas "Dibrasli Ltda Classe 32.
N9 483.889 - Kosmos - Requerente: Indústria de Calçados Kosmos
Limitada - Classe 36.
No 483 940 - Cruzeiro do Sul Requerente: Cassiano Rosa - Ciasse 42.
No 483.955 - Alvorada -' Requerente: Ana Maria Machado - Classe 41.
No 484.695 - Firer - Reauerente:
Pirer Engenharia e Arquitetura Limitada - Classe 38.
N9 484.741 - Beacon - Requerente: Whitehouse Products, Inc. Classe 8.
•
No 486.105 - Maraves Requerente: Matadouro Avícola Maraves Classe 8.
1\10 486.250 - Cerâmica Santa Teresinha - Requerente: Simi & Filhos Ltda. - Classe 16.• .
N9 486.525 - Fototécnico - Requerente: Fototécnic oInstrumentaJ
de Engenharia Ltda. - Classe 28.
NO 486.621 - Lite - Requerente:
Cerâmica Sanitária Porcelite S.A. Classe 15.

NO '486.931 - Chanel - Requerente: Societé Anonyme Chanel - Classe 36.
Ni 486.932 - Pise-Pague - Requerente: Dr. Gamaliel Silva Classe 8.

NO 487.062 Lenca - Requerente: Lenca Lenços e Camisas Ltda.
- Classe 36.
No 487.135 - Ijui - Requerente:
João Cesar • Raymundo - Classe 43.
No 487.186 - Pennsyloil - Requerente: Comércio e Indústria de Lubrificantes Pennsyloil Ltda. -CiasEm 47.
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NO 487.344 - Babystudio - Requerente: Emile . H. Staud S.A. - Classe 8.
NO 487:374 - Novaplan - Requerente: Novaplan - Melhoramentos
Ltda. - Classe 16.
N9 487.417 - Sauna - Requerente: Roberto de Freitas Carneiro Classe 48.
No 488.139 - Planalto - Requerente: Lanches "Planalto" Ltda. Classe 42.
'N9 483.293 - Fama - Requerente: Fama Ferragens S.A. - Classe
21.
NO 428.707 - p.oteiro Co.nercial de
"Jbefaba - Requerente: Jay= Conerea Jarrne - Classe 32.
N9 483.802 - Valcarno Requerente: Valcarno Comercial e Importadora Ltda. - Classe 8.
N O 489.338 - Dona Branca Morena - Requerdni,J: E.B.B. Empresa
Brasileira de Bebidas S.A. - Classe 42.
N9 489.409 - Par-Ké -- Requerente: Condoroil Tintas S.A. Classe 16.
N9 489.547 - Spumar - Requerente: Spumar-E:apuma de Nylon Sociedade Anônima Indústria e Comércio - Classe 38.
489.519 - Bristol -- Requerente: Fábrica de Cigarros Flórida S.A.
- Clasee 44.
NO 489.683 - Cardinal - Requerente: Meias Waldorf S.A. Comércio e Indústria - Classe 36.
N9 489.711 - Apollo - Requerente: Lápis Johann Faber Ltda. Classe 38.
No 489.745 - Doméstico - Requerente: Cubinha Irmão & Cia. Classe 41.
NO 490.184 Café Veado - Requerente: Antônio Laforcade • de Souza - Classe 41.
N9 490.228 - Prenatal - Requerente: Claude Henri Marcel Yribarren - Classe 40.

(Seção
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N9 490.557 - Boa mesmo é 21 Requerente: Alyrio Ferreira da Costa
- Classe 42.
No 490.594 - Vitória - Requerente: Elétrica Vitória Ltda. - Classe
38.
RequeNo 503.518 - São Vito
rente: ranificadora São Vito Ltda.
- Classe 41.
Santa Cecilia
NO 495.460
quer:lite: Hotel Santa Cecília Ltde,.
- Classe 38.
Nr) 500.146 - Circular - 'Requerente: Depósito Circular Alimen',iclas
Limitada - Classe 42.
NO 502.733 - Tupinambá, - Requerente: José Zapparolla Júnior Classe 17.
N0 503.678- Nosso Lar -- RequeCia. Lide.
rente: Elias José Diab
- Çi sse 36.
Sinal dê Propaganda Indeferido
Distribuidora Araguia
N9 483-.898
- Requerente: Irmãos Brandão Classes 3 -= 41 - 42 - 46 e 48.
Titulo, de estabelecimento Indeferido
N.) 461.806 - Gráfica Bandeirantes
- Requerente: Heitor Boleia Classes 38 -. 50 e 17.
NO 465:867 - Banco da Lavoura
'de São Paulo Sociedade Cooperativa
-- Requerente: Banco da Lavoura de
São Paulo Sociedade Cooperativa de
Responsabilidade Ltda.. - Classes 33
- 50.
19 483.902 - Recapagem Bandeirante - Requerente: Glorival Meia- Classes 33 - 39.
No 487.143 - Casa Amaral - Artefatos de Borracha -.Requerente:
Amaral & Filho Ltda. - Classe 39.
N9 489.243 - Casas Fontes da Banha - Requerente :Ary Fontes Ferreira & Irmão Ltda. - Classes 41
- 42 - 43 e 33.

E TERNSW
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Divulgação n° 972

PREÇO; Cr$ 200

VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves e
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na Sede do D .1. N

1

Novemb.-o de . 1966
No 496.719 - Edifício Rio Negra
- Requerente: Dr. Rachid Milan Classe 33.
No 503.852 - Indústria de Calçados Acre - Requerente: Souza Bussotti Ltda. - Classe 36.
No 505.362 - Lojas do Vestuário
- Requerente: Lojas do Vestuário
Limitada - Classe 36.
Exigências
Vimos com exigências a cumprir:
NO 469.450 - Parenti & Cia. Limitada.
No 473.802 - Agenor Leite Ribeiro.
N9 483.907 - ABC Roupas Ltda.
N9 483.992 - Rodelmafe Importa-.
ção e Comércio Ltda.
NO 484.202 - International Shoe
Machine • do Brasil S.A. Máquinas
para Calçados.
N9 486.129 - Socipa - Sociedade
Industrial de Produtos Alimentícios.
. No 486.602 - União de Aços Co•
mércio Indústria e Rep. Ltda.
NO 486.759 - Indústria de Bebidas
Jaber Ltda.
No 487.240 - Messias Custódio Camargo.
No 487.964 - Indústria Farmacêutica Basa Ltda.
NO 490.210 - Companhia Industrial Rio Guahyra.
NO 502.142 - Torrefação e Moagem de Martha Daher Santos.
Diversos
I19 434.574 - Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres União dos
Proprietários - Prossiga-se na classe 38.
No 487.848 - Aroldo Roberto Wall
- Prossiga-se como expressão de
propaganda.
Têrmos aguardando anterioridades:
Diversos

NO 300.161 - Aldenor Alves dos
Santos.
' NO 460.287 - Ames Crosta Mills
Equipamentos de Saneamento Limitada.
11 9 479.469 - Indústri aComércio
e Representações Sande Ltda.
No 483.724 - S. A. Philips do
Brasil.
NO 483.920 - Antônio José da Luz.
N9 489.373 - Representações Piratininga: de Cereais Ltda.
N 9 490.012 - Céu Schuler.
No 490.514 - Alimentícia Santa
Cruz Ltda.
N9 496.160 - indústria e Comércio de Melas "M-F" Ltda.
N0 496.623 - Morpic Engenharia
e Construções Ltda.
N9 496.717 - Sawaya Pexton S.A.
Lanifício.
No 497.561 - Braseurop S.A. Engenharia Comércio e Indústria .
N9 498.916 - Indústria Textil Rogersey Ltda.
N9 499.037 - Cuddle Knit do Brasil Malhas Ltda.
No 499.190 - Modas A Exposição
- ClipperS .A.
N9 499.297 - Bar e Restaurant n
Big Boy Drive In Ltda.
No 500.464 - Serralheria São VI.
cente Ltda.
No 500.591 - Comércio e Beneficie
de Café e Arroz "São João" Ltda.
119 500.763 - Consulten Ltda.
Consultores de Engenharia.
No 500.870 - Rildo de Albuquerque
Uchõei Cavalcanti.
N9 504.465 - Orlando Pereira
Monteiro.
NO 504.628 - "Descalgraf" Decai.
comanias e Artes Gráficas Ltda.
NO 504.651 - Lex Automóveis Li.
imitada.
No 504.721 - Rádio Eandeirantei
S. Anônima.
NO 501.741 - Castro & Masijab ;imitada.
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No 504.939 - Rádio Globo SocieÁlade Anónima.
N9 504.963 - Pier Luigi i3erto1li.
N9 505.892 - Manuel Lamberto
Vigueira Gonçalves.
• No 506.309 - Indústria de Conlarvas Alimentícias "Regência" Li-•
rnitada.
j
N9 508.116 - Panayotis Nicola8
Damatis.
N9 508.373 - Cândida Rosa Rodrigues.
N9 508.375 - Abílio Rodrigues.
N9 508.441 - Lanches Kafta Limitada.
Norton Publicidade S.A. - No pedido de desistência do têrmo número
519.601 - Insígnia A Ala - Agênlias Associadas Latino Americanas Homologo a desistência.
Norton Publicidade S.A. - No pedido de desistência do têrmo 519.603
- A Ala - Homologo a desistência
solicitada.
Exigências

N9 507.194 - Volf Speiski e MilN9 491.118 - Auto Industrial RiN9 491.862 - Jair Muniz de Re.
ton Parnes.
copadas Ltda.
tende
N9 508.303 - Simonetti, ArmariN9 491.125 - Lingerie e ConfecNo 49i.864 - Tecidos e Confect•
nhos Limitada.
ções La Fortune Ltda.
N9 446.397 - Sheaffer Pen InterN9 491.127 - Calçados Minia Ltda. ções Vany Ltda.
No 491.868 - Bar, Café e Restaunacional Industrial.
à No 491.155 - Novo Democráticos rante
"Everest" Ltda.
Bar Ltda.
NO 491.892 - Mava - Produtos
Diversos
N9 491.156 - Café e Bar Carriço Mecânicos Ltda.
Ltda.
NO 491.895 - Comarca S.A. Laboratórios Gravi Internacionales
No 491.181 - Padaria Cruzeiré, -Plásticos
e Materiais para Tapeçaria.
S.A. - N opedido de reconsideração Ltda.
NO
491.896 - Brascal Brasil Caldo despacho que declarou caduca a
N9 491.188
Mansa
Maria
Baiçados
Ltda.
marca Rynde n 9 223.619 - De con- nha Alves de Lima.
NO
formidade com os p areceres ag,uerN9 491.193 - Mercearia Unidos Ltda. 491.897 - Joalheria "Etica*
de-se a decisão judicial respeito da Ltda.
NO 491.898' - Distribuidora "Paranulidade dêste registro.
N9 491.242 - Miguel Affiune.
na n anema" Ltda.
No 491.246 - Representações CorNO 491.899 - Producões CinemaExpediente do Serviço de Recepção, pa Ltda.
tog ráficas "Jangada" Ltda.
No 491.148 - Armando Rodrigues
Informação e Expedição
N9 491.901 - "Quality" ApareCarneiro.
lhos Médi co-Hospitalares Ltda.
No 491.249 - Armando Rodrigues
Rip 7 de novembro de 1966
No 491.918 - Pedro Sabino de .: PaCarneiro.
Exigências
& Cia. Ltda.
No 491.326 - Flor do Riachuele rias
LtN
9 . 491.926 - Figurino dos Tecidos
da
' Têrmos com exigências a cumprir Bar Ltda.
Têrmos - Requerentes:
NO 491.327 - Confecções Tânia
N9 491.927 - Leiteria e RestauLtda. •
rante Ita Branca Ltda.
N9 491.081 - Transportes' Arbis
Processo e têrmos com exigénNo
491.415
Bahema
S.A.
EnLimitada.
NO 491.928 - Pensão Jestaço Li.
cias a cumprir:
•
N 9 491.082 - Tratores e Equipa- genheiros Importadores.
mitada.
N9 491.416 - F. Pimentel & Cia. taurante Ltda.
Alberto Laudisa - Titular da pa- mentos "Nilasa" Ltda.
tent ede número 64.372 - Privilégio
N9 491.084 - Comercial e Impor- Ltda.
NO 491.929 - Girasol Bar e Res.;
No 491.417 - Gráfica Brescia Lide Invenção - Diga sôbre o pedido tadora "Linosa" Ltda.
NO 491.934 - Odilon Torres.
de cancelamento requerente por Pi- , N9 491.085 - Comercial e Impor- mitada.
No 491.935 - Odilon Torres.
N9 491.90 - Mercado São João
relli S.A. Cia. Industrial Brasileira. tadora "Linosa" Ltda.
No 491.418 - Gráfica Brescia LiSociedade de Expansão Farmacêumitada.
de Comestíveis Ltda.
N9 491.438 - Máquinas Britânia
•
tica Ltda. - Titular da marca: EnNO 491.440 - Expresso Lisboa LiNO 491.954 -Imobiliária Augusta
doloc - Diga sôbre o pedido de ca- - Equip amentos Industriais, Comér- mitada.
Ltda.
NO 491.441 - Estamparia de Teducidade requerida pelos Laborató- cio e Rep resentações Ltda.
NO 492.017 - "Inpeco" Indústria
NO 491.442 - Gerhardt Arthur cidos Fiama Ltda.
rios Frumtost S.A. Indústrias FarMarquardt.
N9 491.449 - Indústria de Móveis de Perfumes e Cosméticos Ltda.
macêuticas.
N9 491.443 - Gerhardt Arthur Wanda Ltda.
Moacyr de Lima Valenti Titular
NO 492.093 - Antonio Heleno Fl.,
lho.
do registro n9 209.045 - Marca Ba- Marquardt.
NO 491.450 - Fornecedora de Arzuca - Cumpra a exigência.
NO 492.120 - D. Silva & Alves , da
No 491.444 - Gerhardt Arthur tigos p ara Escritório e Papelaria Silva
' Ltda.
Roberto Kautsky Filhos - Titu- Marquardt.
•
Ga i vota Ltda.
NO
lar do registro 249.935 - Marca
- Indústri ade Calçaa!
N9 492.536 - Café e Bar Nossa
NO 491.453 - Eíe.nver do. Brasil dn P492.152
e
rcan
Ltda.
Campinho - Diga sôbre o pedido de Senhora da Hora Ltda.
S.A. - Indústria e Comércio.
No 49 2.178 - Produtos Land's S.A.
caducidade.
•
NO 492.537 - Pensão Vila Boa de
No 491.492 - Cobrafab S. A.
N9 492.227 - "Publitur"
NO 491.509 - Peças "Muvilap"
Quires Ltda.
;1:uri s/no Ltda.
Expediente do Diretor da Divisão
N9 492.538 - Bar Escondidinho
Parabrisas Ltda.
NO
.Jurídica
No 491.515 - "Fibratec" Indústria 50. 492.252 - José Antonio ValiaRio Comprido Ltda .
e Comércio de Artefatos de Madeira
No 492.253 - Pneus Nacional Lã-.
N9 492.538 - Panificação São Je- Ltda.
Rio, 7 de novembro de 1966
mitada.
rônimo Ltda.
NO
Na 4aaaRag
- Migueldiogo da ConJosé Alves Filho.
N9 492.539 - Cai' - Comércio de C eiaã o491.517
Caducidade de Marcas
Fernandes.
NO 49Y :292. - Manoel Francisco
Ap arelhos Receptores Ltda.
NO
491.518
Comércio
•e
Indústria
N9
Mendes
Franco:
-Laboratório Gloss S.A. - No pe492.540 - Quitutes -Baianos LiL.
"Sorneo" S.A.
dido de caducidade da marca Ana Initada..
NO 491.519 • - Confecções "lu" miNO 492.422 - Real Produtos Quítrium - registrada sob n 9 187.854 - N9 492.541
cos I•tda.
Panificação Oriente Ltda.
Em face dos pareceres emitidos à fd- Limitada.
No 492.243 - Indústria. Comércio
NO 49 1 .521 - Imobiliária Alves da
No 690.655 - José Silva - Tecidos
lhas declaro caduco o registra númee F'neenharia Abrasar Ltda.
Motta S.A.
ro 187.854 - concedido em 14 de S. Anônima.
NO 492.424 - Fábrica de CalçadoS
abril de 1956.
No 491.526 - Raymundo dos San- Elaster
Arqu i vamentos de Processos
tos.
NO 492.425 - Produtos AlimentiNO 491.527 - Come rcial e Imobiliá- cioç
Desistênci a de Processos
Inca Limitada.
ria
Cardoso
Irmão
S.A.
Foram mandados arquivar os seNO 492.436 - Indústria e ComãrNO 4919.528 - Confecções Botafogo
Cia. Química Industrial de Lami- guintes processos:
aio de Máquinas Agrícolas "Tsumin"
Ltda.
nados - No pedido de desistência do
S. A.
Trêmos - Requerentes:
N9 421.043 - A. J. Remar S.A.
têrmo 310.509 - Marca Formac • • 492. 448 - Elastóroaros do Bram
NO 491.549 - Decorluz - Indús- Indústria do Vestuário.
Ilomologo a desistência solicitada.
tria. Comércio e Re p resentações Li- sil S.A.. Comércio e Indústria.
NO 492.470 - Transporte Rodoca0
Hélio Nicolay - No pedido de de-:
N9 463.360 - Cincero Fernandes de mitada
Ltda.
sistência do térmo 408.331 marca: Oliveira.
N9 491.550 - Eunice Damaso.
Frevo - Homologo a desistência soNo 491.557 - Confecções "Olaria"
No 465.708 - Société Applicazione
492.534 - P.A.E. Ltda.
licitada.
Gomma Antivibranti "Saga" S.p.A. Ltda .
NO 492.548 - Plastinack - Inchls•
NO
491.567
Manopla
ManuNo
tria e c
486.983 - Album Aditora Ltda.
William Grant & Sons Limited de artigos de Proteção In- tais I‘tda.omércio de Plásticos é Me-.
NO 487.034 - Julio Cossoy e Chaim fatureira
No pedido de desistência do • têrmo
dustrial Ltda.
Jankiel,
486.674 - Marca The Great MacNO 492.564 - Ecir S.A.. - EngeN9 491.035 - Antonio Carloviche.
NO 491.568 - Manopla - Manu- nharia' Comércio,. Indústria e Repre-.
duff - Homologo a desistência soN9
sentacões.
491.036
Teodoro
José
de
licitada.
fatureira de Artigos de Proteção InNO 492.580 - Ihruta - Indústria
dustrial Ltda.
Benedicto Pereira - No pedido de Freitas.
N9
491.041
Minipuladora
de
N9 491.572 - C.B.E. -= Compa- e Comércio de Bebidas e Conexo@
desistência do têrmo 511.945 marca:
Cotenan Ltda.
nhia Brasileira de Empreendimentos. Ltda.
Servicentro Esso - Rio Branco - Óleos
' N O 491.071 - Antonio Antunes
No 492.657 - Alzemiro A. Coelho.
NO 491.643 - Terroso, Dias & Cia
Homo'ogo a desistência solicitada.
David.
N O 492.660 - Fábrica de Móvel:
Ltda..
Nolion Publicidade S.A. - No peN9 491.644 - Ordel - Comércio e São José Ltda.
dido de desistência do têrmo 519.602
NO 491.072 - Hatuto Okimasu.
NO 491.074 - Tratores e Equipa- Renresentações Ltda.
marca: A Ala - Homologo a desisN9 492.662 - Associa c- ão Brasilei•
No 491.661 - América da Silva
bência solicitada.
mentos "Nilasa" Ltda.
ra de Educação e Cultura.
Florindo.
NO 491.075 - Comercial e Impor. Alfredo Fahrni - Titular do regisNo 492.664 - Benjamim Dutra de
N9 491.662 - Trefilaço Comércio
á• o 295.262 marca Novopan - Diga tadora "Linosa" Ltda.
Oliveira e Breno Dutra de Oliveira.
e
Indústria
Ltd
a.
No 492(.685 - Benjamim Dutra de
sõbre o pedido de caducidade.
NO 491.076 - Comercial e ImporN9 491.805 - A. Cesar & Filho,. Oliveira
tadora "Linosá" Ltda.
e Breno Dutra de Oliveira.
Ltda.
Tèrmos:
•
N9 491.083 - Eachimenco & Poppi
N9 492.758 - "Pontex" - CoLtda.
NO
491.806 - Luiz Salgado Mar- mercial Im p ortadora Ltda.
No 427.429 -• Alcy Gigliotti.
No 491.086 - Bar e Lanches Galo tinez e Ricardo Camara Cuevas.
NO 507.195 - Volf Speiski e MilNo 492( .676 - Transporte e Co.
de
Ouro
Ltda.
NO 491.811 - Farmácia e Perfu- mércio
ton Parnes.
"T. Maia" Ltda.
maria
Santa
Lucia
Ltda.
N9 509.238 - Cia. Cervejaria BraN9 491.087 - Bar e Lanches 3alo
NO 492.696 - Termovac - IndúsNO
491.814
-Ejlio
Kunz
&
Cia.
hma.
de Ouro Ltda.
tria e Comércio de Plásticos S.A.
NO
N9 492.767 - Massabielle Enge•
491.088 - Bar e Lanches Galo Ltda. 491.831 - Editâra Norte Sul
NO 480.094 - Fuji Seimitsu Koáyo deNOOuro
Ltda.
Kabushiki Kaisha.
NO 491.832 - Brasital Produtos n:iNOiria e Comércio S.A.
NO 491.100 - Marcenaria e C,ar- Qu í micos Ltda.
492.768 - Massabielle Enge•
N9 507.224 - Indústrias de Cho- pintaria
Ital - Artes Ltda.
e Comércio S.A.
N9 491.841 - Setec - Servioçs nbaria
wiate 'Lacta S.A.
No
NO
491.110
492.770 - Exima - &morta.
Técnicos Ltda.
N9 497.102 - The Nestlé cum p any No 491.116 - Benedita Passos.
dora
Itaunas
de Madeiras Ltda.
Anto Industrial Ritric.
No 491.857 - Sociedade Viti-ViníNO 492.795 - Editôra Cadastro
copartes Ltda .
cola Barolo Ltda.
Comercial S.A,

4
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492.868 - S. Costa & Gonçal-

N9 492.896 - Fábrica de Artefatos
de Borracha Borrarte Ltda.
N9 492.897 - Bar Lanches Olidias
Ltda.
N9 492.8989 - M. H. Ramos. •
N9 492.900 - Comércio de Materiais de Construção "Brastanger"
Vm"tada.
N9 492.901 - Mineração Mafalda
V
N9 495.s...925 - Marjac Jóias Ltda.
No 492.926 - Marjac Jóias Ltda.
No 492.927 - José Salvador de
Co rvalho.
N9 492.939 - Filte Indústria e
Comércio de Carros e Peças Mar-da4 - 2. s Ltda.
No 500.271 - "Linton" Produtos
da Reina Ltda.
No 502.989 - Parajá S.A. - Adir ai sis orão e Participações.
N9 502 992 . - Sociedade Comercial
frevo /Ida.
N9 502.929 - "Relevo" Arquitetura e ronstruções S. A.
N9 503.391 - Strasenburch Laboratosies Divisão de Wallace & Tiernar
N9 504.502 - "Ferticap" Fertilisan iss ranuava Ltda.
N9 504.532 - "Roma-Tour" Agência dfi Tur ismo Ltda.
N9 506. an5 - Atelier Destex Ltda
N9 50 9 . 1 ^3 - Jacob Burman.
N9 50a 199 - Lincoln Ltda. Ser rivil e Imobiliária,
N9 508.017 - Lati cínios Suissa Limitada.
N9 508.018 - Helena Bruchl Magalhães.
N9 508.019 - Helena Bruschi Magalhães.
N9 508.042 - Roberto Chata]
Vasconcelos e Ibrahim Sued.
N9 508.049 -s Imobiliária, e Incorporadora Nacional Ltda.
N9 508.050 - Imobiliária Incorporadora Nacional Ltda.
N9 508.057 - Irpa Indústrias Reunidas de Produtos Alimentícios Limitada.
No 508.058 - Drobor - Comercial
e Importadora Ltda.
N9 508.062 - Comerc i a l e Transportadora Santa Elisa Ltda.
N9 508.078 - Nelson Ramos.
No 508.079 ----Izu-ma Comércio de
móveis Ltda.
No 508.083 - Indústrie e •Comér• elo de Tacos Brasília Ltda.
No 508.090 - Saturno Confecções
Moslêlos para Calcados Ltda.
No 508.09'7 - Indexnort - Indústria] Exportadora Ltda.'
N9 508.099 - Confeitaria Viena
Ltda.
N9 508.210 - LoPar Sociedade
Comercial de Representacões Ltda.
N9 508.266 - Brinquedos Amaral
Sociedade Anônima.
N9 508.246 - Antonio Royo Franto.
N9 508.401 - Alberto Magal/artes
e Romeu Vener
N9 508.412 - Alt,erto Magalhães e
Romeu Veneri.
No 508.413 - Alberto Magalhães e
Romeu Venera
al9 508.420 - Soc. Imp. e Exp. São
Paulo Ltda.
Irene Sireeena de
N9 508.445
Itlendonra.
N9 508.451 - Vidraria Guapira

Ltda.

N9 508.503 - Liperman Comércio
Sociedade Anônima.
N9 508.512 - Indústria do Peças
inletalbucha" Ltda.
No 508.532 - Rauto Rolamentos
e Autonecas Ltda.
N9 508.533 - Metalferro S.A.
N9 508.534 - Dispewa - Distribuidora de Pescado do Brasil Ltda
N9 508.535 - Representações Ampliações Recife Ltda.
No 508.539 - Norte-Mar Serviços
3darttimos e Comércio Ltda.
N9 508.650 - Pimaco Plásticos
Ltda.
N9 508.652 - Pimaco Artes Gráficas Ltda.
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N9 508.659 - Guttemberg Paschoa/
de Faria.
79 508.703 - Dakota - Comercial
de Papéis e Artefatos Ltda.
N9 508.704 - Têxtil Triumpho Limitada.
N9 508.738 - Panificadora Rian
imitada.
• N9 508.763 - Indústria de Papéis
Ituintaba S.A.
N9 508.816 - Retificadora Paranaval Ltda.
N° 508.818 - Darcy Menezes de
Freitas.
N9 508.821 - Monterrey Importadora e Comércio Ltda
N9 508.847 - José Ferraz Teixeira.
N9 508.848 - José Ferraz Teixeira.
N9 508.847 - José Ferraz Teixeira.
N9 508.854 - Simonette Modas
Ltda.
N9 508.930 - 22 - Turismo Ltda
No 508.932 - Bar e Lanches Expresso Ltda.
Antoun Murched
N9 508.938
Michaloite.
No 508.940 - Maria Adelaide.
N9 508.942 - Hino Miagutti.
No 508.943 - Bar e Lanches Nestodo- Ltda.
No 508.944 - Alumínio Cortello
Ltda.
N9 508.947 - Haik Djehdian.
N9 508.949 - Trefilrex Indústria
e Comércio de Trefilação Ltda.
N9 508.983 - Coprinco Companhia de Promoções Industriais e
Comerciais.
N9 508.994 - "Multiples Máquinas
e Eauinamentos Limitada.
No 508.998 - Pro-Geo Importadora Ltda.
No- 509.000 - Melrio Admini stração Importação e Comércio Ltda.
N9 509.003 - Fábrica de Ladrilhos Bom Jesus Limitada.
1\19 509.027 - Fábrica de Meias
Continental Ltda.
N° 509.029 - Lança Publicidade
Ltda.
N9 509.034 - Casa dos Biscoitos
Marquez de Itú Ltda.

III)

N9 509.035 - Arsi/ Comércio e Inaástri ade Móveis Ltda.
N9 509.036 - Máquinas Hermes
Ltda.
N9 599.038 - Renovadora Jowal
de Pneus Ltda.
N9 509.958"Rofer" - Industrial Materiais de Construção Ltda.
N9 509.059 - "Rofer" - Industrial Materiais de Construção Ltda.
aT9 509.060 - Consta Consultores
Técnicos Associados Ltda.
N9 509.065 - Rege - Representarão Agro-Industrial tda.
N 9 509.068 - Arsil - Comércio e
Indústria de Madeiras Ltda.
N9 509.192 - Carioca Turismo
Serviço Ltda.
N9 509.193 - Comércio e Indústria de Roupas Jotaene tda.
N9 509.267 - Casa Universal Ltda
N9 509.274 - Arcomaf Ltda.
No 509.290 - Dimaf - Distribuidora de Materiais de Ferro Ltda.
N9 509.390 - ,A Rápida Copiadora Ltda.
N9 509.396 - Noslv Marinho Cora js.ri o e Representações.
N9 5°9.397 - Mopresa Máquinas
Onesa i-si zes de Precisão S.A.
N9 509.399 - Sociedade Maringaense de Frutas .e Verduras Ltda,
N9 509.475 - Elos - Químicas
'7nd-si-siai Ltda.
N9 509.476 - aLboratório Emer
Sor ie dade Anônima.
N9 509.495 - Haras Santa Annita
Ltda.
No 509.508 - Móveis Pinheiro Sociedade Anônima.
N9 509.511 - Lojas Super União
Ltda.
No 509.512 - Compensados Mapin
Sociedade Anônima .
No 509.567 - Ouro Preto Comercial e Construtora Ltda.
N9 509.594 - Filhos de João Riciardella Café Marumby S.A.
N9 509.664 - Hedebras Indústria
e Mineração Ltda.
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No 509.667 - F. Rodrigues &
Lurdes Ltda.
N9 509.668 - Antonio Augusto de
Almeida & Pinho
N9 509.669 - Café Rio Paris Ltda,
N9 509.683 - Dourival Ma,chade
da Silva.
N9 509.684 - Laurentino Leiro
N9 509.685 - Laurentino Leiro
Cia.
N9 503.703 - Utilar - Utilidades
do Lar Industria e Comércio Ltda.
N°509.715 - Sicra S.A. - Importacão, Comércio e Representações.
N9 509.716 - José Maria Pereira.
N9 509.717 - José Maria Pereira,
N9 509.718 - Lourenço A. Christofoletti.
N9 509.730 - Escritório de Contabilidade Contalex Ltda.
N9 509.747 - Master Trade.
N9 509.756 - Confecções Flora
Millon Ltda.
N9 509.762 - Cutogrosso - eia
Matogrossense de Automóveis.
N9 509.772 - PrólAgrícola Paulista Ltda.
N9 509.773 - Irmãos Rossini Ltda.
N9.509.775 - Macruz Buchalia S.A.
N9 509.776 - Indústria e Comércio B B Ltda.
N9 509.777 - Benedito Oliveira
Grillo.
No 509.785 - Sociedade Técnica
de Materiais para Fundição Somaf
Ltda.
N9 509.792 - Macruz Buchalla
S.A. - Indústria e Comércio.
N9 509.793 - Irmãos Rossini Limitada.
N9 509.794 - Lamitécnica Indústria
e romércio Lt da.*- N9 509.797 - 'Sombra S.A. Mármores Bra sileiros.
N9 509.812 - Sebastiana dos Santos.
N9 599.822 - Edit,ôra Revista Cltrícola Ltda.
N9 509.823 - Editôra Revista Cltrícola
Ltda. - Qrojetos Gráficas
No 509.848
Ltda.
No 509.849 - Projetos Gráficas
Ltda.
N9 509.850 - Projetos Gráficas
Ltda.
N9 509.851 - Projetos Gráficas
Ltda.
N9 509.852 - Dalfhem - Administração.•Partici pações e Empreendimentos S.A.
N9 509.859 - Ecton Edithra de
Publicidade Ltda.
N9 509.860 - Jean Joseph Alexandre Husson.
N9 509.861 - Copiotil Ltda.
N9 509.862 - Copiotil Ltda.
N9 509.863 - Copiotil Ltda.
N9 509.864 - Jean Joseph A.sxandre Husson.
N9 509.866 - Copiotil Ltda.
N9 509.882 - Moinho Agua Branca S.A.
N9 509.948 - Stajadin Ristitch.
N9 510.038 - Fab. de F.stapa Unversai Ltda.
N9 510.086 - Auto Braga Ltda.
N9 510.122 - Missão Evangélica
•
do Brágil.Codimasa - ImporN9 510.124
tação e Comércio de Coque S.A.
510.129
Organizações
JotaN9
gê de 131-louterias Ltda.
No 510.130 - Sodence - Sociedade de Engenharia Ltda.
No• 510.215 - Sapataria Irmãos
Prazeres Ltda.
N9 510.126 - Saptaria Irmãos
Prazeres Ltda.
N9 510.234 - Augusto da Ressur.
reicão Silva.
N9 519.235 - José Antônio Ferreira' da Silva.
N9 510.276 - Aszep Ltda.
N 9 510.286 - Sorveteria e Lanches
Sul do Brasil Ltda.
N9 510.287 - Condido A. Teixeira.
N9 510.288 - Comp. Ind. de Borracha Casini.
N9 510.303 - Calfix - Ind.' e Comércio de Materiais de Construção
Ltda.
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N9 510.314 - Produtex - Produtbs
e Técnica Ltda.
N9 510.315 NO 110.316 N9 310.318 N O 510.319 - Produtex - ProdutOs
e Técnica Ltda
N9 510.339 - Siqueira & Birolii.
N O 510.340 - Siqueira & Birolli.
NO 510.341 -- Jorge Marta.
NO 510.342 - Mitsuo Tejima.
no 510.343 - Mitsuo Teima.
N9 510.344 - Mariano Burza,
N9 510.345 - EmEbio Tiseo .54 Filho.
No 510.346 - Reynaldo dos Santos
Teixeira.
NO 510.347 - Ernesto Napoll.
NO 510.349 - Pagni & Fida.
N9 510.350 - Luiz Celestino da
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NO 514.755 - Construtora Savilar Máquinas Agrícolas Ltda.
NO 507.906 - Imobiliária Don
Ltda.
NO 513.926 - Aderba • Coberturas tintada.
NO 514.693 -- Lanches Santa Isabel Ltda.
N9 507.650
Ltda.
Tranomares Despapa
NO 513.964 - 513.963 - Irmão caos Aduaneiros Ltda.
No 514.515 - Manufatura de Rou- Barbagallo
Ltda.
NO
pas Lavoisier Ltda.
- Oswaldo Couto Pe.
NO 513.962 - Ind. de Plásticos Ju_ leira ã50'7.237
Cia.
N9 514.513 - Nair Fischer No- rema
Ltda.
No 506.561 - Ambix S.A. Particigueira.
NO 513.151 - Fábrica ae Bõlsas pações e Serviços Técnicos,
No 514.506 - Nacipesca S.A. Co- Nova
Era Ltda.
rnércio e ind.
No 505.630 - Marilia Óptica Itin
dustrial S.A.
Têrmos:
No 514.505 - Eldorado Eletro Doméstica Re p resentações e Comércio
NO 513.950 - 513.949 - 513.939 No 506.361 - I. Clemente &
Ltda.
533.938 - Colmeia S.A, Ind. Pau- lhas.
NO 514.504 - Rápido Rodoviário lista
N 9 506.360 - Tripoli Comercial Li..
de Radiadores.
Jato Ltda.
No 513.935 - Tornomat Ind. e Co_ witada.
NO 506.348 - Valoreal - Com. e
N9 514.486 - Ind. de Fertilizantes mércio de Artefatos de Metais Ltda.
Orgânicos Fertol Ltda.
N9 513.928 -'Colmei, S.A. ind. Empreendimentos Ltda.
NO 514.475- - Moita Bar Ltda.
NO 506.336 - Cartopress Artes Grã.
Paulista de Radiadores.
N9 514.463 - De Martino e Dalia
ficas e Embalagens Ltda.
NO
513.896
Catasa
Catálogos
Te..
Ind. Bras. de Carnes e Deri- lefônicos Associados Ltda.
N9 506.328 - Indústrias -Reunida
vados.
N9 510.351 - Demetrio Fracassi.
NO 513.893 - Joná Novidades Ltda • Albatroz S.A.
N9 514.428 - Magnus Eletrônica
N9 510.352 - Irmãos Naxo.
No 506.325 - União Bras. de Iin.
No 513.889 - Can-Can. Móveis e
Ltda.
prensa.
N9 510.353 - Oswaldo P. Arruda.
NO 514.422 - Imerpal S.A. Mine- Decorações Ltda.
NO 505.678 - Tupynambá S.A.,
NO 513.888 - Bar e Lánches
N9 510.354 - . Farmácia Miranda ração Ind. e C m
' Ltda.
Com. Comissões e Participações.
N9 514.418 - José Gonçalves Fi- Me-Rir Ltda.
N9 504.713 - Monfor - Técnica,
N O 513.887 - Icacil Ind. e Com.
NO 510.355 - Portella & Cia. Ltda. lho.
Industrial e Comercial Ltda,
NO 510.362 - Móveis Miele S.A.
NO 514.414 - Ind. de Papel Dia- de Artefatos de Cimento Ltda.
N O 510.363 - Fábrica de Móveis dama S.A.
N. 504.708 - 504.707 - 504.706
N O 513.886 - 513.885 - Catasa
504.705 - 504.704 - Monfor - Téc.
São Bento :Ltda.
NO 514.407 - Lorytex Comercial talogos
Telefônicos
Associados
Ltda.
nica Industrial e Comercial Ltda,
No 510.364 - Móveis Miele S.A.
de Tecidos Ltd a.
NO
- 513.874 - 513.873 N9 504.522 - Zarcabras - Metais
N 9 510.365 - Móveis- Miele S.A.
No 514.404 - Ind. de Hotels Frac_ Lúcia513.877
Terezinha
Môsca.
Compostos Ltda.
. N O 510.369 - Ind. e Com. de An- caroli S.A.
N O 513.871 Cooperativa Banco
N
O 504.191 - I. Szczupak.
tenas Lopan Ltda.
No 514.403 -7 Ind . de Hoteis Frac- Alvorada -7 SÓ. Cooperativa de CréNO 503.813 - Cia. de Tratores Ri.
N O 510.383 - Editora Revista :CL
caroli
S.A.
dito
Popular.
beirão
Preto.
trícola Ltda.
NO 514.402 -- Ind. de Hotels FracN9 513.868 - Sarti & Dursa Ltda.
N9 510.396 - Silicon - Ind. e Co- caroli S.A.
N
Y
501.318 - Metalzam Ind. e CoNO , 513.863 - Cooperativa Banco
mércio de Ferros Ltda.
NO 514.401 - Ind. de Hoteis Frac- Alvorada Soe. Cooperativa de Cré. mércio de Metais Ltda.
N O 510.459 - Açougue 1 9
de Jaca- caroli S.A.
N9 494.775 - Alfredo Averbach.
dito Popular.
repaguá Ltda.
NO 492.832 - • Marques, Dall'Orto .ga
NO 513.861 - 513.860 - ImobiliáN O 510.460 - Teka. Engenharia
N O 514.400 - Ind. de Hotels FracCia.
- Arquivem-se os processos.
ia Taboão Ltda.
G.A.
caroli 13.A.
N O 513.858 - Distribuidora de MeN O 514.399 - Ind. de Hoteis Frac.No 510.513 - Tecelagem Carlon caroli S.A.
icamentos Seguradora Ltda.
Ltda.
No 513.843 - Refrescos Ipiranga
, Expediente da Seção
NO
514.398
7Ind.
de
Hotels
FracNo 519.515 - CRI •- Companhia cazoli S.A.
A.
de Exame Formal de Marcas.
Eletrificação Industrial,
N
O
513.816
Henriques,
Alves
&
N9 514.397 - Ind. de Boteis FracN O 510.576 - Expresso 2 Irmãos
untos Ltda.
caroli S.A.
Ltda.
NO 513.814 - Transportadora SeRIO, 7 DE NOVEMBRO DE 1966
N O 514.396 - Ind. de Boteis Elac-:
. N O 510.588 - Fernando Albino
an Ltda. caroli
Têrmos com exigências à cumprir
Witte.
.
N9
.
N9 514.395 - Máquinas Elétricas Una.513.803 - Loja da Borracha
N 9 510.609 - "Brasimar" - Ind.
Exigências:
•
Soldex Ltda.
Marítima Brasileira S.A.
No 513.802 - Adalberto Ramlow.
NO 514.391 - Com. e Imp. SãoNo 465.997 - Bar e Lanches Quero.
N o 510.610 - "Bras i l-liar" N O 513.801 - Adalberto Ramlow.
Sebastião Ltda. .
Marítima Brasileira S.A.
N,; 513.800' - Roquette Imóveis Li- Quero Ltda.
N O 469.325 - Aguas minerais de
NO 514.381 - Edfer Ind e Com.
mitada.
N9 510.620 - Mec nica São José de Ferros Ltda.
No 513.778 - Leotex Isolamentos Petrocinio
Ltda.
N o 514.379 - Transportadora BigN
9 470.115 --- Emepê Gráfica C
Acústicos Ltda.
N 9 510:624 Editora S.A.
Condomínio do Edi- Ben Ltda.
N9
513.776
-Indústrias
Químicas
ficio Broadway.
N O 470. -402 - Negócios Imobiliário
NO 514.378 - Louças Paraíba Ltda. Segurit Ltda.
NO 510.045
- Ind. de Calçados No
N9 513.714 - Pedreira Belvedere do Recife Ltda.
514.376 - Finitor .Máêminas
Solatex Ltda.
Ltda.
N° 470.760 - Ste/la & Suyama LL
• No 510.051 - Kuitut'S e Confeita- Industriais Ltda.
N9 513.711 - Metalmaster Ind. mita
llocia4.71. 097
ria Frios Ltda. - Arq uivem-Se . OS N O 514.3'75 - Somermap Soc. Mer- Metalúrgica
Ltda.
cantil de Matérias Primas Ltda.
Processos.
- Companhia Inclus.
NO 514.373 - Somermap Soc. MerNO 513.710 - Metalmaster Ind. tria'. Delfos S.A.
AR QUIVAMENTO DE PROC:ESSOS cantil de Matérias Primas Ltda.
11,Ictahlugica Ltda.
NO 471.441 - Humble Oil & Refi.
No 513.687 - Vinícola D'Andrea ning Company.
NO 514.371 - Cantina e Pizzaria
Napolitana
Speranza.
Foram mandados arquivar os seNO 471.552 - Cortume Brasilia
'Foram mandados arquivar os se. -eta
N O 514.370 - Representações Ohm.
NO 513.631 - Salchirei - Com. e S.A.
guintes p rocessos abaixo menciona- pia Ltda..
Ind. de Produto 5 Alimentícios Ltda.
NO
N9_513.623 - Dei Rey S.A. - Imp. S. A. 472.372 - Gaucha Cerealista
NO 514.369 - Fábrica de Calçados
dos:
e Exp.
Criações Nogue Ltda,
NO 472.418 - Máquinas e EquipaN O 509.750 - Metais Bromak, Ltaa
N O 513.609 - Distribuidora de Be- mentes Mello S.A.
NO 514.354 - Ind. e. Com . Eduardo
NO 50a.153 - Strunk bidas Nordeste Ltda.
NO 472,418 - Máquinas e Equipa..
Luiz Lopes do Brasil Ltda.
mércio de Máquinas e Aparei!' Ele.
NO 509.627 - Alameda Comercial e mentes Mello S.A.
N O 514.353 - Impar S.A. -- Intrênicos Ltda.
Construtora
Ltda.
N O 509.770 - Imapol Ind. de, Ma- vestimento, Crédito e Participações.
NO 472.483 - Megason Indústria e
No 509.555 - Companhia Chilena
N O 514.343 - Lourival Pinto Banteriais Para Polimento Ltda:_t
Comrcioé Ltda,
de Tabacos.
deira.
NO 509.788 - Metalúrgica 3nlyl Ind.
N O 509.547 - Ind. e Com. de CouNO 472.518 - Cutler-Hamrner,
e Com. Ltda.
NO 514.335 - José Carlos Machado. ros Regina Ltda.
No 472.594 - Nicolau José Elias.
)
N O 509.813 - Carsa Ecla Ltda.
N9 514.334 - Comercial Cerealista. . N9 509.527 - Ind. e Com. Rialme
N O 472.888 - Progredir (Economia
NO 509.814 - Irmãos Castanha & Três Irmãos Ltda.
e Finanças): Ltda.
Ltda.
Marian Ltda,
N9 514.333 - Imobel NO 472.891 - Moageira Campos L1..
Novacap
Ltda.
No
509.435
Armando
Klabin.
mitada.
N O 509.819 - Irmãos Basdaàjian.
NO 509.351 - Chacara Nossa SeNO 514.329 - Calçados Jubileu
N O 4"2.615 - José Argemiro Pinto. •
NO 509.835 - Materiais e Equipa- S.A. Ind. e Com.
nhora Aparecida Ltda.
NO 473.780 - Metelusa do Recife
mentos Tecno Industrial Sogirna LiN O 514.328 - Distribuidora de AlN9 509.287 - Adolfo A. Lacerda, Ltda.
mitada.
N
O
cool Sorocabana Ltda.
509.083 - Comercial Sovendas
No 474.198 - Indústria e Comércio
NO 509.836 - Gold Star Pintura e NO 514.316 - Citram, Coai.
Ind. Ltda.
Crinestone Ltda.
Funilaria Ltda.
NO
509.081:
- Tecidos Claudiaamara
NO 474.224 - Herbert Bendler 5.4:
N O 509.837 -- Recuperaoora de Técnica de Artefatos Metálicos Ltda.
N O 514.296 - Constantini Philippe Ltda.
Comercial, Importadora e Exporta*
Pneus Brazcap Ltda.
NO 509.063 - Confecções Jota
Fetais.
dora.
`faltada.
N O 514.241 - Serras Emoth Ltda.
NO 509.990 - Nifrace ind. c Co.
NO 414.560 - Zilkha S.A. Comér.
NO 509.062 - Vile Automóveis Ltda. c ia e Indústria. '
NO 514.123 - Tela Editôra e Pumércio de Aparelhos Técnicos Ltda.
blicidade Ltda.
NO 509.956 - 508.953 - Comaec N O 474.609 - Editora Fotográfica
No 509.995 - Inds. Ca.nindê"
N O 514.122 -- Tela •Editora e Pu- Comercial de Material Técnico Ltda. T ourist Ltda.
Cartonagem Ltda.
NO 509.948 - ltalo Bevilacqua.
No 510.104 - Antônio Gunçalves. Y- blicidade Ltda.
NO 474.965 - Organização Segas
No 508.933 - Ind. de Cordas Ouro érviços.
NO 514.119 - Tela Editora e PuNO 510.305 - Papelaria l'aurus:
Gerais de Escritório.
Ltda.
blicidade Ltda.
• mitada.
N O 475.417 - Casa de Saúde Tre.
N9 508.906 - Pesquibras Ltda.
NO 510.447 - Turri MaCeriaio
m ',.-..•abe :Acta.
NO 514.111 - Mosele & Cia. Ltda.
Construções Ltda.
NO -508.768 - Academia do Disco NO 475.706 - Viação São Bartolo.
NO
514.108
514.107
José
Cabral
Ltda.
N9 513.910 - Restaurante: Amapá de Lima.
eu Ltda.
No 508.164 - Carvalho & Guedes.
Ltda.
NO 476.181 - A B C - Agência
N O 513.999 - Ancha - Metalplásti_
NO
508.136
Nemitala
Mansour,
B
No 514.878 - Industrial Vale do ca e Dentária
rasileira de Divulgação S.A.
Ltda.
Karam
Mansur,
Karim
EM
São Francisco S.A.
.
Mansour.
NO 476.462 ..-: 8osé Roberto Wial'Ori
NO 513.987- -Famag Fábrica de -e
Ibraim Mansour•
ker Penteado.
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Uo 473.902 - Werkspoor
Saad.
No 513.4$3 - \t3p,gra
No 1.177.522 - Pradol Indústria e
N
o
513.335
Compagnie
de Saint
Comércio Ltda.
Gobain.
NO 477.664 - Simoniz Company.
NO 513.261 - Soc. Imobiliária Pre_
NO 477.739 - Confecções Arcon
di/ux Ltda.
g.,trta.
NO 513.244 - Calçados Mar Sol
. 7r.0 - Brasilmar Terrenos
Ltda.
..onstruções A' Beira_Mar Ltda.
No 513,233 - Auto Mecânica Mine_
502.085 - Francisco Antônio de
samo.
Vir.cen) 3.
No 513.203 - Roberto Cândido PeN O 508.123 - Refratários Poá Lireira.
Co .z.dr.
149 513.154 - Imperial Bolsas Ltda.
N9 510.046 - Panificadora CamiN9 512.934 - Internacional Harves2d.zlis Ltda.
.No 5/J.140 - Eril, Engenharia, E:..- ter Cenrcany.
12.502 - Astrotur Turismo e
-r e,e.. te rões e Indústria Ltda.
Ltda.
N Q 5/.2.100 - Auto Peças Importa No 512.278 - Zair Pinto do Rêgo.
dora Super Volks Ltda.
No 512.255 - M.B. Indústria e
NO 512.102 - Walpi Ind. de Peças
Comércio de Bijouteria Ltda.
Torneadas Ltda.
No 512.170 •- Astrotur Turismo e
No 512.308 - Uemura & Cia. Ltda.
N9 512.534 - Cia. Nacional de Lr- Passagens Ltda.
No 5124 130 - Drçanaco Dracena tefntos Metálicos Almac.
Materiais de Construções Ltda.
N 9 478.367 - Sandoz S.A.
N ç 512.120 - Farmácia Droghaidê
No 478.403 - Interpac IntercontiLtda.
nental de Papel e Celulose S.A.
No 512.113 - Soc. Imobiliária PraN O 479.057 - Fábrica de Artefatos
dilux Ltda.
de Couro Oeste Ltda.
N9 512.112 - Papelaria Santa RiNO 479.377 - Discaibrás Distribuita Lda.
dura Brasileira de Calçados Ltda.
NO 480.656 - Bril S.A. Indústria
NO 512.099 - An-Ka-Res-- Malhas
e Comércio.
Ltda.
NO 480.884 - Joaquim Sudário
N' 508.668 - Adelino dos Santos.
!ho.
No 513.014 - Construmag ConstruNo 481.532 - S.A. Indústrias Reu- tora e Comercial Ltda.
nidas F. Matarazzo.
N o 513.038 - Asteca S.A. AssisNO 482.488 - Jipsyeas Ltda.
tênckk Técnica e Administrativa.
No 482.540 - Cre,nopel - Comér.
NO 513.204 - Laborquimica Farma..
cio e Indústria de á'apel e Papelão
céutica Ltda.
E.A.
No 513.221 - Farmabilla Ltda.
NO 483.614 - Formulários ContíN9 513.250 - Ind. Beneficiadora de
nuos Continac S.A.
Madeira Idema Ltda.
N O 483.753 - Lab. Frumtost S.A.
NO 513.251 - MAQ AVI IndúsN9 483.755 - Lab. Frumtost S.A. tria e Comércio de Máquinas Aviculas
NO 484.029 - José Andreo/i Netto. Ltda.
N 9 484.297 - Avical Agro - Vete..
N9 513.361 - Othon L. Bezerra de
riflaria Ltda.
No 484.298 - Avical Agro - Vete- Mello, Comércio Importação S.A.
No 513.458 - Ind. e Com. de Merinária Ltda.
NO 484.299 - Avical Agro - Vete- tais Farol Ltda.
N 9 513.652 - A. Sonarte Gráfica
rinária Ltda.
Ltda.
N O 484.430 A.J. Renner S.A.
NO 513.844 - Companhia América
Indústria do Vestuário.
N9 484.431 - A.J. Renner S.A. do Sul - Crédito. Financiamento e
Investimento - CREASUL ApreIndústria do Vestuário.
No 484.523 - Aurel Verdescu, Leo- sente novos exemplares substituindo
nidas Manoel Gallo e Milton Gallo. a classe 50 pela 38 e determinando
No 484.556 - Unipol S.A. Comer- os impressos.
cio e Representações.
NO 513.905 - Senoflex Ind. de CaNO 484.743 - Concordia S.A. Vai- bos flexíveis Ltda.
No 513.954 - São Bernardo Cons(mios e Máquinas Agrícolas.
No 484.773 - Alvaro Atahualpa trutora, Comercial e Industrial Ltda.
N9 514.237 - S. Guido Kunrath.
Cardoso Ojeda.
No 514.255 - Ind. e Confecções
NO 484.840 - Antranig Paghassian.
N 9 484.841 - Ind. e Com. de Mó- Young Ltda.
veis Jaga Ltda.
N9 513.176 - Transportadora Café
No 484.844 - Imobiliária Santa Ltda. - Prossiga-se substituindo a
cls-sse 50 pela 38 - Apresente novos
Bárbara Ltda.
exemplares na classe 38 determinanN9 484.858 - M. Audi.
No 512.948 - Antônio Puder & do os Impressos.
Cia. S.R.C.
N' 513.175 - Pinho & Co. - ProsNo 513.230 - Brindmã ind. Com . siga-se
substituindo a classe 50 pela
Ltda.
38 - Apresente novos exemplores na
No 513.235 - Citep Comercial e classe 38 determinando os impressos.
Iam. Teixeira Posses Ltda.
N o 513.645 - Posta de Serviço TaNo 513.242 - Plasticprint Ltda.
bor Ltda. - Apresente data da puN9 513.249 - Pedreira Mairiporá, blicação do clichê e cole as etiquetas.
'Ltda.
DIVERSOS
No 513.267 - Antônio Basseti,
Têrnios:
NO 513.316 - Construtora Dipon
Ltda.
N9 451.004 - Fried Krupp - Pros..
No 513.432 - The Wellcome Foun- siga com os exemplares de fls. 22-24,
dation Limited.
sem o artigo grifado à fls. 23 e retiN 513.980 - Artefatos Textals No- fique onde souber.
Inter Ltda.
NO 451.006 - Fried Krupp - Pros_
NO 513.942 - Colmeia S.A. Ind. siga com os exemplares de fls. 19-24,
Paulista de Radiadores.
exciuindo o que foi grifado à fls. 21
N9 513.651 - Instaladora Elétrica e retificando-se onde couber.
Bolar Ltda.
No 451.007 - Fried Krupp Pro&
No 513.643 - Agência Monarca Por- siga-se com os exemplares de fls. 21
tuguêsa de Despachos Ltda.
e 26, considerando-se excluídos os ar_
No 513.635 - Fiexcel Mm. C9 Agro tigos grifados à fls. 24, feita as dePecuária S.A.
vidas retificações.
NO 513.624 - Dei Rey S.A. ImporN9 451.009 - Fried Krupp - Prosta.-:,'áo e Exportação.
siga-se com exclusão do que foi griNo 513.614
Acessórios Especiais fado à fls. 21 e retifique-se onde
S.A. Comércio e Indústria.
couber.
No 513.613 - Acessórios E3pec1a1a N9 451.010 - Fried Krupp
ProsCLA. Comércio e 'aletria,
SigA-Se cOrn exclusão da Marca de

terceiros benjamins retifique-se onde colher.
NO 451.011 - Fried Krupp Pros..
siga-se com exclusão de ancinhos e
retifique-se onde couber.
N O 451.013 - Fried Krupp - Pros.
siga-se com exclusão de tróleis, considerando do gênero veículos os carlinhos para máquinas de escrever e
retifique-se onde couber.
NO 451.014 - Fried Krupp - Pros.
siga-se com exclusão do que foi cvlfado à fls. 25 e retifique-se olide
souber.
N9 507.775 . - Metalúrgica Rockwell
S.A. - Prossiga-se com exclusão de
fornos para fundição, forjas, mineração, fornos para tratamentos térrni..
COS .
NO 508.113 - Bar Machado de Assis Ltda. - Prossiga-se substituindo
a classe 50 pela 38.
No 508.115 - Comercial Auto Peças
King Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 . pela 38.
NO 512.567 - Brasfen S.A. Adm.
de Bens - Prossiga-se substituindo
a classe 50 pela 38 e excluindo reclames e tabuletas.
NO 472.962 - Briman Limpadora e
Expurgadora Ltda. - Em ordem os
novos exemplares apresentados cabendo retificações quanto às mudanças totais havidas.
NO 478.758 - La Forestal Argentina, Sociedade Anônima de Tierras,
Maderas Y Explotaciones Comerciales
e Industriales - Novos exemplares
em ordem, cabendo retificações completas face as mudanças havidas.
No 480.779 - Casa Editora Vecchi
Ltda. - Prossiga-se para albuns impressos à vista da classe reivindicada,
retificando-se onde couber.
N O 513.227 - Basil, Bandeira Engenharia Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 38.
No 513.228 - Restaurante Suissa
Ltda. - Prossiga-se substituindo a
classe 50 pela 38.
NO 513.231 - Lanches e Mercearias
Bonlanches Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38.
N9 513.265 - Lustrol Ind. Química
Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38.
No 512.395 - Dinbra S.A. Metais
e Plásticos - Prossiga substituindo a
classe 25 pela 8.
149 512.141 - Fornibras Pornitura
Brasileira Ltda. - Fornibras - classe 8, cliché publicado em 30-11-61 Apresente data da retificação do clichê. Prossiga com exclusão de ferramentas de relojoaria.
No 512.115 - Bar e Lanches Eldorado Ltda. - Prossiga substiuindot
a classe 50 pela 38.
N O 510.793 - Panificadora Airosa
Ltda. - Prossiga. Subtittlinclo a classe 50 pela 38.
1‘1 ,: 510.796 - Com. de Ferramen_
tas Taipal Ltda. - Prossiga substi,
tuindo a classe 50 pela 38.
NO 513.405 - Othon L. Bezerra de
Me1/0 Comércio, Importaão S.A. Prossiga substituindo a classe 50 pela 28.
NO 513.446 - Arthur Magalhães An_
drade -,- Prossiga na classe 38, com
exclusão de impressos.
No 513.666 - C.A.O.P.E. - Weiar
Simões Andere - Classe 50, clichês
publicados em 11-12-61. Apresente data de retificação do clichê e prossiga
substituindo a classe 50 pela- 38.
Têrmos:
N 9 513.919 Aragon Engenharia
Viaria Ltda. - Prossiga substituindo
a Cl. 50 pela 38.
N9 513.989 - Monika S. A. Empreendimentos e Participações. - Prossiga substituindo a Cl. 50 pela 38 com
exclusão de: impressos em cartazes,
placas, tabuletas e veículos.
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1\19 513.990 - Santafé 3. A. Adm.
de Bens. Prossiga substituindo a
Cl. 50 pela 38, com exclusão de: impressos em cartazes, placas, tabuletas e
veículos.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS POR
TEREM SAIDO COM INCORREÇÕES
Rio, 7 de novembro de 1966
Titulo de Estabelecimento indeferido
N° 504.344 •-• Plantech, Consultoria
Técnica & Planejamento Industrial Plantech, Consultoria Técnica Co Pia.
nejamento Industrial Ltla. •-- CI. 33.
Exigência:
Termos com exigências a cumprir:
N° 460.536 - Garoa S. A. Indústrias de Chapéus e Plásticos.
N° 472.748 - J . T. Carvalho S.A.
Imp. Com .
• N9 475.609 - Distimma - Distribuidora de Minérios e Madeira Ltda.
N9 475.841 - Parke, Davis Company.
I\N 488.273 - Lonza, Elektrizilaetswerke Und Chemische Fabriker, Aktiengesellchaft.
N: 488.274 - Lonza Elektrizitaetswerke Und Chemische Fabriken, Aktiengesellschaft.
N° 488.276 - Lonza, Elektrizitaetswerke Und Chemische Fabriken, Aktiengesellschaft.
Ne 488.277 - Lonza, Elcktrizitaetswerke Und Chemische Fabriken Aktiengesellschaft.
N° 488.882 - Labs. Burroughs
Wellcome do Brasil S. A.
N9 488.904
Indústrias Quhnicas
Imperador Ltda.
N9 492.677 - Transporte e Comércio T. Mala Ltda.
NO 493.163 -- Auto Viação Nossa
Senhora do Desterro Ltda.
N° 493.727 - Café e Bar N. S.
da Hora Ltda.
N° 493.851 - Conape
Companhia Nacional de Peças.
N° 512.985 - Cidade Praia Campo
Incorporações e Investimentos Ltda.
N9 512.584 - Metalúrgica Rothorn
Ltda.
Recursos interpostos
Editora Abril Ltda. (recorrendo do
despacho que indeferiu o termo 438.327
-- Marca: Telenovela).
Prorrogação de marcas

Foram mandados prorrogar os processos abaixo mencionados:
N9 770.474 -CNE- Companhia Nacional de Estamparia - Classe 23:
N° 769.788 - Vinoquino Indústrias de Bebidas Joaquim Thomaz de
Aquino Filho S. A. - Cl. 42.
N° 757.530 - Mococa
Laticínios
Mococa S. A. - Cl. 41.
N9 743.259 - Turista -- S. A.
Moinho Inglês - Cl. 23.
N9 743.175 - Santista S. A,
Moinho Santista Indústrias Gerais Cl. 37.
N9 77 .1.474 - R R - Remington
Rand do Brasil S. A. - Cl. 38.
N° 771.360
Netopen - A Novaquimica, Laboratórios S. A. •-•
Cl. 3.
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N° 770.777 - Aitox - Dronsfield
Brothers Limited - Cl. 28.
N° 770.764 - Briggs 8- Stratton Cl. 6.
N9 771.952 - Apollon - Bernardo
Guertzenstein - Cl. 3.
N9 771.675 - Santos Seabra Cia. Comercial de Vidros do Brasil
C.V.B.
Cl. 1.
Prrorogação de Nome Comercial
N9 771.804 - Toddy do Brasil S.A.
Diversos
N° 771.348 - Cassella Farbwerke
1Vlainkur AktiengesellsChaft. - Aguarde-se a solução do pedido de anotação
de alteração de nome.
N° 771.971 - Chas. Pfizer & Co.
Inc. - Aguarde-se o pedido de transferencia, em seguida à STL.
N° 771.798
Instituto Medicamenta Fontoura S. A. - Indeferido face
a informação supra.
N9 771.944 - Bert Keller S. A.
- Máquinas Modernas. -7 Indeferido face a informação supra.
ArquiVanientO de.'prOcessos
Foram mandados arquivar os 'proces s
-soabixmencd':
N9 475.798
Fupir
Fundição
Piracicabana S. A.
N9 486.676 - Bar Jpceguai Ltda.
N° 491.063 - • Waldomiro Gomes
da Silva.
N° 491.070 - Bar e Lanches Galo
de Ouro Ltda.
N° 491.408. - Alvaro. Barbosa de
Carvalho.
N9 492.006 - General Eletrie S.A.
N9 492.867 - S. Costa 8 Gonçalves.
N9 492.961 - Correctbria -

Re-

presentações Mobiliárias e Decorações

Ltda.
N° 492.971 - bilarmoraria São Jorge Ltda .

N° 492.974 - O B C - grgani
zação Brasileira de • Compras Ltda.
N° 493.323 - Zurita Laboratório
Farmacêutico Ltda.
N9

494.670 - C.E.P.E.0 S/A.
N9 494.728 -- Comercial e Importadora Lupin Ltda.
N 9 510.890 - Sharples do asil
S. A. Indústria e Comércio. -- Arquivem-se os processos.

NOTICIAR:O

Editoritl Bruguera Ltda. (oposição
ao termo 726.252 --- Marca: I B I S).
Indústria de Calçados e Chinelos
J.O.A. Ltda. (oposição ao temo, número 721.105 - Marca: O Figurino
de Fran?Joã).

J. Alves Veríssimo S. A. Comércio
e Importação (oposição ao termo nó.
mero 722.507)./
Vemag Veículos e Máquinas Agricolas (oposição ao termo 722.883 -Marca: Grauna).

Metalbasa - Metalúrgica da Bahia
S. A. (oposição ao terin6 715.302 Marca : Metalcasa) .
Quimex. Produtos Químicos Ltda
( oposição ao termo 725.165 - Marca:
Quitnitex) .
5. A. Moinho Santkta Indústrias
C. r;lis ( oposião ao ter:n:5 , 718.426 -

Marca: Sambista).

Nome Comercial: Apar Adniinistra
irlarticipaç(Eas, Comércio e Indústria04
Terrne Di S. Pellegrino S.p . Ao
(oposição ao termo 724.781.real'
Pellegran).

Empresa Gráfica O Crizeiro S.
Lélio Perrari S. A. Indústria Co- (oposição aO termo 533,714
Metalúrgica Nossa Senhora da PeM aro
nha S. A. (oposição ao termo 720.545 merco e Importação (opoição ao ter- 'jeu: Pré-Estréia).
- Marca: Ferro e Aço Nossa Senhora mo 723.353 - Marca: Auri -Verde) .
da Penha).
A Companhia Produtos Confiança_ Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A.:
S. A. (oposição ao termo 724.710 - (oposição ao termo 550.168 - Marca,
Sociedade_ Eletrônica Landick Ltda. Marca: Confiança).
O Negócio Foi Assim - Termo núa•
(oposiçã oao termo 720.673 - Marmero 550.159 Marca: A FOCO Que
ca: . Landi).
Cano Erba C.p A. (oposição_ ao Não Foi Batida - Termo 550.158 termo 709.000 - Marca: Cesbrá).
Marca: Cinenovela - refino 553.316
Antonio Barbosa (oposição ao terThe Gillette Company (oposição ao - Marca: p reestreno
mo 723.055 .- Marca: Rei).
Têrmo 550.169
termo 724.361
Marca: Supersport). - Marca Radiovariedades
Casas Lima de Roupas S. A. (opoTermd
Sal Atlântico Ltda. (oposição ao 575.274 - Marca: Flagrantes - Terá
sição ao termo 719.952
Marca:
Lima).
tétano 722.801 - .Marca: Atlântico). mo 575.273 - Marca:- Ba3sa-Nova
•
Indústria de Cortiças Funchal Ltda. Termo 553.326 - Man-a: Tuisti
Indústrias de Chocolate Lacta S. A. (oposição ao termo 728.772 Nome Termo 553.327 -.
Zé Colinei¥
(oposiçãoao termo 720.023 - Marca: Comercial: Casa Funchal Indústria e - Termo 553 331 Policial
Veleiro).
em Revista - Termo 553.334 -Comércio Ltda.)
ca: -Fleróis da Gtierra).
Indústrias Textetis Tamer S. A.
(oposição ao termo 724.796 - MarEquipameotos Vanguar ia Ltda.
Valisare S. A. Fábrica de Artefatos
ca: T).
(oposição ao termo 724.471 - Marca: de Tecidos Indesinallsáveis (oposiçãoi
Vanguarda).
ao termo 729.983 - Marca: Volta á
São Paulo Alpargatas S. A. (opa
Unilever Limited (oposiçãoao termo Lua ) .
sição ao termo 723.187 - Marca: 724.157 J Marca: Solari),
Le i as Everest S. A. (o posição ad
Bambino).
termo 465.615 -- Marca: Everit);
Ghittmann Shaidmann (oposição ao
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
termo 723.139 Nome Comercial: S. A. (oposição ao termo 724.066 -Retificação de clichê
Móveis Primor Ind. e Com. Ltda.). Marca: Eletra).
Olns 1 Cia. Ltda. (oposição ao terApa - Administração ,e Participação
N.° .509.365 - Sorris., - Chácara
mo 727.095).
S. A. (oposição ao termo 728,791 - Nossa Senhora Aparecida Ltda.
Cl. 41 - Artigos na classe - Clich&
publicado em 6-11-61.

ar,

REVISTA TRIMESTRAL
DE

JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 35 * Fascículo ianeiro, de 1966 . -- . Cr$ 2. /00
Volume 35 *** Fascículo . 29 - fevereiro de 1966 - C142. 100
Volume 35 " k* .Vasc.ictio 39 - março de 1906 Ç..:4 '2.900

Oposições
J . Moreira Cia. :utneuiai de ' Tecidos (oposição - ao termo 712.279 Marca' JB - •700).
Otto Batimgari . Indústria Comércio
S. A. (oposição ao termo 716.108 -Marca: Otto ) .
Freitas Leitão . Comércio e Indústria
Limitada (oposição .ao tertao 714.901
-- Marca: Sereia) .•
Asahi Kasei Kogyo Kabushila
cha (oposição ao termo 716.681 Marca: Cashmilon).
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N° 509.649 - Emblemática - Pe4
ristahl S. A. Laminação e Comércio
Cl. 5 - Artigos na cln.se publicado em 7-11-61.
N° 508.. 622 - Aviz Antônid
Joaquim Cardoso - Cl. 36 - Artigod
na classe - Clichê publicado em 31 dg
outilloo de 1961.
N9 508.67 , - 45 -- The Parket
Peru Company - Cl. 17 - Artigos
na classe - Clichê publicado em 3h!
de outubro de 1961.
N9 509.586 - Icarai - Antonfot
Milton Behera - Cl. 33 - Artigos
na Classe - Clichê rublicado cm Z
.de novembre de 1961.
N9 510.389 - Ipsa
Ipsa S.A.1
Ind. de Papel - Cl. 38 - Ari:toca
cksse
CISche publicado em
de novembro de 1961.
N° 512.256 - Sir Robert
Becket
G Cia.
Cl. 36 - Artigos na c1ass0
- Clichê publicado em 30-11-1961.
N° 512.179 - Esteco
Esteco Es'
crit(y,b,T écnico Comercial Ltda.
Cl. 8'
Artigos na classe - Clich4
publicado em 30-11-1961.
N° 513.065 - Chamber' - Carlost
Pasctial Rios - Cl. 15 - Artigos r4
classe - Clichê publicado em 6 ck
dezembro de 1961.

A VENDA:
Na Guanabara
Saçâo de Vendas: Avenida Rodrigues Ã1ve tf t

Agéncia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reembôlso Pasia1 Em Brasília

Na Sede do D .1. N,

N° 513.143 - Tunogra
Tunogr
*S. A. Fabrica de Lâmpadas - Cl. a
Artigos na classe - Clichê pubilm
cado em 6-12-61.
N' 513.199 - Newpnr
Newpag
Eletro-Mecánica S. A. ,- Cl. 6
Artigos na classe - Clichê publicackil
em 6-12-1961.
N9 510.611
Winter - Móvel
Winter Ltda. - Cl. 40 - Artigos nai
classw -. Clichê publicado em 13 de
novembro de 1961.
1
•
N° 512.206 - Thistle DeRV
Lizg
Benjamin Vieira - Cl. 42 - Artigo
1 na classe - Clichê publicado eze
de novembro de 1961,
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Certifintlos Expedidos

Termos

. MARCAS

CLASSES

Registreo

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 5 DE SETEMBRO DE 1966

Terinos

MARCAS - CLASSES

199.879 ' Bom Ba -- Classe 48
Feijoada C m CahAa é Al. -- Classes 41-42 e 43
204.534
Clàke 36
Suas Palmeiras
213.036
BioarnidOsse 3
..226.406
-Classe' 17
Ankara
230.568
Classe 46
Brank-I6ork
235.815
236.285 I kubrafigol -- Classe à
Nialicedu -- Classe 3
238.684
Gino -- Classe 11
239.840
Purancetina -- Classe 3
243.563
Classe 3
Adaequan
245.671
Nuva -- Classe 4.1
245.695
247.251 . Auto-América -- Classes 6 -- 8 -- 11 -21 31 -- 47
Lenk -- Classe 3
252.567
Editora Delta -- Classes 32 -- 33
257.944
Fennocelina -- Classe 2
259.537
Ima -- Classe 3
261.086
Tribuna Escolar -- Classe 32
261.752
Classe 36
Primatex
263.188
Santana -- Classe 23
265.839
joval -- Classe 36
284.688
Pahfficadora S. Clara -- Classes 41 -- 42 -.43
297.141
e44
Classe 3
Seperfarnhl
303.592
Sem Rival -- Classe 24
312 861
312.862 1 Sem Rival -- Classe 31
34
Sem RivalClasse
-312.863
Classe .41
Hunt's
315.003
terrarnetal -- Classe 7
315.351
Pantera -- Casse 2
317.048
Fenolt -- Classe 1
318.092
Indaiá -- Classe 39
320.264
344.048 1 Sedoifiepril -- Classe 3
Classe 1
P. A. Sup. e T. Fic. Pro.
355.817
T37.
Rádio
-Classes
8
-33
358.933
Zinnax -- Classe 1
,
407.866
Classe 41
Banabras
420.762
Diário do Comércio -- Classe 32
421.733
422.203 1 Esmaltex -- Classe 11
Classe 16
San-Alar
422.859
Plaza Hotel -- Classe 33
423.055
Classe 8
Beron
180.643
K. P. A4 -- Classe 15
229.512
I3(51sas Henrique -- Classe 35
265.309
Pernba Legítima da Costa 2- Classe 17
287.985
Sapataria S Pedro -- Classes 30 e 36
289.941
Q. •
Plex -- Classe 46
315.042
Gato
Preto
-Classe
211.
325.218
Ilehnar -- Classe 8
345.487
Fnlidol -- Classe 2
421.996
Folha da Tarde -- Classe 32
423.124
I2eloli -- Classe 36
424.352
Casse 47
Perfex
425.258
Ihruso1,--- Classe 3
426.173
Classe 36
Gondolieri
430.789
Tebason -- Classe 3
431.985
Café S. joanense -- Classe 41
432:239
"Casse 3
432.582 Quimosone
Brasília
das
Louças
- . Clames 14 e 15
432.999
Classe 32
Cimbrasil
434.089
435.686 1 1 O 1 2 -- Classe 4i,
Leopoldo . Canale --Classe 41
438.334
Casse 3
Clergin
439.055
Casse 5 3
439.105 Astrobrá
Sete Anões -- Classe i
440.681
Sete Anões -- Classe 41
441.957
444.488 Xavol -. Classe 3
New Lhe -- Classe 36.
444.962
Classe 41'
445.550 1 Iguatu
tkeraJen -- Classe 3
447.345
Espaçoflex -- Classe 40
447.612
Barmatie -- Casse 8
447.918
Sufi! -- Classe 16
450.200
Classe 3
Mielucin
450.932
Tarantela -- Classe 32
451.069
Lanverno -- Classe 36
451.692
453.865 Monosullin -- Classe 3

Registros

/36.725
336.726
336.727
336.728
336.729
336.730
336.731
336.732
336..733
336.734
336.735
.336.736
336.737
336.738
336.739
336.740
336.741
336.742
336.743
336.744
336 745
336.746
336.747'
336.748
336.749
335.750
336.751
336.752
336,753
336.754
336.755
336.756
335.757
336.758
336.759
335.760
336.761
336 762
336.763
336 764
336.765
336.766
336.767
336.768
336.769
336.773
33&:771
336:772
336.773
336.774
336.775
336.776
336.777
336.; 78
336.779
336.780
336 781
336.782
336.783
336.784
336.785
336.786
336.787
336.788.
336..789
336:790
336.791 .
336.792.
336,793
336.794
336.795
3363796
336.797
336:798{*
336.799
336.800

454.356
464.426
114.021
192.984

" 195.276
195.751
195.939
,200.661
201,242.
291.996
202.614
203.455
203.614
204.922
221.265
221.348
231.666
232.770
232.927
234.858
.235.248
236.146
. 236.447
237.946
238.079
238.350
240.167
240.219
242.258
246.864
247.487
250.013
250.239
252.130
253.382
255.436
256.366
259.126
259.600
259.669
259.903
259.906

Ardente - Classe 8
Classe 3
Endurón
Classe 23
Esperança
Bazar da China -- Classes 2 -- 3 -- 6 -- 8 -- 9
19 -- 22 -- 23 -- 24
11 -- 14-15 -- 18
25 -26-27-28-29 -31 --.32 -- 38
45 -- 46 -- 48 e 49
39-41
41
A Piratininga Ser. Por. - N C
Casse 41
Sagres
Classe 3
Cortunon
Reàon -- Classe 3
Olodex - Classe 48
7 .- 8 - 11 - 21
Casa Pinheiral - Classes 6
3439
alaira • Classe 1
Casa Frac
- Classe 2
'Classe 41"
Moema
Classe 48
Casa Lie.ber
Classe' 32
A B C Rural
Classe 21
Le ,Sabre
Classe 3
Tysazida
Classe 46
Glasso'
Clase 36
Casa Shirley
Classe 3
Ekaloston
Classe 48
Silvestre
N. C
S. A. Paraty Industrial
S. Jorge - Classe 46
Classe 3
Ambicilin
Classe 1
Anthrasol
Classe
Fiseta de Madrid
Classe 3
Superpen
Classe 6
Laerfecta
Classe 41
Aracajú
Classe 11
Vacuum 'Grip
Desse 36
Cartiarú
Classe 3
Sedone
Case 41
Fábrica Aurora
Classe. 3
C
Calei
Classe 1
Cândida
Classe 33
Hotel Normandie
Classe 3
Dermotran
Classe 37
Levy
Classe 8
Fortel
C1,-isse 8
Cornodore
Classe 36
Embletnática
Classe 36
Emblemática

336.801
336.802
336.642

336.643
336.644
336.645
336.646
336.647
336.648
336.649
336.650
336.651
336.652
536.653
336.654
336.655
336.656
336.657
336.658336.659
336.660
336.661
336.662
336.663
336.664
336.665
336.666
336.667
336.668
336.669
336.670
336.671
336.672
336.673
336.674
336.675
336.676
336.677
335.678
336.67q
336.680
336.68'

CERTIMCADOS EXPEDIDOS EM 6 DE SETEMBRO DE 1966

Termos

MARCAS

CLASSES

95.731 1 Parque Avenida
Ciasses 13
36
49
129.769 1 Vitatactan -- Classe 41
132.797 1 Idepatopan - Classe 3
139.782
Pioneiro -- Classe 8
Arauá -- Classe 46
156.686
173.578
Procacin -- Classe 3
Cayrú Mirim
181.458
Classà 42
Chapéus N4aracanã -- Classe 36
193.185
194.298.
Fábrica de Cera Oriental -- Classe 46.
194.663
Zelio -- Classe 2 .
199.980
Super Ando Sempre -- Classe - 39
271.5;35 :Forte -- Classe 1
273.262
Gripon (Jkrt4os) -- 'Classe 3
273.749
Igutrotox -- Classe-2
277:419
Divino -- Classe 41•
274.735
Iaquetex -3 Classe 56
274.858
Essil -- Classe 2
277.238
Pasiazid
Classe 3 •
279.465
Brascolor
Classe.).
280.075
Popular -- Classe 11
283:971
Paratec
Classe 1
283.999
&colar -- Classe 2
284.750
A4 C à
Classe 42

egis6.63

356.84(
336.845
336.85e
336.851
336.852
336.853
336.854
336.85f
335 85(
136.b5;
336.85(
336.855
336.86C
336.86.2
336.861
336.86?
336:86,
336.85'
336 56i
335.8C
336.'366
336.869
336.870

Sexta-feira 11

Térmos

DI RIO OFICIAL (Seção I1.1)
Termos 1
MARCAS - CLASSES

R., g is tros

284.844
Titanit - Classe 11
336.871
285.652
Rosa •.le Ouro - Classe 41
336.872
285.840
Dephlokan - Classe 3
336.873
283.035
Editora Atlas S: A. - Classes 32 e 50
336.874
288.729
Hei lues - Classe 36
336.S75
289.743
jotamor - Classe 24
336.876
290.127
Uselmip -- Classe •46
-336.877
291.326
Epitelil
'Classe 3
336.878
292.361
Kornet
Classe 6
.335.879
293.699
A- Maior do Braz . ..-J, Classes 23 -- 30 - 36 e 37 336.880
294.006
Pipa - Classe 41
336.581
294.3-1-5 i Jandaia • - Classe 41
336.882
297.669 1 Pastor - Classe 41
.335:383
297.852
Quaker Dianol - Classe 46
336.884
298.979
Tecelagem Algobras
ClaSse 23
136.865 298.994
Super • Vitacalcin.)1
Classe 41
336.886
299.041
Velhinha •- Classe 42
•
•
336.887
300.525 J Ricordi • - Classe 9 " •
336:888
302.865
Sim Fim .-•• Classe 8 •
336.539
317.173 1 Blite Bar - Classes 41 - 42 e 43
. 336.590
312.800 1 Supretensan . - Classe 3
336.891
319.255 1 Vascão
Classe 41
336.892

CERTI
. FICADOS EXPEDIDOS EM 8 DE SETEMBRO . DE 1966
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MARCAS - CLASSES

Registro'

756.680
Ibia -- 1, 2 e 3
337.224
756.735
Nest1• -- 8
337.225
757.009
Majesdc -- 10
337.225
757.009
Nlajesdc -- 10
337.226
757.010
Sidflavina -- 3
337.227
757.011
Urva
3.
337.228
757.616
Rfflokron -- 21
337.229
757.076
Flamengo -- 48
337.230
757.077
Balas Vienenses -- 41
337.231
757.079
Agerrnitol -- 3
337.23:
757.351
Comercial Sozzitex
.6
337.23:
757.162
Água Pilar .-- .43
337.234
757.169
Flox
36
337.235
757.176
Bagle -- 17
337.23e
757.191
Maguary -- 41
337.237
757.199
• Bannbi' -- 49
337.238
757.247
Polônia -- 46
337.239
757.263
Madeiras Exóticas -- 48
337.240
757.264
Exótica' -- 48 • •
337.241
-757.350
Enter°
FER
3•
337.242
757.385
Notoxin . -- 2 •
337.243
757.436
Peedess -- 6
337.244
757.470
Movelux -- 46
337.245
• 757.517
Derby
46. .337.246
757.542
Ty rolesa
• 41 •
337.247
751.543
Conac
-8. •
337.248'
-757.547
Nocaute -- 3337.249
757.597
VValgreen --.3337.250
757.601
Ser ranafosfato
2.
337.251
751.658
M..inhas• D obraduras -- 49
337.252
.757.621
Fidalga -- 41 • • 337.253
757.624
Rodoleo -- 1 •
337.254
757.703
Mibral -- 11
337.255
757.714
Otannylon -- 3
337.256
757.731
Thiafigol -- 3
337.257
757.736
Sflex -757.739
337.258
Metal, Ind. L
' tda.
N:C
757.785
337.259
Tirotricil -- 3
69J.721
337.260
Tub:, rd annesmann -- 11
731.188
337.169
Reg ulador Pedrosa -- 3
731.331
337.170
O Braseiro dos Tecidos -- 12 e 23
732.013
337.171
Lazeo -- 35
732.014
337.172
o
Lazco -,
734.027
337.173
Otimex
11
738 170
337.174
Elegê
8' .
739.334'E. Gflegia, ,-.11 -- 12 -- 13 -- 14 -- „15 -- 17 -22 337.175
- 23 -- 24.-- 25 -- 26 -- 27 -- 29 --'31 -- 35 -36 -- 37 -- 38 -- 48 49
741.79
337.176
• G&Iiibier 36
741.855
337.177
Tin.fitone
2
337.178
'741 856 j Micodase -- 3
741.858
337.179
' Tromboclase
3
743.920
337.180
Rand
17
746 464
337.182
Meao
41
337.183
747.753
Enxergue: Noite e Dia Agua Santa *Luzia
3
749 128
337.184
Peo-Rag
27749.129
337.185
Peg Pag
32
749.150
337.186
Peg-Pag
749.131
337.187
Peg-Pag
47'
749 295 - Giganie
337.188
- 14
749 294
337.189
Ace• .
11
749.869
337.190
Tannissn
1
337.191
750.220 .Madrflenho
1
750,308
337.192
Chavantes
1
750 579
337.193
Dinosann.
1 •
750 656
337.194
Comp. de Cimento Portland Goiás -- N.C.
750 962
337.195
Kalicreina
3,
337.196
750 963 . Esnireno
3
750 964
337.197
Estroginase
3
7,)0 965
337.198
C asa-Garibaldi -- 14
752 316
337.199
Motorama
4°337.200
752 88e
Vera Cruz
155 398
337.201
Tribuna do • ABC. -- 32'
753.465
'337.202.
Emerge -- 31
753.466
337.203
Emerge -- 39
,753.945
337.204
Meranizoi -- .3
• 337.205' .
753.948
Acidana -- 3
754.078
. 337.206
00h-inibia- 42
75s-.164
337.207
j uizo -- 42.,
754.165
337.208
Chupetinha Per
r ,.&411, 1 ;cana -- 42
337.209
755.952 ' O Pequeno Carpinteiro
11
756 039
337.210
Eltex -- 23
337.211
756 046
E. A. P. -- 32
756,125
337.212
Alcachol -- 42
756.184
337.213 .
Torrefação Mogiana Limitada -272 205
337.211
Ala -- 33
433.271
337.121
VValuk -- 23
434.608
337.122
Aerograma -- 38
337,124 *
437.634
Pauflcéa -- 41
451.261
337.128
Sulis -- 3
455.592
337.128
Gráfica Orion -- 17 e 38
470.730
M ifanohouse -- 8
337.127
487.235
337.128
Tinturaria TOildo -- 33^
490.000
337.125
E3dalta• -- 6 ....
490.908
337.130
Alpargatas -490.917
337.131
Alpargatas
11
490.926
377.132
Alpargatas -- 21
430.929
337.133
Alpargatas -- 29
4

-Térmos

Marcas -- Classes

Registros

749.166
753.462
756.307
'756.737
756.747
757.287
757.552
757.586
757.811
757.964
756.304
757.832
757.633
757.921
757.922
757.923
757.963
757 966
757.967
757.968
757.969
757.970
757.971
757.972
757.973
757.974
757.979
757.981

Esso - 8
- 6
MAN -6
Hutchinson - 10
Kirone - 48
Universal - 23
Condural - 8
Eupaverin -. 3
Termo - 11
1. R. F. M. - 15
Strophoside
3
Johns-Manville J M - 31
M W (e 'desenho)
8
Bellaman - 48
Sonrisal - 3
Suave como uma gota de orvalho - 3
I.R.F.M. - 31
I.R.F.M. - 11
I.R.F.M. •- 1
I.R.F.M. - 47
I.R.F.M. - 43
I.R.F.M. - 42
.I.R.F.M. - 1
I.R.F.M. - 47
I.R.F.M. - 46
Bijou - 36
Cruzeiro do Sul - .41
Fábrica de Saponáceos "Brankiol" e "Jaspeol"
--3 46
Gaucha - 41
Santista - 23
Ridente - 41
Disulone
3
Cry0-Vav - 39
Jodora - 21
Beija Flor "- 35
Optica Ahrens - 13
Casa Ferreirinha - 42
Antiga Casa Ferreirinha - 42
Dona Antonia - 42 .. .
Quinado Ferrelrinhá, - 42
Fábrica fie 13ebidas Xaropes e . Vinagres .`Mossore" - 41 7-- 42,e.43
Mossoró - 42
Emblemática (Fig. de Urso) - 16
Fábrica de Bebidas Lynce
42 'e 48
Pesseguete
42
Ass. B r a . dos A. da P.I. - N.C.
MAN - 16
O Ratinho Feliz - 32
Princezinho ,- 23
Cromagan - 11
S. Paulo FUteból Clube - N.C.
Oceano
1
Pitu - 42
Combinacin
3

337.261
337.262
337.263
337.264
337.265
337.266
337.267
337.268
337.269
337.270
337.271
337.272
337.273
337.274
337.275
337.276
337.277
337.278
337.279
337.280
337.281
337.182
337.283
337.284
337.385
337,286
337.287

758.608
756.009
758.032
758.077
758.078
758.162
758.229
758.232
758.271
758.272
758.273
758.274
758.275
758.276
758.292
758.301
758.303
756.247
756.306
756.316
156.364
156.367
/56.509
756.515
756.539
756.540

337.288
337.289
337..290
337.291
337.292
337.293
337.294
337.295
337.296
337.297
337.298
337.299
337.300
337.301'
337.302
337.303
337.304
337.305
337.215
337.216
337.217
337.218
337.219
337.220
337.221
337.222
337,223

P

337.134

IN
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Têrmos

ao

OFICIAL (.5.:eçío III)

de 1966
1

IRegistros
Ma/ coe - Classes

490.944
490.947
490.957
490.963
49J.003
49i 001
49).215
4:4 i 222
491. 22:5

Sempre Viva -- 7
Sempre Viva. -- 11
Sempre Viva -- 21
Sanpre Viva
29
Moradora -- 6
He-toam:1es
25
4
Loc:nnotiva -- 14
Ixe:mactiva -- 28
Lneomotrva -- 27
M5dolo • -- 21
4!b.(35
Tarai -- 8
49'
Terral -- 25
491.;3l
-- 23
4 91.28 1Metaltest -- 5.
Mot:...nest -- 1
Dl f -- 1
491.085
492 125 'A V A
28
452 284
r ar-vtiest J.- 13
492.3•4
Wtiadade -- 41
492.4(J9
-- 15
492.49 , 3
"T-,4" -- 34
492.57v
N717.nt -- 8
S?atear - 21
492.234
493.431
Plona7e7 -- 42
493.434
Prom e ea - 47
497.475
Canoa
3
493.490
CoriPa -- 20
493.497 . Canga -- 30
492.503
Coma -- 45
492.530
'Poletim da. Abralet -- 32
494.593
Casa Leivas -- 33
494.793
Planarte -- 33 45
494.818
Cce ='n
494,997
Tarbillfon -- 37

337.135
337.126
337.137
337.138
337.139
337.0
337.141
337.142
337.143
337.144
337.145
337.146
337.147
327.148
3'37.149
327.350
327.151
237.152
337.153
327,154
337.155
337.156
337.157
337.158
327.159
327.160
qq7,161
."7.102
227.163
q77.134
337.135
377.101
779107
337.163

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 19 DE NOVEMBRO DE 1963
Tél. mos

Registros

MARCAS E CLASSES

482.366
483.181

483.186
484.232
486.087
486.128

Boite Bessa Nova -- 33
Valentino -- 41 .
Pteço Azul -- 26
Verondulit
lf•
1\4ag
O
Matic
8

486.172
486_544

Paladino
41 .
Brótos -- 32

486.397

487.077
487.340
487.637

488.885
488i886
487:981
488.106
488.316
489.00a
489.03
439.235
489. 7 2,.
48 0. .952
4 3'. 9 ..981
490.(113
49"°.997
4 0 (1.876

511.555
593.802
593.804
550.539
593.803
6011989
642.218
644.161
615.251
64(.913
6a4.269
654.270
654.271
654.272
654.273
654.274'
654.274
654.275
675.336
684.375
697.712
704.688
709.365
712.239
712.829
732.852
743.823
746.950
747.149

749.285
750.427
751.822
752.817
753.092
755.615
756.097
756.330
756.385
756.466

1
Sigella Mop Pohtur
Borboleta -- 43
Borboleta -- 42
Ins. de Bel. Mon. Cas. -- 33
Borboleta -- 41
Melmi -- 42
Caravan -- 36
Plurivitan
3
Cassella -- 28
Cine Real -- 33
Cibo, -- 1
Giba -- 2
Caba -- 3
Ctba -- 4
2
Ciba
3
Cnba
(Moa-3
Ciba -- 4
N C.
Onl. de Seg. Inap.
•
Tubo Marna. -- 7
A Rica Flora -- 4 e 42
Tucano - 17
Bedoeort -- 3
rasa Alberto -- 22 e 37
Esnaaltarte -- 1
Aano-Clube -- 33
Batalha .-- 41
Jornal de Piracicaba - 32
Pixote -- 49
Recolana -- 24
Baile -- 36
Jaeobs
6
Zanabeletti
2
Royal /3riar -- 48
Panameuro -- 32
Óculos de Luta Ferrando -- ;. 8 e 25
Centauro -- 22
Festival da Velha Guarda -- 32
Turco -- 44

CERTIFICADOS EXPEDIDOS ENix 2.1
Marcas -- Classes

Térnms

338.619

338.620
338.621
338.622
338.623
338.694
338.625
338.626
338.627
338.628

SETEMBRO DE 1966
Registros

C7,

478.698

Cesárl -- 42

479.320
479.568

Cmnparnac

480.084

6

Dudu -- 38
Terra Roxa -- 42

480.362
Astur
.
482.159 1 Zal -- 41 .

•

338.808.
318.809"
338.810
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37
492.09Vedete
6
-- 46
492.407
1 Coringa -- 4
497.41e
Cminga -- 25
492
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338.592
338.593
338.524
338:595
338.596
338.597
338.528
338:599
338.600
338.601
338.602
338.603
333.604
338.605
338.605
338.606
338,607
338.608
338,609
338.610
338.611
338:612
338.613
338.614
338.615
338.616
338.617
338.618
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Edifido LisbOa -- 33
1 Dictxrimel -- 41

457

Sfnarneu

3
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492.808
Fdificio Iaraouá
33
40) ,90(
16
493 128
O1ico
Bene.
3
425.661 1 ()tira de P. S. Andr: - 8 e 33
417.608 1 Digitaline Mialhe.
5 .
4 84 76 81 eMneto -- 55
465 435 1 Lady . Modas -- .30..33. 35, 37, 50
466. 05 7
Camreão -- 1
+42
. C e'a Barro. -- 1. 11 P 14
470 796 1 r .oja 'buque. de Caseias -- 8,11 e 16
47'1. 2 961 Lin rs -- 38 . .
478.682
Dir,rohusch -- 6
478.683
Dornbu,ch -- 6
4 7 8.989 i hiumaità
480.068 1 Rède Azul __ 1
482.872 1 Imaculada 5oncekão
38 .
483.611 1 C - 6
_.509
Espada -- 38 .• .
485.834 1 Santa Cecilia -- 38'
486.205, Pirmi -- 38 . .
486.999
Wiros -- 50 . .
487.254 1 Itohl __ 38
489.987 1 Roual -- 12 e 31
491.024
Credi Serra -- 36
493.27 7 1 Topaze
43
493.938
A s sociação Jesus, de N. C. -- 3
494.099
Melamit - 16
494.114 1 Inrprensa Unlversitálla -- 32
494.132 1 Progresso -- 38
194.190 4 Dina -- 28 .
494.297 1 MoM
Cube J. K -- 33
494.335
C) Mundo em 1 0 61 -- 32
494.427
Marnarroz -- 41
495.889 1 Tarzan
42
495.937 .Pelé -- 10
495.945
Pelé.-- 18 .
495.946 ,1 Pelé -- 19 .
495.947 1 Pelé -- 20 .
495.949
Pelé -- 22
495.953 1 Pelé -- 26
495.95' 1 P p lé -- 28
405 . 070
-- 8.
496.468 1 Mundo Submarino -- 32
4496 486 1
-- 17
507
oue S. 1.„ucia -- 41
609 1 Alaska -- 46
1
1

1 Registros

338.814
338.815
338.816
338.817.
338.818
338.819
.338.820
338.821
338.822
338.823
3.'8.824
338.825
338.826
338.827
338.828
338.829
338.830
338.831
338.832
338.833
338.834
338.835
318.836
338.837
318.838
338.839
338.840
338.841'
338.842
318.843
338.844
338.845
338.846
338.847
338.848
338.849
338.850
338.851
318.852
338.853
338.854
338.855
338.856
338.857

338.858
338.859
338.860
338.861
338.862
338.863
318.864
338.865
338.866
338.867
338.868
338.869
338.870
338.871
318.872
338,873
338.874
118.875
138.876
338.877
318:878
318.879
338.880
338.881
318.83.,
118.883
118.881
318.885
138.886
ufk 887
178.888
889
41 ,/ 559
1,2R Rol
2., 5 sun
' 00 201
338.894
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 diae para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar sues oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com 'a concessão do registro requerido
Termo n.9 749 . 618, de 13-5-1966
Enco Engenharia e Comércio Ltda.
São Paulo

ENt O
Ind. Braeileira
Classe 33
Serviços de engenharia-civil
Termo n.° 749.619, de 13.5-1966
Ibrop Indústria Brotense de Plásticos
Limitada
São Paulo
IBBOR
d. Brasileira
Classe 28
Artefatos de material plástico
Termo n. o 749.620, de 13-5.1966
Século XX Comércio e Representações
Limitada
Paraná •
SBCIJDO
Ind. Brasileira
Classe 38
Impressos comerciais e contábeis e cartões de visita para uso da firma
Termo n.° 749.63, de 13-5-1966
Sapatopan — Indústria e Comércio de
Calçados S.A.
São Paulo

SAPATO PAN
IND.BRASLE
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 749.624, de 13-5-1966
Antonio Marcos Ferreira Neto
São Paulo

Termo n. o 749.621, de 13-5-1966
' Record Comércio e Representações
Limitada
Paraná

cac.hecols, calçados, chapéus, cintok
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal,*
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos,. cueiros,
- BOA SORTE
saias, casacos, chinelos, dominó& echard
kac ORD
Ind. Brasileira
pes. fantasias, fardas para militares ca.'
legials, fraldas galochas, gravatas, path'
Ind.
ros, jogos de lingerie, Jaquetas, laquês,
Classe 41
luvas, ligas, lenços, ma ntõs. meles,
Classe 38
Pastéis e sanduiches, café o caldo de maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paImpressos comerciais e contábeis e carcana, kibes e asilas
letós, palas. penhoar, pulover, palermas,
tões de visita para uso da firma
ocupas. Pouches. polainas,. Difamas pts*
Termo n.o 749.628, de 13-5-1966
Mos, perneiras, quimonos, regai"
Têrmo n.° 749.625, de 13-51-966
Julio Escandar
robe de chambre, rolpão. sobretudos,
São Paulo
Ferlest — Comércio e Indústriascle
suspensórios, saldas debanho, sandália*
Ferro e Aço Ltda.
sueteres. shorts. sungas. stolas ou siado'
São Paulo
roucas, turbantes. ternos, uniformes
9. 9NFENUE8 ELEe vestidos
•
Termo
n.°
749.631,
de 13-5-1966
9d9Iirasileira
Bravo Girckus Ltda.
São Paulo
Classe 36
Artigos da classe
"SERV FOTO
Termos na. 749.6'29, 769.643, 749.645
749, .646, de 13-5-1966
Classes: 8 e 25
Victor Jacob Levis — Ind. e Com.
Filmes revelados e fotografias
Importação e Exportação L'sla.
São Paulo
Termo n.° 749.632, de 13-5-1966
Marcenaria Maria SS. Di Constam.
tinopoli Ltda. * ftERCULITEr
São Paulo
•

Brasileira
Classe 23

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, açc
refinado, bronze, bronze em bruto oi
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimente metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em brutc
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fildra, latão
em ,fdlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estamPalas,
metais para solla, :ligue; e zinco
Termo n.° 749.626, de 13-5-1966
Antonio Marcos Ferreira Nto
São Paulo

BALLET-PARIS
IND. BRASILEIRA

Classe 36
Calçados em geral

Termo n.o 749.627, de 13-5-1966
Pastelaria Boa Sorte Ltda.
São Paulo

Classe 36
Calçados em geral

Para distinguir tecidos em geral teci.:
dos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca,- cânhmo cetim,
cetro& casimiras, fazendas e tecdos de
lã em pecas. juta, jersey; linho; nylon;
paco-paco: percalina; mini; rayon; seda
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos dé pano couro e
veludos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para cama.s. colchas, cobertores Cb repões, fronhas, guardana
nos, fogo . bord vicia logos d. toalims.
lençóis mantas !sara Lamas, oani,s para
:asinha e panos de pratos, toalhas de
:rosto e banho, toalhas de mesa. toa.
lhas para Jantar, toalhas' para chá e
café. toalhas oara banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 24
Artefatos de algodão; nylon: plásticos*
cânhamo; caroá; juta; lã; linho; . pacopaco; ratai; ra:on; 'seda natural e outras
fibras; Mamares; bolsas de tecidos para
senroras; bordados; cordões; cadarços;
coberturas pai aobjetos fabricados de
tecidos; debruns; etiqueta; entretelas;
fita; franjas; galões; monats; ombreiras;
passamanaries; palmilhas; rendas, redes:
racos e telas para bordar
C.2asse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geralc Agasalhos
aventais. olp argatas. a'nãe„.sas. blusas
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.

MARIA SS.DI CON,
STANTINOPOLI"
Ind. Brasileira'
Classe 40
oveis em geral, de metal, vidro, da
aço madeira, estofados ou não. incha.
SiVP nóvels para escritórios: Armário.%
irmárlos para banheiro e para roupasi
usadas, almofadas. acolchoados Pare'
móveis, bancos, balcões. banquetas,
andr;las domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conluntod
p ara sala de jantar e sala de visitas,
-.“,mtos para terraços, jardim e orais,
conjuntos de armários e gabinetes para
:opa e cosinha, camas. cabides, cadeiral
girs'Irlas, cadeiras de balanço, caixad
le rádios, wlchões, colchões de Isolai,
dispensas. divisões. divens, discotecas'
le madeira, espregulçadeiras, escrivanto
lhas, estantes. guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas pare rádio e televlo
ão, inesinhas para televisão. molduras"
)ara quadros. porta-retratos. Pol~e,
Poltronas-camas, prateleiras, porta-chs•
nus. sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrines
Termo n.° 749.633, de 13-5-1966
Arpa Transportes Ltda.

•

São Paulo

ÀRPAH
Ind. Brasi1ej.x.a
Classe 33
Transportes
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pnblicação começará
a correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propiiedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com g Concessão do registro requerido
Marcadores de terra, tosadores de gra- tálico, cobalto. bruto CM par:siais:acate
ma, tratores agrícolas, válvulas para rabalhado, couraças, estanho brutc OU
máquinas agricokás
sarcialmente trabalhado, festo csm bruto,
mo barra, ferro nanganês, ferro velho.
Termo n.° 749.634, de 13-5-1966
gusa
em bruto ou parclemente CabaIndústria Calcária Incal Ltda.
liado, gusa temperado. gusa maleavel.
São Paulo
.
âminas de metal, lata em falha, lado
rta fõlha, haat, em Chapas, !atilo em
"" INCAL
vergalhões, liga metálica, làuatias.
Ind. Brasileira
magnésio, manganês, metais n2o trabalhados ou parcialmente traealhadoa meClasse ló
tais em massa, metais ,catanspaSlos,
Cal
metais 'para solda, níquel, curo, zinco
corrugado e zinco liso em Milhas
Termo n.° 749.636, de 13-5-1966

Termos ns. 749.63 Oe 749.635, de
13-5-1966
Grainco Indústria e Comércio de Equipamentos Agrícolas e Auto Peças Ltda.
São Paulo
" GRAINCO"
Ind. Brasileira
Classe 21

Pera distinguir: Veiculos • suas partes
integrantes: Aros para nicieletas, automóveis. auto-caminhões aviões. amor- Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda.
tecedores, alavancas de câmbio oarcos
São Paulo

breques, braços para veletdos
tas. carrinhos de mão e carretas.

1honetes. carros ambulantes. eamidsões
carros. tratores, carros-berços. carros.
tanques. carros-irrigadoes. carros. careças. cerroceria.s. chassis, chapas circulares para veiculos..cubos de veiculos.
corrediços para veículos. direção.. des.11Dedeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção.
freios, fronteiras para veicillOs. guidão
locomotivas, lanchas. motociclos molas
aiotocicletas. motocargas. mc.sc furgões.
manivelas, navios, ónibus para-choques
para-lamas. para-brisas. pesiais, nanrees
rodas para-bicicletaa, raios nora bicicletas. reboque, radiadores para veiculos.
roam! para .veiculos. selins, triciclos. tirantes para velculos. :;asões velocipeides. varetas de contrôle do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus. varaes de
carros. toletes nara sarros
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cessais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccltura, cultivadores, debulhadores.
destocadores, desentegradores; esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeiras. facas para mãqui•
nas agrIcolas ferradeiras gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura. tnáqcinas de plantar, inotochar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir. de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes; para adubar. para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para Sins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para seMear e cultivar, de desbanar, para ensacar, máquinas e ancinhos para for ragens, máquinas toscadoras, ordenadom mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, ,ecadeiras,

"MOJIANO"
Ind. brasileira

Tèrrno ri 3O 749.647, de 13-5-196
'Me Bens Ltda.
São Paulo

QP

ti,41:

.ile ira'

À.51
Classe 343
Para distinguir: Artigos de vestuário'
e roupas _feitas em geral: Agasalho,
aventais, alpargatas, anáguas. blusa
botas, botinas, bluseca, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas. chalea
cachecols. 'alçados, chapéus, cintou
cintas, combinações. corpinhos. calçai
Temo n.° 749.638, de 13-5-1966
de senhoras e de , crianças, calções. calMichel .Hanna Kardouz
ças, camisas, camisolas. camiseta.,
São Paulo
cuecas, .:eroulas, colarinhos, cueiro
saias, casacos, chinelos, dominas. echasi
"KARDOUZ"
fantasias, fardas para militares, Co.
4nd. orasileircl • pes,
egiais, fraldas, galochas, gravatas. gol'«
os, jogos d: !ingeria. jaquetas, laqueia
Classe 33
uvas, ligas, lenços, mantõs,
Consertos e lavagens de veículos
•
naids. mantas, mandribo, mastilnas. ma ;
Termo n.° 749.639, de 13-5-1966
cós. pelas, penhoar. pulover. pelerinaa,
Comercial Libenter Ltda. • Exportação. e peugas, pouches. polainas, pijamas. pu,
Importação
nhos, perneiras, quimonos. regalo@ São Paulo
robe de chambre, roupão. sobretudo@
suspensórios, saldas de banho, sandália/
sueteres, shorts. sungas, stolas ou Glacia
WLIDEN
toucas, turbantts. ternos, uniformes
Ind. btas
e vestidos
Classe 33
Termo n.o 749.648, de .13-5-1966
Representações
"Tella France" Indústria e Comércio é
,fecções Ltda.
Têrmo n.° 749.640, de 13-5-1966
Seicin Serviços em Instrumentação
-r./o Paulo

Clame 4o
Móveis em geral, de metal: vidro, de
aços madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e -para roupas
usadas. almofadas, acolchoados pare
móveis, bancos. balchos, banquetas
bandejas domiciliares. berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café.
conjuntos para dormitórios, conjunto:
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraçOs. jardim .e praia.
conjuntos de armários e gabinetes ' para
copa e cosinha. camas cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras, de balanço, caixa.
de . rádios, colchões.. colchões de molas,
dispensas, divisões. divans discotecas
Industrial Ltda.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani•
São Paulo
nhas, estantes, guarda-roupas. mesas
mesinhas mesinhas para rádio e televi•
silo. mesinhas para televisão, molduras
SEICIN
para quadros. porta-retratos. poltranas,
Ind. Brasileirapoltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Classe 33
• • vitrines
Serviços e equipamentos de controles
Termo n.o 749.637, de 13-5-1966
Têrmo n.° 749.642, de 13-5-1966
Distribuidora de Bebidas Sítio da Ponte

leira.

ft

Limitada
São Vaulo

SITIO DA PONTE
Ind. Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. an:z. bater, randy. conhaque, cervejas ternet, genebra, gin. kumel, licores. nectar, punch pipermint, rhum.
sucos de frutas sem álcool, vinhoa, vermouth vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:slrv
Termo n. o 749.641, de 13-5-1966
Saishin Metais Especiais Ltda.
São Paulo

Peixaria Celimar Ltda.
São Paulo

warr,

Ind. BgaRleir
Classe 41
Peixes
Têrmo n.° 749.644. de 13-5-1966
Sondaplast Materiais Médicos e
•
Hospitalares Ltda.

p

'

(a.

• ea. ob.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuáriS
e roupas feitas em geral: Agasalho;
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chalea,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achaipes. fantasias, fardas para militares, cos
legiais, fraldas. galochas, gravatas; gots
ros. Jogos de lingerie. jaquetas, iaquês,
luvas, ligas, lenços, mantós. meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. paletós. pala , penhoar. pulover, pderinsts,
peugas. pouches. polainas, pijamas. pu-

São Páulo

nhos. perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, rolpão. sobretudos,
suspensórios, saldas debanho, sandálias
susteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
roucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.? 749.650. de 13-5-196U
M. Toledo — Comercial e Industrial
Limitada
São Paulo

daSAISHIN"
Ind. Brasile ira
Qasse
Aço em bruto, aço preparado, aço
foce, aço para tipos. aço fundido, aço
arcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fie, chumbo em bruto ou
narcialmente preparado , cimento me-

TELLA - FRANCE
Ind. Brasileira

cat.

Classe 10
Instrumentos cirúrgicos

REAL.
Ind. brasileira
Classe 29
Escovas comuns, espanadores e
vassouras
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Termo n.° 749.649, de 13-5-1966
Distribuidora Comercial "Osasco"
.
Limitada
São Paulo

Termo n. o 749.656, .de 13-5-1966 Prof. Dr. Eugenio Monteiro
São Paulo

dões massiços de borracha, cabos para
Termo n.o 749.663, de 1.3-5-1966
ferramentas, chuveiros, calços de bor Empório e Mercearia Camela Ltda.:
racha, chapas e centros de mesa, corSão Paulo
das de borracha, cápsulas de borracha
LIVRARIA EVANGS
parac entro de m e sa, calcos de borraIfICA-MUNDIAL E=
cha para máquinas, copos de borracha
Xn0gRgil rts
para freios, dedeiras, desentupideiras
Lagffilt UAI ira
DITUA GRÁFICA
discos de mesa, descanso para pratos.
E'
PAPELARIA.
Classe fh
Classe 41
encostos, embalos, esguichos, estrados.
S.Paulo-Brasil
' chorras. alaria, alho, espargos,
Pare distinguir: Aguardentes, aperiti, esponjas de borracha em quebrajacto' Noa
vos,. an:z, bater. brandy: conhaque, cal*.
'para orneiras, fios 'de borracha lisos, açúcar, alimentos para animais, amido,
Classes: 32 e 33
veiais temei, genebra, gin. kumel, licofôrmas de -borracha, guarnições para arnendoas, ameixas, amendoim, araruta,
-. • Titulo de Estabelecimento
res. creme, punch pipermint, rhurn
automóveis, . guarnições para veiculos, arroz, atum, aveia, avelãs., azeite azeia
Termo n.° 749.657, de 13-5-1966
MICOS de Iraras sem álcool, vinhos, verlancheias para escolares, laminai • de tonas. -banha, bacalhau, batas, balas.
Fiação e Tecelagem Santana S.A.
asouth. vinhos espumantes, vinhos
borracha para degraus, listas de bor- biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
São Paulo
quinados e virh:sky
racha, manoplas, maçanetas, proteto- café eia pó e em grão, camarão, canela,
res para para-lamas,. protetores de em pau • em pó. cacau. carnes, chá,
• Têm) n.9 749.651 i de 13-5,1966
Prorrogação
para-choques, pedal do acelerador, pe• caramell,. chocolates, confeitos, cravo
Fundição de Metais Cuinbica -Cada:
dal de partida, peras Para businas, cereais. cominho. creme de leite. cremes •
São Paulo
pratinhos. pneumáticos, pontas de bar' ali menticios, croquetes. compotas. cana •
racha • para bengalas e muletas, rodas mentos para alimentos, colorantes„
massiças, .xxlizios, revestimentos 'de chouriços, dendê. doce& docei de fru.
borracha, rodas de • borracha para má- ras. es p inafre essênc:as alimentares. ema
-------vais, sanfonas de vácuo, suportes de padas. ervilhas, enxovas, extrato de toé.
motor sapatas do pedal do breque. te- mate, farinhas alimenticias, favas fea
/
sembaio .e isolador, suportes, semi cuias. flocos, tareio, fermentos. feiiãO
Classe 5
pneumáticos. suportes de câmbio, san- Nos. .frios. 'irritas sécas naturais e crie.
riço . N=s2 bruto, aço preparado, aço
fonas de partidas, saltos, solas e solados ,rica coalhada castanha, cebola.' condi..
Classes: 23, 24, 31, 34. ,36 37 e 49
doce. aço -para tipoà: aço fundido aço
de borracha. surdirias de borracha para, talizadas. glicose, goma de mascar. gora
Tecidos
em
poças,
artefatos
de
tecidos;
parcialmente trabalhado. aço palio, aço
aplicaç,So aos Mos telegráficos e telefô- duras, g rânulos, grão de bici gelatlaa.•
refinado. bronze, . bronze em hruto ou lonas; tapetes e encerados; artigos de nicos, travadc,res de porta, tigelas. g oiabada. geléias. herva• doce (larva,
vestuário; roupa de cama e mesa; peparrialmante rrahalhado.. bronze
tigelas, tampas de borracha para conta- mate, hortaliças lagostas, linguas, leite
trechos para tons esportivoi
manganês. bronze em pó. bronze era
gõtas, tiras de borracha para elabora- c ondenrado. leite em pó. legumes em
barra. em fio, chumbo em bruto
Termo n.° 149.658 de 13-54966
ção de substâncias luitnicas
. conserve, lentilhas, linguiça louro. mas.
p arcialmente preparado cimento me.
sas slimenricjas. mariscos. mantei g a. •
• André Napoleão
fálico, cobalto bruto ou parcialmente
Têrmo n. 5 749.661, de 13 - 5 - 1966
margarina, marmelada macarrâi, masa
São Paulo
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
sa
de tomate, mel e melado, mate. mas.
.Auto Viação Mema Ltda.
p arcialmente trahalsadu terra; em brutc
as
para mingaus, molhos miluscos.
GIRAS
São Paulo
em barra, ferro manganês. ferro velho.
Mostarda. mortadela, nti.s moscada, no.
Brasileira
Ind.'
tas, carrinhos de mão é carretas canil
zes. óleos comestíveis, ostras, ovai,
breques. braços para veirulos bicicle
pains p ra linés Pimenta pós para
Ind. flaS.ileira
Classe 2
gusa em bfuto ou .parcialriente traba.
p udins. p ickles, peixes, presuntos. paDettimador
Classe 21
lhado . gusa temperado. Ousa maleãver
tês. pett-pois p astilhas, pizzas pudins:
Para distinguir: Veiculos e' suas partes
lâminas de metal. ia l:a em tõlra. latão
Termo n.° 749.659, de 13-5-1966
auedos, rações balanceadas para ani,
ntegrantes:
Aros para bicicletas, .auto, mais.
em fõlha , latão em chapas.- latão eu. Vitória-, Régia Indústria e Comércio
requeijões, sal. saga sardinhas,
móveis, auto-rato inhões, avieres amor. sa
vergalhões, ligas metálicas.- lirnaihas
nduiches sorvetes. sucl de tomate e da
-Limitada
tecedores.
alavancas
de
Câmbio.
barcos.
magnésio, manganês, metais não .- rraba
São Paulo
'regues. braços para. veiculos bicicle- Frutas, rorradas tap:oca, tâmaras, talha..
lhados ou parcialmente tratialhados*ine.
rim, tremoços, tortas, tontas para aliá
:as.
carrinhos de mão e carretas. cumtuia em massa. metais 'ettampalbs,
'mento de animais e aves, torrões 1
-Monetes. carros ambulantes. camin.oães.
VITORIA REGI&
metais para solla ni g u,' e zirità•
toucinho e vinagre
.:arros. tratores.- carros-berços carrosTêrmo n.9 749.652, , de. 13-5-066
:angues. carrus- irrigadoes carros, cai'Termo n.° 749.665, de 13-5-1966
M. Toledo — Comercial e Industrial
Nas. carrocerias. chassis, chapas cir.
Classe 11
yole .Perroni Mandlc
'zulares
Limitada
p
ara veiculos. cubos . de veículos.
Fôrma para bolc.
-orrediços ` pára veiCt los. 'direção. desli.
São Patilo
São Paulo
Termo n.° 749.660, de 13-5-1966
ladeiras. estribos escadas rolanfes, eleIndústria e Comércio de Artefatos de vadores para p assageiros e para carga
rAWORO VILLA n ,
' Borracha Lambari Ltda. mgates ' p ara carros, eixos de careça°.
Me TQLEDICH
Ind. Brasileiral .
freios. fronteiras 'para veicnlos, guidão.
São Paulo
Ind. Brasileireiklocomotivas lanchas. motociclo., molas,
Classe 36
motocicletas, motocargas. moto turgões.
Para distinguir: Artigos de vestuário*
manivelas,
aavios.
ônibus.
para-choques
„
.
LAMBARI
Classe 29 .
para-lamas. para-brisas, ueclai& paz:teca, e roupas feitas em geral:- Agasalho,,
Ind. Brasileira
Escôvas comuns, espánadoresiie
rodas
para bicicletas,, ratos perra hicicle- lventais. alpargatas. anáguas, blusa*,
vassouras •
Classe 39
lotas. botinas.' blusões. boinas:
as.
reboque,
racáadaree para veículos louroá. bonés, capacetes, cartolas., baba.
Para distinguir: Artefatos de borracna a
cara*
Têrmo n.° 749.653, de*. 13-5-1966
ndas
para
veiculos.
selins.
triaiclos.
tiartefatos de borracha para
Nicas casacão, coletes. capas. chalrai
Indústria de Artefatos de_ Borracha. e borracha,
-antes
para
veiculos.
vagões.
velocipeve iculos. artefatos de borracha não inPlásticos Paranoã Ltda. .
/es, vareta,' de' contreile do atogador e :ache.-cols. calçados, chapéus. cintos.
cluidos em outras classes: Arruelas, aí'
comblnaçbes. corpinhos, calçai
acelerador. tróleis. troleiba& . •varaes de .antas.
l e senhoras e de. crianças calções.
São Paulo
golas, amortecedores, assentos para cacarros.
toletes
uarii
.
"arrua
deiras, borrachas para aros, batentes de
:as. camisas. camisolas, camisetas,
Termo n.° 749.662, de 13-5-1956
cofre, buchas de estabilizador . . buchas.
macas.. ceroulas. . colarinhos, cueiro*.
Põsto de Baterias Saturflex Ltda.
;aias. casacos. chinelos, dominós. acharbuchas, para iumelo, batente de porta.
BABALU -batente de chassis, bicos para mamadeiias fantasias, fardas para. militares, co.
Ind. br‘bileirti
São Paulo
a giais. fraldas, g alochas, gravatas, por.
ras. : braçadeiras, bocais. bases para teogos de lingerie. jaquetas. leque%
.SATUR PILEI
lefones, borrachas para carrinros indusClasse 36
nuvas. ligas, lenços, mants5s: melas:
triais, borracha p ara amortecedores.
Ind. ..Brasileira
.:naieks, mantas, mandrião. mantilhas. Da.
Calçados par homens, senhoras e crian- bainhas de borracha para rédeas, cochim
•
'Classe 21'
ças, chinelos, 'sandálias e botas
etás. ' palas. penhoar. pulover, pelerinaq
de motor, câmaras de ar, chupetas, corBaterias
peuges, ponches, polainas, pijamas, pod
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PubNcasão feita de asairdo com o arSs. i30 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação come/sara
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Naclenal oa Propriedade industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

talim cobalto. bruto ou parcialmente
rrabalnado, couraças. estanho bruto ou
aarciajmente trabalsado ferro em bruto
:as barra. terso manganês, terso velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em tôlra. latão
tõlha, latão em chapas, latão em
vergai/iões, ligas metálicas, limalha.s
magnésio, manganês, metais não masa
Ihados ou parcialmente trabalhados, me75WA
tais em massa metais estampalos,
En/A 0 BraolloUle
metais para solta. amuei e zinco
Termo
n. 9 749.669, de 13-Ç-1966
Classe 23
Par,: 1i:tinosa lecidos em nasal, te Ps-artamento Nacional de Estradas de
Ferro
altIcs para confecções em geral, para
Guanabara
kapaçarias e para s.figos de cama o
taesi• Argodâo. alpaca. cânSamo ceia,
ea:ea, casemiras fazendas e cec cios 1,
13 em peças, juta, fersey linho nvlon
'saco-paro, percaline, rami, rasas sa. seda
rasurai, tecidos plásticos. t(sidos im
pvennabilizantes e tecidos de pano coute
e vestidos
'Termo n.9 749.666, de 13-5-1966
Yole Perroni Mandic
1L,
São Paulo
eaos. perneiras. quirnonon. regalos
soba de chambre_ rospao. sobretudos
suspensórios, saidas de banho, ssndálias,
sue:eres. shorts. sungas. stolaa ou slacks
toucas, turbantes, ternos, unitoranes
e vestidos
Termo n.o 749.664, de 13-5-1966
uva Comercial Tecidos Ltda,
São Paulo

-21111

ffm)/3-/-

VZvk URU
Classe 35
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos.
pventais, alpargatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babaRouros, bonés, capacetes, cartolas. cara,
puças, casacão, coletes, capas, cha1-as,
sachecols, calçados, chapéus, cintos,
Pintas, combinações, corpinhos, calças
tia senhoras e de crianças, calções, calas, camisas, camisolas, camisetas.
Euecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dornink, acharIses, fantasias, fardas para militares, cogegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorsos, jogos dt 'ingeria. jaquetas, laquês,
Uvas, ligas, lenços, mantõs, melas,
sssaiõs, mantas, mandribo, mastilhas, maaté.s. pelas, penhoar, pulover. pelerinas,
iieugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
Sobe de chambre, roupão, sobretudos.
auspen.sbrios, saídas de banho, sandálias,
Noeteres, shorts, sungas, stolas ou alacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n. 9 749.667, de '13-5-1966
D-alsssi — Produtos Básicos para
Siderurgia Ltda.
São Paulo
, PROBASI
ind ias tria Brasileira
• Classe 5
Aço era bruto, aço preparado, aço
.S3oce. aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço Pãllas aço
S'afinado, bronze, bronze coa bruto ou
jsaacialmonte trabalhado, bronze de
z.aganês, bronze em ptá, bronze em
larva. em fio, chumbo em bruto eu
LearcialmenSe preparado cimento ase-

Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques
anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros, peças teatrais e cinematográficas, programsts de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Têrmos ns 749.670 a 749.672, de
16-5-66
Comercial Mentz S. A.
Rio Grande do Sul

trigeradn formas elétricas, máquina:

totográt' s as e cinematográficas, cam
~tias elétricas, garratas térmicas, re
gadores automáticos, lâmpadas, apare
lhos de luz tluorescente. aparelhos de
comunicação interna. esterilizadores, com
densadores. bobinas, chaves elétricas
zomutadores. interruptores, tomadas de
z.-orrente. fusível. aparelhos fotográfico:

e cinematográgicos. filmes revelados
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-)ours e lustres máquina:
para lavar roupas para uso
dompstico
Termo n.9 749.673, de 1-6-5-66
Dionisio Alves - de Miranda
Pssass

Têrmo n. 9 749.675, de 16-5-66
Viação Minuação S. A.
Rio Grande do Sul

,

VAC

WAJ

/

Nome comercial
Tênmo n. 9 749.676, de 16-3-66
Serralheria Ferroarte Ltda.
Rio Grande do Sul

r? o
tf). ra`l'IrtF
1,/t1',332
•

)I

,nffPé t:',:..jii)uCJ

Classe 8
Titulo
Têrmo n.9 749.674, de 16-5-66
Imobiliári ae Construtora 'piranga Ltda.
Rio Grande do Sul

Classes: 5, 8, 10, 11, 16, 21 e 33
Titulo
• "Têrmo n.9 749.677, de 16-5-66
Metalúrgica Ferroaste Ltda.
Rio Grande do Sul
NIETALURGICA
-

ÈÉRROARTE

R p dústrá rasiieira
Classe 42
Para Pstinguis: aguardentes, apentt.
MO, asais, bitter, brandy. conhaque, cervejas. :cermet, genebra. gin, /rume', licores, nectar, punch, pimpermint. rhum.
sucos dd trutas sem álcool, vinhos verouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 43
Para distinguir: Refrescos, refrigerantes
sodas, guaraná, gasosa. água tônica
águas naturais e artificiais, zarques pa. ra refrescos, bebidas espumantes, sucos
e sumos de frutas para bebidas não
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eleSelam: Rádios, aparelhos de televisão
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pô, fogões, fornos e Ioga.
reinas elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças. ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores
estufas, ven oladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, rel6olos de ar te'

Classe 16
Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas— cimento, cal, cré. chapas
isolantes, caibros. caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edifica-

Classes: 5, 8, 10, 11, 16, 21 e 33
Titulo
Têrmos ns. 749.678 a 749.680, de
16-5-66
Serralheria Ferroarte Ltda.
Rio Grande do Sul

ções premoldadas, estugue. emulsão de

base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, tatueias de metal. ladrilhos, lambris. luvas
de junção, lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar irnpermeabilizantes as argamassas de chnento e cal, hidráulica. pedra
gulho, produtos betuaninosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parquetes. portas, portões. pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos a
varas

Indústria Brasileire
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usa.
das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mes
'amem e emmlbRdo-e, combinados,

arrancadores mecânicos para agrictdpara adubar ceifr,leiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccitura
cultivadores,
debulhadora,
destoc dores, desentegradores; esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas ferradeiras, gadanho%

."'"glic"~s•smitle=limsowswirr"IP7","—f"--""--
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Putticação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depratamento
' L J SIWional de Propriedade Industrial aquêles TM se julg arem prejudicados com a 3onc.wsão do registro requerido
71.1n01n1n••n•n••n

garras para arado, grades de discos isolantes, caibros, caixilhos, colunas, sorvete de metal precioso, talheres de para quadros, porta-retratos, poltronas,
au destes. máquinas batedeiras para chapas para coberturas, caixas dáqua. metais preciosos, turibulos de metal, poltronas-camas, prateleiras, porta-chaturmalinas lapidadas e vasos de
agricultura máquinas Inseticidas. má, caixas de descarga pare etixos, edificacéus, sofás, sofás-camas, travesseiros It
quinas vaporizadoras, máquinas de ções premoldadas. estuque. emulsão de
metais preciosos
vitrines
fundir, maquinas niveladOr.as de terra base astáltico, estacas, esquadrias, estruTênno
n.°
749.686,
de 16-5-66
Têrmo
n.°
749.683,
de
16-5-66
máquinas perfuradoras para a agricua turas metálicas para construções, lameAmerican
Greetings
Corporation
João
Siqueira
de
Oliveira
e
Atacilio
da
tura, máqcinas de plantar, mptochaa ás de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Estados Unidos da América
Silva Sant'Anna
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de de junção, lages, lageotas, material iso-

roçar, de semear; para asfaltra:
torquir, de triturar, de esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas e
ouros insetos, para borrifar e pulveri,
• zar desinfetantes, para adubar. para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para çins agricolas. de
Cortar árvores, para espalhar. para capinar, máquinas combinadas para -semear e cultivar, de desbanar, para era
sacar, Máquinas e ancinhos para- forragens. máquinas toscadoras ordena doias mecânicas, raladores mecânicos. rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secacleiras
marcadores de terra tosadores c 7c gra•
ma, tratores agrícolas; válvulas par
máquinas agric*ss
Qa&le 11
Ferragens, ferramentas de atlda espécie
cutelaria em geral e outris are g os de
metal a saber: Alicates, alavancas, ararame liso ou farpado. assadeiras. açumações de metal, abridores de lates.
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandadas, bacias, baldes, bimbonieresa
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides
chaves; cremones, chaves • de parafusos
conexões para encanamento, colunas.
'caixas de metal para portões, canos de
mead. chaves de tenda chaves isglêsa.
cabeções, canecas. cipo.% cachepots.
centros de mesa. coqueteleirass caixas
para acondicionamento de alamentoa
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas. coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma.
deiras; formões. o1cea, ferro paro corta,
capim ferrolhis, facas, facões, te-haduras ferre comum a carvo,
funis. fôrmas parr doces, freios para
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos.
grelhas garços, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insigains; limas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para porta.
molas para venezianas, martelos, derretas. matrizes: navalhas; puas; pás. P re gos, parafusos, picões, porta-gálo; poseiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas. roldanas, ralos para pias, rebites. regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, aacarrolha; tesouras, talheres atlhaslaras, torqueze.
tenazes, travadeiras, teita dt arame, torneiras. trincos. tubos pata encanamento
trilhos para pistas de correr. taças.
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
•
Classe 16
•
Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres. bica
cos de cimento, blocos para pavimenta,
ção, calhas. cimento cal, crê, chapas

Guanabara
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, proGRANJA AVÍCOLAS
dutos de base asfáltico, 'produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos beturnindsos. Impermeabilizantes liquidos ou sob outras tortnaz
para revtstimento e outros como na paClasses: 19 e 33
vimentação, peças ornamentais de ciTitulo de estabelecimento
mento ou gesso para tetos e paredes,
Tétano na' 749.684, de 16-5-66
papel pare forrar casas, massas antiBristol-Myers Company
ácidos para uso nas construções, par-Estados Uniods da Azuésica
quetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitnas
.Ciasse 3
Têrmo n.° 749.681, .de 16-5-66
Padaria e Confeitaria Santo António Preparações farmacêuticas antibióticas
Ltda.
Têrmo n.° 749.685, de 16-5-66
Rio de Janeiro
Produtos Rocha Químicos e Farina.-êuticos
Estados Unidos da América

PARAGUAÇÚ

VERSACIOX

CLAUDIA

7K
R,e4j?a 'b €ffip,
•
Classe 38
Cartões sociais, isto é: cartões impressos contendo felicitações, pêsames, convites, agradecimentos e parti :inações;
estojos contendo cartões sociais, etiquetas . e rótulos, artigos de papelaria, papel de 1-Ma espéeSe para escrever; envelopes; papel de embrulho; livros não
impressos, cadernos escolares
Têrmo n.° 749.687, de 16A-66
American Grectings Corporatloa
Estados Unidos da América

CARTOES

DRAPSULE

Classe 41
Indústria Brasileira
Para assinalar: pães, biscoitos, bõlos,
broas e bolachas
Classe 3
Têrmo n.° 749.682, de 16-5 -66 . Produtos e preparados para uso cru
medicina e farmácia
Miguel Marti Alexandre
Guanabara
Têrmo n.° 749.688, de 16-5-6C•
Classe 38
Indústria e Comércio Siderauto S. A. Cartões sociais, isto é: cartões impresSão Paulo
sos contendo felicitações, pêsames, omivites, agradecimentos e partic pações;
LIDO JÓIAS
estojos contendo cartões sociais, etique'PRORROGAGA0
tas e rótulos; artigos de papelaria, pa
pel de tõda espécie para escrever; enClasse 13
velopes; papel de embrulho; livros n;io
Adereços de metais preciosos „semiimpressos, cadernos escolares
prec:os ,,s e scas :mitações. adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adorTermo n.5 749.691 ,de 16-5-66
nos de metais preciosos, semi-preciosos
:Çankiel Ajs
e suas imitações, alianças, anéis, arti-.
Guanabara
gos de çantasia de metais preciosas,
INDUSTRIA (3RASUIRA
balagendans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais preClasse 40
ciosos, berloques de metal preciosos. Móveis em geral. " de metal, vidro, de
brincos de metal precioso ou semi- aço, madeira, estofados ou não, incluINVOSTRIA BRASILEIRA
preciosos, bules de metais preciosos, sive móveis para escritórios: Armários,
carteiras de metais preciosos, colares armários para banheiro e para roupas
Classe 21
de metais preciosos ou semi-preciosos usadas, almofadas, acolchoados para Para distinguir: Veículos e suas partes
contas de' metais preciosos, copos de móveis, bancos, balcões. banquetas Integrantes: Aros para bicicletas, autociosos, diamantes lapidados, fio de ouro
"Pias_ domiciliarei, berços, biombos. móveis, auto-caminhões, aviões, amor-'
fio de prata, fivelas de metais precio- cadeiras, carrinhos para chá e café, tecedores, alavancas de climbio, darcos.
sos, cafeteiras de metais preciosos, jóias conjuntos para dormitórios, conjuntos breques, bronco para veiculos, bicicle.
jóias falsas, lantejolas de metais pre- para sala de jantar e sala de visitas. tas, carrinhos de mão e carretas. cami.
ciosos, medalhas de metais preciosos conjuntos para terraços, jardim e praia. nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
semi-preciosos e suas imitações. palitos conjuntos de armários e gabinetes para mrros. tratores, carros-berços. carros.
de cima pedras preciosas para jóias, pe- copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras tanques, carros-irrigadoes, carros, card
dras semi-preciosas para jóia, pérolas giratórias, cadeiras de balanço, caixas aças, carrocerias, chassis, chapas cir•
e imitações de pérolas, .pratos de- me- de rádios, colchões, colchões de molas. culares para veiculos. cubos de veiculo&
tais preciosos, serviços de chá e de café dispensas. divisões. divana discotecas zo.redIços para veículos. direção. desIld
de metais preciosos, serviços de licor de madeira, espreguiçadeiras. escriveni- qadeiras. est.ribos, escadas rolantes, ele.
de metal precioso, serviços de refrescos nhas. estantes, guarda-roupas, mesas. vadores para passageiros e para carga,.
de metal precioso, serviços de saladas mesinha& mesinhas para rádio e televi- engates para carros, eixos de direção,
de frutas de metal nrecioso, serviços de são, mesinhas para televisão, molduras freios. fronteiras para veículos, guidão,
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locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas. moto furgões
manivelas. navios, Ônibus, para-choques.
para-lamas. para-brisas, pedais. pantões
rodas para bicicletas,, raios para bicicletas, reboque. radiadores para veiculas
rodas para veículos, selins, aciclos. ti.
santas para veiculas, vagões, velocipe,
dei, varetas de contrõle do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus varaes de
carros, roletas para carros

botes, botinas, blusões, boinas, babaIfouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chatas
cachscols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
8 senhoras • de crianças, calções, cal.
ças, camisas. camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhoa, cueiros,
pes, fantasias. tardas para militares, cokgials. fraldas, galochas, gravatas, gol
'roa, logos de litigaria. ¡aguaras, lanuda
.uvas, ligas, lenços, mantel& 'meias
Tarmos ns. 749.689 e 749.690, de maiô& mantas. mandrião, mantilhas. pa .
Jetõe, palas. penhoar, pulava?. retinirias.
16-5-66
neugas, ponches, polainas, pilantas, pu
Horst Paulo Zernik
abo& perneiras, guimouos, regalos
São Paulo
robe de chambre, roupão, sobretudos
.uspensórios saldas de banho. sandálias
;ueteres, aborta, sungas, golas ou slacks
.ruler, toucas. turbantes, ternas, uni
formes e vestidos
Classe 35
;ouros e piles preparadas ou não, canurças. couros, vaquttas, pelicas, e arIND. BRASILEIRA
dato dos mesmos: Almofadas de CCMroa, arreios, bolsas, carteiras, caixas
bicares de couro, carneiras, capas para
albuns e para livros, embalagens de
Classe 8
couro. estojos, gusrnições de couro para
Para distinguir fibras virgens
automóveis, guarnições para porta-bloClasse 28
os. malas, ma!-atas. porta-notas, portaPara distinguir artefatos de plástico a chaves. porta-niquels. pastas, pulseiras
saber: bolsas, braçadeiras, caixas, car- de couro, rédeas, selins, sacos para via.
teiras porta-documentos, envelopes, as- gen, sacolas, saltos, solas e solados
tojos e recipientes
tirantes para arreios e valises
Termo n.° 749.692, de 16-5-66
Tann on.° 749.693, de -16-5-66
Cia. De Roupas J. Rabello
S. A. Fábric aLeite ,& Alves Industrial
Guanabara
de Fumos
Bahia

SOFT-TOUCH

it:ande Venda Sem Dinheiro »

PRORROGAÇÃO

— DINHEIRO só em JANEIRO
na 5a. AVENIDA

Cigarrilhas Talvis
1% Mais Grata Lembrança

Classe 36
. Artigos da classe
Termos as. 749.695 a 749.697, de
16-5-66
Drury's S. A. Distribuidora de Produtos Internacionais
. São Paulo

r*DRUEY°

Do Brasil
Classe 44
Artigos da classe
Tarrno n.° 749.694, de 16-5-66
Siqueira, Gurgel El Cia. Ltda.
Ceará

Indústria Bra si le ira
Classe 31
Pare distinguir os seguintes artigos
para veiculos: Anéis de vedaçáo para
funções, arruelas, harbentes, buiões, buchas, barracas de carnpanba cordoalha, correias 'te transmissão. canaletas.
coberturas de lonas dia-agma para
vedação, lonas, fitilhos, tonas para
raios, mangueira& molas para vedação.
Pestanas. tampões, tubulações para vadações e tendas
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupa. faltas ela geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.

Classe 48
Artigos da classe

Termos as. 749.698 a 749.737, de
16-5-1966
Drury's S.A. Distribuidora de
Produtos Internacionais
São Paulo

DRURY'SI
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encerados. estrados linóleos; oleados; passadeiras; panos para assoalhas; para
paredes e tapetes
Classe 25
Bibelots, cartões, portais, cartazes, displáis, desenhos artísticos decalcomania:
estatuetas estampas, gravuras, fruttas de
vidro, figuras de ornatos, fotografias,
imagens manequins, magnetes, obras de
pintura 'e cartazes para decorações e
para exposição projetos, mostruários de
mercadorias, diversas para propagandas

engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, cnotocargas, mota furgões,
manivelas, navios. iSnibuz. para-choques,
para-lainas. para-brisas, pedais, pancões,
rodas para bicicletas,, .'aios para bicicletas, reboque, radiadores para veicula&
rodas para velculos, selins, triciclos, tis
rantes para veiculas, vagões. velocipe•
des, varetas de . contrõle do afogador •
acelerador, tróleis. troleibu& varaes de
carros, toletes "a carros
20
Para- distinguir petrechos navais e aero.
naut:c0s: âncoras, bóias, cinta de nata:
ção, Sateixas, flutuadores para ridromok
iria, para-quedas e salva-vidas
Classe 19
Aves e ovos em geral inclusive do bis
cho da seda, animais vivos, bovinos, ca.
vaiar, caprinos, galináceos, ovinos e
somos

Classe 24
Classe 18
Alarmares, atacadores para espartilho:.
.,: calçados, ataduras de algodão para Alfanges, balas, canhões, carabinas.
diversos fins exceto para fins mediei- chumbo para caça, cartuchos, espoletas,
sais, bandeiras bordados braçadeiras explosivos, espingardas. fusis, fogos de
borlas. cadeados . caas ara móveis e artificios pistolas. pólvora e revolves
Classe 17
pianos carapuças para cavalos, cor
iões, debruns lã firas forros franja Artigos para escritório, almofadas para
arimbos. almofadas para tintas, abrifestão. feltre pára órgão, tolos galar
lates lamparinas mochilas, mosquitel. Sores de cartas, arquivos. borrachas.
-os. nesgas.. ombreiras e enchimentos ,erços para mataborrão. borrachas pare
Dara rounas de homens e senhoras .,olas. brochas para desenhos, cofres.
panos para enfeites te móveis. nã,-. :anatas. canetas tinteiro. canetas para
'fazendo parte dos mesmos. palmilhas desenha. cortadores de papel carbonos,
passamaries. pavios rédeas. "rendaisre :ar:mbos carimbadores. cola :sim oaPel.
des. sacas sinhaninhas . para vestido: -:ceadores. compassos cestos para cor-esootuiência desenhadores. duplicadotelas. tampos -para almofadas, não . t:f
.es datadores. estolas para desenhos,
!ando parte de móx. , c1s, artgos este:
para canetas, estofos com cvnas.
feitos de algodão. cânhamo linho luta 'atolas
.squa ,-fros estofos rara lápis. espetos.
seda raiem lã nele e fibras não
?stiletes para oapé:s hiradorea fitas
incluidos em outras classes
para má quinas de ?screver n-sfites
Classe 23
Para lapiseiras acima arábica. grassrPeaPara distinguir tecidos em geral te0 'fores ;Sais em geral la piseiras,
asados para confecções em aeral. para rutnaa para apontar lápis minas para
tapeçarias e para artigos de cama e -a-afites minas para penas. máquinas de
mesa: Algodão. alpaca. cãnh mo . cet,m itu de somar mácalinas de multiplicar, '
caroã. casimiras fazendas e tecidos de sacrever máq uinas 'te calcular. manuf.
lã em peças. ¡utas-iersev: linho: nylon. nata-qatos. oorta-rinteiros, porta-carita.
paco-paco: percalina: rubi; rayon: seda aos norta . lápis, porta-canetas. portanatural; tecidos plásticos, reciclas im- cartas. prensas p rendedores de papéis,
permeáveis, tecidos de pano couro e. )ercevelos sara Papéis. perfuradores.
-érmas ras padeiras de borrões, stencila
veludos
oara mimehgrafos antas e tinteiros
Classe 22 •
Classe 38
Pios em geral, para bordado e tricota
Aros para guardanapos de papel
gemi fios em geral para tecelagem
uso cornutná fios de lã ou' Pêlo els aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
de là ou pêlo; em meada ou novéli. para retratos e autógrafos, balões (expara bordado: costura, croché ou tricô! ceto para brinquedos) blocos para
linhas de costura. -para bordar e pare co rrespondência, blocos para cálculos
blocos Para anotações, bobinas, brochutricotagem
ras - 7.0 impressas, cadernos de escreCasse • 21
Para distinguir: Veiculas. e suas partes ver: capas para documentos. carteiras.
integrantes: Aros para bicicletas auto- Caixas de papelão, cadernetas, cadermóveis, auto-caminhões, aviões amor- nos, caixas de cartão, cexas para patecedores. alavancas le . câmbio barcos. pelaria, cartões de visitas, cartões c0breques. braços para veiculas . bicicle- marciais. cartões indicas, confeti, car! tas. carrinhos de mão e carretas. catvi tolina. cadernos de -papel melimetrado
nhonetes. carros ambulantes camin'iões e . em branco para desenho, cadernos
ramos. . tratores, carros- hercos carros esclares, cartões em branco. cartuchos
tanques. ca rros-i rd g adoes. carros. car. de cartolina, copas plariográficas. caocas. carrocerias, chassis. chapas cir. demos de lembrança. carretéSs de pa-ulares na- veiculas cubos de veiculas pelão envelopes. envólucros para chacorrediços para veiculas direção , desli rutos de papel encadernação de papel
g adeiras. estribos, escadas rolantes ' , ele- ou papelão, . etiquetas, fdlhas indicas
vadores para passageiros e para carga, fdlhas de celulose, guardanapos. livros
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-e
não impressos, livros fiscais, livros de cha para máquinas, .copos de borracha rados. plumbagina em bruto. pó d. agricultura máquinas inseticida& rade
contabilidade, mata-borrão. ornamentbs para freios, dedeiras, desentupideiras moldagem para fundições, pedras bri- quinas vaporizadoras, maquinas da
de papel transparente, protos, papeli- discos de mesa. - descanso para pratos, todas, piche em. bruto, pedra aldearia. fundir, máquinas aiveladoras de terra,
nhos, papéis de estanho e de alumin;o. encostos, embalos, esguichos, estrados piantaa medicinais, pedras em bruto máquinas perfuradoras para a agricul . •
papéis sem impressão, papéis-em branco esponjas de borracha em quebrajactc avebracho, raizes vegetais, resinas. ra- -tura. máqcinas de plantar, motodear..
para forrar paredes, papel olmaço com para orneiras, fios de borracha lisas ianas naturais. residuos matei& glacio ruas, máquinas regadeiras, máquinas do
• nevas, talco em bruto, risto; xisto
ou sem pauta, Apel crepon, papel de fôrmas de borracha, guarnições para
roçar, de semear; para asfaltra; de
beturninorro e silicato
automóveis,
guarnições
para
veículos
torquir, de triturar, de esfarelar terra;
seda, papel impermeável, papel encerado
Classe 5
papel higiênico, pope' impermeável lancheia.s para escolares, laminas de Aço ene bruto, aço preparado, • aço para irrigação, para matar formigai) a
para copiar, papel para desenhos, pa- borracha para degraus, listas de bor- doce, aço para tipos, 'aço fundido aço cratros insetos, para borrifar e polveri;
pel para embrulho impernieabil:zado racha, manoplas, maçanetas, proteica parcialmente trabalhado, aço pálio, aço zar desinfetantes, para adubar. para
papel paro encadernar, papel para es- tes para para-lamas, protetores de refinado, brorize; bronze em bruto ou agitar e espalhar palha. para -olhai
algodão. para colher cereais. máquinas
crever. papel pare imprimir, papel pas' para-choques,' pedal do acelerador, pe narcialmente trab a lhado, bronze e amassadoras para álns agrícolas, de
dal
de
partida,
paras
para
busi
nas
rafina para embrulhos, papel- celofane.
de bor. manganês, bronze em pó, bronze em cortar árvores, para espalhar, para capapel celulose, popel de linho papel pratinhos. pneumáticos, pontas
barra. em fio, chumbo eni bruto ou 'pisar, máquinas combinadas para seti 213[8611aq eJed eqDo.,
sepos
•eyapina
.
absorvente, papel para embrahar taparcialmente
preparado cimento tne. mear e cultivar, de desbanar. para ens.
baco, papelão, recipientes de papel ro- massiças, rodizios, revestimentos de talica, cobalto, bruto cu parcialmente sacar, máquinas e ancinhos para forra.
aorracha,
rodas
de
borracha
para
mó.
setas de papel, rótulos de papel. rolos
trabalhado, couraças, estanho bruto ou gens, máquinas toscadoras. ordenado»
de papel transparente, sacos de papel veia, sanfonas de vácuo, suportes de Parcialmente trabalsado. ferro em bruta ras mecânicas, raladores mecânicos, romotor, sapatas do pedal do breque, reserpentinas, tubos, postais de cartão
sambei° os• isolador,. suportes, semi• ene barra, ferro manganês, ferro velho. los compressores para a agricultura,
e tubetes de papel
pneumáticos, suportes de cambio, san. gusa em bruto car parcialmente traba sachadeiras, gaspeadeiras, tecedeiras,
•
Classe 37
atado, gusa temperado. gusa maleável marcadores de terra, tosadores de graRoupas brancas. para cama • e mesa: almas de partidas.' saltos, solas e solados laminas de metal, lata em Rara. latão ma, tratores • egricolas, válvulas para
de
borracha.
surdinas
de
borracha
para
Acolchoados para camas: cochas, coem fõlha, latão cai chapas. latão ef33
máquinas agricolas
bertorea, eitregões, fronhas, gsta dana. aplicação aos aos telegráficos e telefõ vergalhões, ligas metálicas, amalhas.
Picos,
travadores
de
porta,
tigelas
pos, jogos bortalas, aços de todhas
Classe 8
magnésio, manganês: metais não traba.
lençóis, rrantas para :amas, pertos para tigelas, tampas de borracha para canta asados ou parcialmente trabalhados. Me- Para distinguir os seguintes artigos els!,
Tatu,
tirasde
boa-acha
para
elabora.
ro•itila • panos de ae - eas. aceahas de
tricos; Rádios, aparelhos de televisão,
tais em massa: Metais estampalos,
Cflo de substancias quirmaas
Toste e banho. toalhas de mesa.. toa-,
pick-usra geladeiras, sorveteiras, aparemetais
para
*alia.
aiquel
e
toco
. Classe 2
lhas para jantar, toalhas para chá e
lhos de refrigeração, enceradeiras, asClasse 6
.café , toalhas para banquetes, guarni- Para distinguir: Adubos, ". ácidos gani.
pirares de pó, fogões, fornos e- fogacítreos,
aguas
desinfetantes
e
para
fins
Máquinas
a
vapor
(exceto,locomotiva),
ções para cama e mesa, toalhinhas
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
sanitários, apanha moscas e insetos (de caldeiras de vapor, Instalações de va- balanças, ferros elétricos de engomar e
(cobre pao)
g'onta e papei ou papelão), beataria'. por, eletro-caldeiras, reservatórios, con- passar, batedeiras, coqueteleiras, expre.
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de das, baraticidas, carrapaticidas, creosot dutos de ,Pressão, caldeiras acumulado- medorea liquidificadores elétricos, máaço, madeira, estofados ou não. inclu- creosotallna, creosotos. desodorantes ras, separadOres_de pó. separadores de quinas para picar e moer legumes e
sive móveis para escritórios: Armários, desta fetantea, detumadores. esterminado líquidos 'em gotejo, aparelhos de aço carne, resistências elétricas. fervedorea.
armários para banheiro e para roupas reá de pragas e hervas daninhas, ter inoxidável para indústrias químicas ou estufas, ventiladores. paenlas e bule. •
usadas, almofadas, acolchoados para ttlizantes, fosfatas. tormicidas, tungici. Industriais de quiinica aplicada em ma- elétricos, refletores, relógios de ar remóveis. ',ancos, balcões. banquetas. das, funalgantes, • glicose para fins vete. cailnismos ara indústria de rodutos ali- frigerado. formas elétricas, máquinas
bandeias dornidliares. berços, biombos. rinarios, herbicidas. inseticidas, inseati. mentícios e bebidas, maquinismos para fotográficas e cinematográficas, Cass.
cadeiras, carrinhos para chá e café, fugas, larviCidas, microbicidas, medica. tinturaria, máquinas para tingir em painhaia elétricas, garrafas earmicas.
conjuntos para dormitórios. conjuntos mentos ara animais. aves e peixes. óleos grandes larguras, instalações de alveja- gaclores automáticos, lâmpadas, aparas
para sala de Jantar e sala de visitas. aeatatetantee e veterinários, petradeca mento, vaporação e, extração, instalações lhos de luz fluorescente, aparelhos de
conjuntos • para terraços, jardim e prata. sanitários e desinfetantes, papel fume de absorção, prensas, motores de com- comunicação Interna, esterilizadores conconjuntos de armario: e gabinetes para gatório, pós . inseticidas, %raticidas e bustão interna, compressores, Instala- densadores, bobinas, chaves elétricas,
Copa e cosinha, camas. cabides, cadeiras desinfetantes, preparações 'e radoutos ções ventiladoras, tubos compressores, comutadores, interruptores, tomadas de
giratórias. cadeiras de balanço, caixas inseticidas, desinfetantes e veterinários compressores diagonais, compressores corrente, fusiveL aparelhos fotográficos
de rádios, colchões, colchões de molas. raticidas, remédios para fins sanitarica axiais, turbinas a vapor e a gás, ins- e cinematográgicos. filmes revelados,
dispensas, divisões. divans discotecas dadas, sanitários e veterinários, vacina talações de turbinas a gás, ventiladores, binóculos, óculos, aparelhos de 'aproxide madeira, espreguiçadeiras. escrivani- parei aves e animais, venenos contra M- bombas, tubulações, máquinas frigorifi- mação, abat-jours e lustres máquinas
antos, animais e. hervas daniaras
nhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
cas, instalações frigorificas, de baixa
para lavar raupas para uso
mesinhas mesinhas para rádio e talava e. desinfetantes para fins agricolas, bar- temperatura, instalações frigorificas rá- Instrumentos musicais de corda e suaa
Classe 3
são. mesinhas para televisão. inolchrw
pidas, bombas térmicas, condutos de partes: v:olão, lira. órgâ,o hamonios.
para quadros. oorta-retratos. pol é ! onae 'Substâncias químicas, produtos e pregêlo artificial, máquinas de aquecimen- cravos, espinetas. citaras; seiedinos; via..
poltronas-camas. prateleiras. porte-dia. parados para serem usados na medicina to central e de irradiação, transforma- /aí; harpas; pianos; violoncelos; contra.
ou na farmácia
péus, sofáa sofás-camas. travesseiros e
dores térmicos, instalações de arejamen- baixos, banodlins; rabecas; guitarras.
vitrines
Classe 4
to, instalações de ar condicionado, Ins- Instrumentos musicais de aoprou metalde,
origem
aniClasse 39
Substâncias e produtos
talações de arrefecimento de coque, tea- ticos au não e suas partes: barítonos;
Para distinguir: Artefatos de borracha mal: vegetal ou mineral, ean bruto ou res, máquinas e suas partes
de fundição sax-trompas, saxofones, troinbones de
borracha. artefatos de borracha para parcialmente preparados: Abrasivos em
pistão; clarins: trombetas . cornetins;
Classe
veiculos. artefatos de borracha não In. bruto, argila refratária, asfáltico
cluidos em outras classes: Arruelas, ar- bruto, algodão Sn bruto. borracha em Máquinas e utensílios para serem usa- clarinetes; pifanos: flageolets; flautas;
• golas. amortecedores, assentos para .ca bruto. bauxita. benjoim. breu. cânfora das exclusivamente na agricultura e ebOés: helicons; trompas de pistões;
cleirasa borrachas para aros, batentes dk :sobral. chifres, ceras de plantas; ceras horticultura a saber: arados. abridores gaitas; gaitas de bôca: ocarinas: characofre, buchas de estabilizador buchas vegetais de carnaúba e aricuri, exima de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- melas; outros instrumentos musicais;
buchas para 'amei°, batente de porta ir cavalo, crina em geral, cortiça em cânicos e empilhadores - combinados, gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sam.
batente de chassis, bicos para - mamadei bruto, cascas vegetais, aspeito, ervas arrancaciores mecânicos para agricul- - fonas; harmônicas e castanholas
ma braçadeiras, bocais, bases para te. medicinais, extratos. oleosos,. estopas tura, batedeiras para ceerals, bombas
Classe 11
lefones, borrachas para caranros indus .nzotre. fôlhas, fibras vegetais, flores para adubar,,
adubar, ceifadeiras, carpideiras Farragens, ferramentas de Má espécie.
econ, grafites, ames em bruto. granitc
triais. borracha para amortecedores
charruas para agri. cutelaria em geral e outris art:gos de
etr bruto. kieselghur, líquidos de plan. ceifados para
bainhas de borracha para rédeas. cochisr raa latex em bruto ou parcialmente ccItura, cultivadores., debulhadores metal a saber: Alicates, alavancas, arde motor, câmaras de ar. chupetas, cor oreparados. minérios, metálicos, medra destocadores; desentegradores; esmaga • mações de metal, abridores ela !ateia
deres massiços de borracha, cabos para rae eme bruto ou parcialmente trata dotas para a agricultura escarrificado arame liso ou farpado. assadeara
. s. açuferramentas, chuveiros, calços de aor 't:adess eas toras, serradas e aplainadas. res, enchovadeiras, facas .para alague careiros; brocas, bigornas, baixelas,
racha, chapai e centros de mesa, cor manganês. óleos de- cascas vegetais. tias a gricolas ferrada iras. gadanhos bandeijas, bacias, baldes, bimbanieres;
das de borracha, cápsulas de borracha Mica, mármores em bruto, õxido de garras para arado, grades de discos bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co-'
parac entro de mesa, calços de borra. gazes solictificadores, gelatina, gia, 41, ou déstes, máquinas batedeiras para Iheres para pedreiros, correntes, cabides,:
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Nacional do Propriedado /industriai aquele.s que se julgarem prejudicados com o concessão do registro requerido
re.:.naves; eremones, chaves de pasafusos,
conemõea para encanamento, colunas.
winas de metal para portões, canos de
sasearl. chaves de tenda chaves isglesa.
Calseçõ.es , canecas. cipos. cachepots,
c antroa de mesa. toqueteleiras caixas
siara acondicionamento de alMentos,
- caldeirkfas, caçarolas. chaleiras. cateteiSraS3. conchas coadores; distintivos, da
Faaadiçam enxadas, enxadões. eaferaa
aagares, esguichoz. enfeites para arreios
estribas : esferas para arreios, espuma.
• clama; formões. %ices, ferro pare cortar
caairc. i'arrolhis, facas, facões, tachaduras faamo Comum 3 carvão. teruteiras,
• f:anis ramas para doses, freios nata
e::2,-s.3a3 de ferro, frigidairas: á achon.
g-velhao gar ços. ganchos para quadros
ganis para darruagens: insígnias: limas. lCmlnzs, liroreiros. latas de lixo:
arraa machad:nlsas, molas para parta.
molas para venezianas, martelos, dar.
ssstas. matrizes; navalhas; puas; Os, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; noseiras, porta-pão. porta-lóias, paliteiros
• saar,alas, roldanas, ralos para pias: rabieca, segadoras: carviços de chá e café
acuas serrotas, sachos, sacarrolha; tascaras. talheres atlhadeiras. torqueze.
Senazaa, travadeiras, telas da arame. paancirea, trincos, tubos para encanamento
arilho: parra sirtas de correr. taças.
CrENCSiES, tualbulos: vasos. vasilhames
e verruma
Classe 10
Ribuminimetros, aparelhes para med i? a
•
siressão sanguinea, bombas para extrair
leite. buretas. copos para banhar os
¡alhos. bicos le seringa, cânulas, cateteres
cuspideiras para dentistas, ctstoscóp'Os.
'drenos para tias cirúrgicos, duchas para
els olhas, espátulas para abaixas a litigue., estetoscópios. hetnog/obirônietros
Fsememanôme.tros, histerotomos batuta
Citarnetros, inhaladores irr:gadoras.
sigadosea cirúrgicos, irrigndores nasais
8arc.ataa laringoscópios laringotomos.
glbo crtifieaic. otoscópios. Pi pos narO
•
Oesissaae, seringas de vide aparo cirurgia
aermômeraos clinicOs tubos de traguem.
cretroscópios. ureõmetros. válvta
?sia abdominais c voginais, ventosas.
v2vidanetros, alcavala para doentes
Classe 13
Aderno:, da metais preciosos ,gennpreeioso3 e seas imitações. adereços de
-asas pedras preciosas e suas imitações, adm.
zoa da metais preciassos. reeal-pretiosoe
o aans Imitações, alianças, anéis, artigos de kantasla de metais preciosas.
balarenrians de metais preciosos ou
s o m: preciosos bandejas de metais prec, Iças, oerloqueo de metas] preciosos,
hr ocos de Metal precioso - ou semip recs asos oules de metais preciosos.
ai-eiraa de enatais preciosas. colares
Ir mete ,. rxrfel.,..;as nu sCrUl preciosos
metnis p reciosos. copos de
diamantes lapidados, fio de ouro
fia a • asata, fivela s de metais precioso, amima de metais psaaa:osos. jóias
Itaaa . 'sus. lantejolas de metais praclosoa, medalhas de metais preciosos
seini-prcclosos e Suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias. peEn2 senil-P.reciot54a para Mai grolas

e imitações de pérolas, pratos de me- tas , cadinhos. cântaros. cálices, centre
Classe 26
,'-is preciosos, serviços de chá e de café ie mesa, cápsulas. copos, espelhos, as. Artefatos de madeira em geral: Arge=,
de metais preciosos, serviços de lisos .:asradelras, frascos, fôrmas para do es las, alguidares, armações para balcões
de metal precioso. serviços de refressos reirmas para tórnos, fios de vidro, gar e para vitrines, artefatos de madeiro
de metal precioso, serviços de saladas rafas, garrafões, graus. globos, haste para caixas, bandejas, barris. baldes,
de frutas de metal precioso. serviços de iarros. jardineiras, licoreiros triamadai batedores de carne, caixas, caixões, cai:sorvete de metal precioso, talheres de ras mantegueire.s. pratos, pires. porta xotes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cubaas
metais preciosos, turibulos de metal. ióias, paliteiros. potes. pendentes pe caçambas, colheres, cestos para taãe
estala saladeiras, serviços para re capuz para cozinha, cabos para ferre'
turtnalin-as lapidadas e vaaas de
, rescos, 'saleiros, tubos, tigelas. -traves menta& cantoneiras, engradados. estes»
metais preciosas
esteirinhas, estofos. espremedeiraa,
;as, vasos vasilhames, vidro para VI
Classe 12
Para distinguir: artigos de metal comum. ira ças. vidro para relógios, varetas embalagens de madeira, escada, tosa,
alfinetes, agulhas, agulhas para cro- vidros para conta-gotas vidro pare mas, guarnições para porta-blocos,
guarnições para cortinas, guarnições de
chê e tricô, canutilhos, colchetes, dedais,
automóveis e para bara• r asas e
madeiras para utensílios domésticas,
.`.itas métricas, fivelas techos corredi
xicaras
natas de madeira, palitos, pratos. Pia
ços, garras, grifas de metal par en
Classe 28
o
nas, pinos. puxadores prendedores do
feitas de vestidos. ilhoses, lantejoulas.
Para distinguir: Artefatos de mataria; somas. pasinhas. garfinhos e colheres
missangas, presilhas. passadores
plástico e de nylon: Recip:entes fabri- para sorvetes, palitos para dentes. táa
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para constru- cados de material plástico. revestimen- Noas de passar roupas. táboaí de carne,
tonéis torneiras, tambores, tampas,
ções e decorações: Argamassas, argila. tos confeccionados de substâncias ani
suportes de madeira
areia, azule!os. batentes, balaustres, blo- mais e vegeta:s: Argolas açucareiros
Classe 30
cos de cimento, blocos para pavimenta- armações para bacios, bules. bandejas.
ção, calhas. cimento, cal, cré. chapas ,ases para telefones, baldes. bacias bol- Guarda-chuva, guarda-sol, bengalas
suas partes. integrantes
isolantes, caibros. caixilhos, colunas, sas, caixas, carteiras, chapas cabos
Classe 29
chapas para coberturas, caixas dagua para ferramentas e utensilios. cruzetas
santas de descarga para etixos, edifica- caixas para acondicionamento de ali- Espanadores, ecsôvas comuns, lambazes,
rodos, vassouras e vasculhos
ções preanoldadas, estuque, emulsão de mentos caixa de mater:al plástico para
Classe 49
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- baterias. coadores. :sapos, canecas. contums melicas para construções, lame- chas. capas para álbuns e para livrOs Para distinguir: jogos, brinquedos, paslas de metal, ladrilhos, lambris, luvas cálices, cestos. castiçais para 'velas.. satempos .e artigos desportivos: Auels junção, !ages, lacasatas, material iso- caixas para guarda de ibjetos. carta. tomóveis e veículos de brinquedos, aralante contra frio e calor, manilhas, mas- shos coadores para chá, descanso para mas cDe brinquedo, baralhos, bolas para
sas para revestimentos de paridas ma- pratos, copos e copinhos de plásticooi todos os esportes. bonecas, árvores d.e
deiras para construções, mosaicos. pro- para soraetes, ca:xinhas de atascai natal chocalhos, discos de arremesso
dutos de base asfáltico, produtos para nara sorvetes, colherinnas, pasinhas desportiva figuras de aves e animais,
tornar impermeabllizantes as argamas- garfinhos de plástico para sorvetes tos- logos de armar, logos de mesa. [avec
sas de clwato e cal, hidráulica. pedre- minhas dt plástico para sorvetes. discos, para esporte, miniaturas de utensílios
gulho. produtos betuminosos. impermea- .mbreagep de material plástico. emba- domésticos, máscaras paar esporte, naa
dedeiras redes para pesca, tamboretes
bilizantes liquidos ou sob outras formas
e varas para pesca
para revtstimento e outros como na pa- agens de mater:al plástico para sorveas. estojos para objetos, espia:ias de
vimentação, peças ornamentais de ci- ylon esteiras, enfeites para automóClasse 48
mento ou gesso para tetos e paredes. veis, massas antisruidos. escoadores de Para distinguir: Perfumes, essências, eaa
papel para forrar casas, massas anti- >ratos, funis, fôrmas para doces fitas tratos. água de colônia, água de toucaácidas para use nas construções, par- para bolsas, .f.acas guarnições guarni- cador. água de beleza, água de quina,
quetes, portas, portões. pisos, soleiras
lições para porta-blocos. guarnições água de rosas, água de alfazema, água
para portas. tijolos, tubos de concreto, para 1:quidificadores e para batedeiras para barba, loções e tônicos para cri
telhas, taaos, tubos de vintilaçâo, tancabelos e para a pele, brilhantina. banques de cimento, vigas, vigamentos e le frutas e legumes. gcarnições de ma- dolina. "batons" cosméticos, fixadores
erial
plástico
para
utensilios
e
eibletos.
vitrôs
Iuarnições para bolsas garfos, galerias cie penteados, petróleos. óleos para co
Classe 155
aara cortinas, ferro laminados, pisa cabelo. creve rejuvenescente, cremes gor,"ara distinguia: Artefatos de ceamian, ticos, lanche:ras, mantegueiras, malas durosos e pomadas para limpeza da
mrcelana. • faiança, louça vidrada para )rinóis. prendedores de roupas. puxado- pele e "maquilage" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arrim
180 caseira:4 ' aparelhos de chá, de café,
-es de móveis, pires, pratos paliteiie tantas, serviços de refrescos e de 'os. pás de cosinha, pedras pomes arti e talco perfumado ou não, lápis para
bebida o saber: abajurea de lampião. los protetores para documentos • pu- pestana e sobranceiras, preparadas paro
Cilios e olhos, carmim para
açucareiros apanha-moscas. bacias de xadores de água para uso doméstico c,nubelezar
rosto e para 09 lábios. sabâo e crecrne
latr:na, bandeijas, banheiras, biscoiteiras norta-copoa, porta-nique:s, porta-notas para barbear, sabão liquido perfumado
bidês. botijas, bules, cafeteiras canecas aorta-documentos placas, rebites rad!. ou não, sabonetes. dentifrícios em 4,
castiçais, chavenaa centros do mesa, \lias. recipientes, suportes, suptirtea para pasta ou liquido. sais perfumados para
compoteira. cubosê, descansos P.e porce- guardanapos: • saleiro, tubos, tigelas. banhos, pentes, vaporizadores de Pede°
lana, escarro deitas, espremedores. Sluts asbos para ampolas. tubos para serin- me. eseôvas para dentes, cabelos, unhas
funis, garra1/4s, globos, jardineiras jar- gas. travessas, tipos de material piás- e cilios, saquinhos perfumado, preparaMS, jar,fdes, lavadedos, lavatózieD
leo. sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilha- dos em pó. pasta. líquidos e tijolos
feiras, raaçanteas de porcelaua, tWaSSZQ- 'aos para acandiclinemento, vasos, :a- para o tratamento das unhas. d1ase3p
gue1 ;,é4v., molheiras, moringas, palite:roo caras, colas a frio e colas são incluidas ventes e vernizes, reanovedores da malpedestais, pias, pires: polvilhadirem eas outras classes, paia borracha para aula. glicarina perfumada para os cabep orta-facas, pores, puxadores, receptá- cornames para marceneiros, para sapa- los e preparados para descolorir unhas
culos, sale:ros: serviço de chá: taças feires para vidros pasta adesiva para aios e pintas ou sinais artificiais. óleos
Para café, travessas, terrinas, oseirabla
para a pele
mater:al plástico o mgerall
vasilhas, vasos sanitários e slcausa
Classe 47
'
Classe 27
Classa
Cabos para utensitios, cestos para cos- Para dist:nguir combustíveis, lubrificaraVidro comum. laminado, Seaalhad
h
c tura, cestos para pães, caixas para res. substancias e produtos destinados
em tUas as formas e Preparos, vidre acondicionalnentos, caixas par enfeites. iluminação e ao aquecimento: álccual
cristal para todos os fins, vidro indu.s estofos, guarnições para utensilios.
motor, carvão a gás hidrocarborete.
criai, com telas de metal ou camposi•
peneiras. redes, suportes para 111- gás metano. butano t propano. gás eza
,ões especiais: ampolas, aquários, as Ca.% cacos, telas para assentos e ga. garra fado, gás liquefeito, gasolina. gra,
odeio.% gliniOáriZeR2 bandeja; 5nbe- ,
.uas lubr:ficantes óleos conabusilveL,S
deiraz e osceiren
•
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óleos lubrificantes óleos destinados â
Iluminação e ao aquecimento, óleos para
amortecedores, petróleo e querosene
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. espremacetes, extrato de
anil, fécula nara tecidos, fósforos de
cêra e de madeira, goma para lavanderia. limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos líquidos mata-gordurars para roupas e mata óleos para roupas, •oleina, óleos para limpeza de carros. pós de brannuear roupa, salicato
da sódio, soda cáustica, sabão . em pó,
sabão comum, sabão de estragar e savonaceos. tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 45
Plantas, sementes e mudas para a agá' cultura, a horticultura e a floriaultura.
Frores naturais
Classe 44
Acendedores de cigarros e charutos.
aromanzadores para fumantes, bolsas
para fumo, tabaco e rapé, boquelhas
cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros, muros
para piteiras, fosforeiras, fumo manufaturado ou não, isqueiros, palha para cigarros, piteiras, ponteiras de cachimbos
e porta.cigarros

sucos cld frutas sem álcool, vinhos ' vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky

:idas carrapaticidas, cresol cresurali
creozato, desodorantes, • dasintetan
tes. detunadores. exterminadores di
pragas e hervas daninhas, esteretilan
Termo n. o 749.742, de 16-5-1966
tes, eintroCações para animais untet
Roberto Mauro Garcia
tos, farinha de ossos, fertilizantes, tos
São Paulo
fatos, formicida& tungicidás . , turn!nan
tes. glicose .para fins veterinários. que.
aos. herbicidar tusetittigos, larvkidas
microbicidas: medicamentos , ocre aal.
mais, aves e Deixes. óleos desinfetante:
e veterinários
:1(strólteps• saturanor
.lesdifetanter
turnegatórto
inseticidas. ciai isiticidas tunqicino,
tantes areriaracãe5 .
rodif ff)!
, tic- as Oerrriiac lesintetavv-s
Jeterinario,
ratil 11dm,
se:nédios- gata
rins veterinários. —Sahões kiPt e i'lnânos f
desinfetantes sais nata rins agricolas
>articulas sanarias e veterinários Mi
tatos, suidertastatos, vacinas para aves
.• animais. venenos . contra insetos
mais e 'ervas -toninhas
,.:Classe 29
Espanadarera,aaescavas comuns,' lambazes; rôchas-,:::Dastiburasia.ivas-:alhos
- -1 '0-0assi---47
Rouoà 45/:àss- erarb cama e mesa.
Classes: 33, 41, 42, 43'e 14
slaaaat.ioado. -toara catnas adchas co:
Insígnia de Comércio
>arte-as aestregõea :tronbas.,„gua,rdana
aos. iog
baraatasa 1,Qr5 3
Termo á.° 749.743, de 16-5-1966
iençói, mantas Tiritá
naS os os pana
. Roberto Mauro Garcia
aosialla danos de cos• iam. ' as 4-e
São Paulo
tostc e banho, toalhas e p esa. tod,
Termo n.° 749.738, de 16-5-1966
lhas p ara lauta, toalhas nata ela ' e
Drury's S.A. Distribuidora de
café . toalhas oara banquetes. guarni
Produtos Internacionais •
cões para cama e mesa, toalhinhas
São Paulo
(cobre pão)
.
Classe .33
Classe 15
Sinal de propaganda
Para distingu.ra Artefatos de ceãmica.
Termos ns . 749.739 a 749 741, de
porcelana, faiança, louça vidrada para
16-5-1966
uso caseiro aparelhos de chá, de café
de jantar, ' serviços de refrescos C dr
Roberto Mauro Garcia
São Paulo
bebidas, a saber: abajures de lampião.
açucareiros. .a p anha-moscas, bacias de
atraiia, bandadas banheiras, biscoiteiras
ides. bordas, boles, ..a reteiras canecai
castiçais cha ve nas centros -de mesa
o mpoteira. cubosê, descansos ele porca.
esaarradeiras espremedorea binar
'unis, garra 4as.. globos. jard:neiras jar.
os, jarrões, la v adarias. lavatórios lei-eiras' maçanttas de poraelana, mante.
Classes: 33, 41, 42 43 e 14
jueiras, molheiras. 'moringas, pâte:ros
Sinal de propaganda
, edestais, p ias. • pires: polvilhadires.
orta facas potes. puxadores. rece ptáTermos ns. 749.744 a 749.747, de
-ulos. sale:ros: serviço de chá: tacas.
16-5.1966
SABAP — Sociedade Anônima Brasi- ara café. trai -asas, terrinas, ririnóis
leira de Artefatos Plástici.s
Termo n. o 749.749, de 16-5-1966
' São Paulo
•
Çonac - NaCional de Carfôra !tela,
Classe 41
.São Paulo
--raches, refeições prontas fritaras e
salgados: Bolinhos; , croguares churrascoa, cochinhas; carnes; empadas e estilq
C An,e5.1"1‘
-‘-`?;•
has; kibes: omeletes; pastais: pizzas; salC
sichas; sanduiches, saladas, 'tortas e.
k•N,e
ntrs-'8'
doces
45,-

4) .05
Classe 43
Aguas mmerais, águas gazosas artiliriais
bebidas espunmates sem álcool, guaraná.
gazosa, essências para refrigerantes te-frescos refrigerantes, soda, suco de ira.
t5)"e
,
tas, sifões, e xaropes
..lasse
• ase 2 •
Par-a 1ist/m.1[W Hclu r, l, n ,ef.• aperitiaar,a sanitários. 4gua lesin
,,r
'
,e,
mi.
,
vos ,N .),7
atantes e oara fins Ranirários apanha
ve las ia-nar aanaaia • r, knmpt
arisca e inseto, Ide goma ri -late] aia
res acerai punch aiimpermint, rhurn papelão), alcalis bactericlOas, Parati
Ars

•

,

pelaria, cartões de visitas cartfie 's ail>a
marciais, cartões indicas, confati. .car.
rotina, cadernos de papel inelanatrado
e em branco para desenho tia crinas
esclares. cartões em branco, carr.,inos3
de cartolina. copas planograhce,
dermos de lembrança. carreté.s de paa
palão, envelopes, envóhicros para Jha.
rutos de papel. encadernação de aapeR
Ou papelão, etiquetas. fôlhas
tralhas de celulose, guardanapos lo.ros
não impressos, livros fiscais, livros dei
-e>ntabilidacle, mata-borrão grnarnentom
de papel transparente, prótos, nana.>
Ocas, papéis de estanho e de aturam
papéis sem impressão. papéis em branca)
para . torrar paredes, pa pel o l naacc comi
cm sem pauta, papel crapon papei de
seda, papel impermeável. papel enceradol
papel higiénico, papei impermaavet
para copiar, papel para desenhos paa
pai para embrulho impermeata I zadd
papel paro encadernar. 'papel para estia
cravar. papel para imprimir, papel paa
calina para embrulhos, papel' ceiotartaa
papel Celulose. papel de linho papd
absorvente. .papel para embrehar tad
bai-t. papelão, recipientes de papel roa
setas de papel. rótulos de Pa pel 'olos
de papel transparente, sacos de pape&
serpentinas rimos, postais de cartão
e tubetes de Papel
calasse a
,"Serino n. o 749 . 748, de 16-5.1966
SABAP — Sociedade Anônima Brada
leira de Artefatos Plásticos
Sac. Pardo

S-A B A pj
Glasse 33
Expressão de propaganda'
Termo n. Y 749.750, de 16 5-1966
Drua a 's S . A . Distribuidora de ProdutoSI
Internacionais

o UM cium
. JUVE NTU DE
.

Classe 42
Expressão de propaganda

Termos os. 749.751 a 749.776, de
16-5-1966
Companhia Siderúrgica Paulista
COSIPA
São Paulo

C.O$IPA
Indústria Brasileira')

_'asse 38
Classe 4::.
Aros para g uardanapos
papel
a g lutinados, álbuns (em branco), álbuns Aguas gasosas. naturais ou artific
isg
para retratos e autógrafos balões (ex- caldo de cana., caldos de frutas: guad
ceto para brinquedos) blocos para rade refrescos. refrigerantes: soda: sai
' rapes para refrescos
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brochuClasse 42 "1
ras não impressas, cadernos de escre- Para distinguir: Ag uardentes.
operitid
ver. capas Para documentos, carteiras, vos. an:z. bItter brandy. conhaque.
cetra
caixas de papelão, cadernetas, cader- veias ferrei, genebra
(lin. kurnel. !tecia
nos, caixas de cartão, ca:xas para pai.. res, amar, pune!) pipermint, dama
á
•
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tacos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
inouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky

-7,
ji _

;---=

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhack
em aidas as formas e preparos, vida
zristal para todos os fins, vidro inclue
criai, com telas de metal . ou composi
:ães especiais: ampolas, aquários, as
sad'eiras almofarizes. bandejas cube
tas, cadinhos. cãntaros. cálices, cantale aesa, cápsulas, copos, es pelhos. as
:arradeiras, frascos, fôrmas para do es
Fôrmas para tõrnos. fios de vidro, gar
-atas, garrafões, graus globos. haste
larros. jardineiras, licoretros mamadei
rua, mantegueiras. pratos pires. porta.
jóias, paliteiros. potes, pendentes pe.
aestais, saladeiras, serviços pare re
-freacos.li,tubgearvs.
ias, *vasos. vasilhames vidra para
draças, vidro para relógios, varetas
vidros para conta-gotas, vidro par.
automóveis e para bara-brisas e
atearas

Classe 35
Couros e ptles preparadas ou não, camurças, couros. vaquttas. pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de couClasse 36
ros, arreios, bolsas, carteiras; caixas.
Para distinguir: Artigos de vestuários
chicote: de coara carneiras, capas para
• roupas feitas em geral: Agasalhos
álbuns. e . para livros, embalagens de
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
couro, estojos, guarnições de couro para
botas, botinas, blusões. boinas baba.
automóveis, guarnições para porta-blod----a bonés. capacetes, cartolas, cara.
70S, . malas, maletas, porta-notas, portamas, casacão, coletes, capas, abales.
chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
cachecols, calçados. chapéus, cintos
de couro, rédeas. selins. secos para viacintas, combinações. corpinhos. calças
gem. sacolas, saltos, solas e solados,
senhoras e de crianças calções. cai.
tirantes para 'arreios e valises
ceie., camisas. camisclaa camisetas
.lasse 41
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
Alcachofras aletria, alho, espargos
Nelas. casacos, chinelos, dominós. acharaçúcar. alimentos, para animais, amido
pea fantasias, fardas para militares, coamendoas.
ameixas, amendoim, araruta
legiais. fraldas, galochas, gravatas. gor
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azeiros. ogos de !ingeria. jaquetas. laquês
tonas banha. bacalhau, batatas. balas
luvas. ligas, lenços. mantaa, meias:
biscoitos,. bombons, bolachas, baunilha.
maiôs. mantas, mandrião, ma:Cintas. pa.
café em pó e em grão, camarão, canela
let6s. palas. penhoar. pulover. pelerinas:
em pau e em pó, cacau. carnes, chá.
palmas, pouches. polainas. pijamas- puClasse 9
nhos. perneiras. quimonos, regalos. Instrcmentos de sopro, corda, percussão caramelis chocolates, confeitos, crave
robe de chambre, roupão. sobretudos. e suas partes integrantes: Acordeão cereais, cominho. creme de le:te, cremes
suspensórios, saldas de banho. sandálias bandolins, baterias, cordas para instai. ilimentkios. croquetes, compotas. cansueteres. shorts. sungas. stolaa ou slacks mentos musicas. culcas, clarinetes ca- gica coalhada, castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos. colorantes
toucas, turbantes ternos, uniformes
vaquinhos, cornetas, gaitas; harmônicas chouriços, dendê. doces, doces de frue vestidos*
flauta. pistão, pandeiros, pianos: raberas espinafre essências alimentares. emtão, saxofones, tuba: tambores;
Classe 19
padas, ervilhas. enxovas, extrato de toè.
,
violão e violino
Para distinguir: Aves e ovos em geral
mate, farinhas alimenticias, lavas fé.
Inclusive do bicho da seda, animais
cuias, flocos, farelo, fermentos. teijái
Classe 15
vivos, bovinos, cavalar, caprinos, galiPara distingu:r: Artefatos de ceâmica. Nos Frios. grutas sécas 'naturais e cris.
náceos, ovinos e suínos
porcelana, faiança, louça vidrada para talizadas, glicose, goma de mascar, gor
uso caseiro, aparelhos de chá, de café. duras, grânulos, grão de bici gelatina
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex- de jantar. serviços de , refrescos e de goiabada. geléias, 'herva doce herva
tratos, água de colônia, água de touca. bebidas a saber: abajures de lampião. mate, hortaliças lagostas, armas. leite
cador. água de beleza, água de quina. açucareiros. apanha-moscas, bacias de condensado. le:te em pó. legumes em
kgua de rosas, água de alfaaema, água latana. bandellas banheiras. biscoiteiras conserva, lentilhas, linguiça louro. :nas.
para barba, loções e tónicos para os Udês.. botijas. bules cateteiras canecas ;as alimenticias, mariscos, manteiga.
cabelos e para a pele, brilhantina. ban- castiçais, chavenas centros de mesa margarina, marmelada macarrai, masdolina. "batons". cosméticos, fixadores compoteira. cubosê, descansos "de porca. sa de tomate, mel e melado, mate, maa
de penteados, petróleos, óleos para os lana, escarradeiras. espremedores filtra sas para .mingaus. molhos, moluscos
Cabeio. crave rejuvenescente. cremes gor. funis, garra‘as, globos. jarrEneiras jar- mostarda. mortadela, nós moscada, nolurosos e pomadas para limpeza da ros. jarrões, lavadedos, lavatórios lei- zes. óleos comestiveis. ostras. ovas.
pele e 'maquilage" depilatfaios. deso- teiras. ma i inttas de oorcelana, manta- . pães, paios pralinés pimenta, pós para
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz guelras, molheiras, moringas, palite:ros p udins. pickles, peixes. presuntos. pae talco perfumado ou não, lápis para pedestais. pias. pires; polvilhadires: .tês peta-pois pastilhas, pizzas pudins:
'
pestana e sobranceiras, , preparados para porta-facas, pores. puxadores, receptá- q ueijos. rações balanceadas para aniembelezar cibos e olhos, carmim para culos, sale:ros: serviço de chá; taças mais, requeliõeS, sal, saga sardinhas.
o rosto e para os lábios, sabão e creme para café, travessas, terrinas, orinóis sanduiches. sorvetes. saci de tomate e de
para barbear. sabão líquido perfumado
frutas, torradas tap:oca, tâmaras, talhavasi4has, vasos sanitários e abaras
ou não. sabonetes. dentifrícios em pó.
rim, tremoços, tortas, tortas pare aliClasse 22
pasta ou liquido. sais perfumados Para
mento de animais e aves, torrões
Para
distinguir: Fios de algodão, fios
banhos, pentes. vaporizadores de perfutoucinho e vinagre
me. escôvas para dentes, cabelos. unhas sintéticos, cânhamo, uta, lã, nylon, fios
Classe 39
e cílios. saquinhos perfumado, prepara- plásticos, fios de seda natural e rayon, Para distinguir: Artefatos de borracha
para
tecelagem,
para
bordar,
para
cosdos em pó. pasta, líquidos e tijolos
borracha, artefatos de borracha para
para o tratamento das unhas, dissol- tura, tricotagem e crochê. Pios e li- veiculos, artefatos de borracha não lis.
ventes e vernizes, removedores da cuta- nhas de tõda espécie, fios e linhas paia cluidos em outras classes: Arruelas, ar
pesca,. linhadas de aço para pesca
cula. glicerina perfumada para os cabegolas, amortecedores, assentos para ca
Classe 29
los e preparados para descobrir unhas.
deiras, borrachas para aros, batentes de
cílios e pintas ou sinais artificiais, Gleos Escovas comuns (não incluídas nas cofre, buchas de estabilizador buchas.
classes 6, 11, 17 e 48 ) , lambazes, rodos, buchas para iumelo, batente de porta
para a pele
espanadores e vassouras
batente de chassis. bicos pare mamadel.
Classe 3
braÇadeiras, boca/9, bases pare te
Classe 30
Substâncias químicas, produtos e prepa
l
-ados para serem usados na medicina Guarda-càvas, guarda-sol, bengalas e efcmes, borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores
s partes integrantes
ou na farmácia
bainhas de borracha para rédeas. cochila
Classe 34
Classe
'te motor, câmaras de ar. chupetas, cor'Tecidos em geral, a saber: br.nados, Para distinguir os seguintes artigos con- dões massiços de borracha, cabos para
feccionados
de
material
plástico,
nylon
'casimiras, gaze de algodão em peças;
f erramentas, chuveiros. calços de bom'
pano couro; tecidos plásticos em peças, e outras fibras: Cortinas, cortinados, r acha, chapas e centros de - mesa cor.
tecidos plásticos em peças tecidos de capachos, encerados, estrados, linóleos, ias de borracha cápsulas de borracha
algodão, de lã, de linho, de câninsmo, oleados, passadeiras, panos para assoa- aarac entro de mesa calços de borra.
de luta, séda natural ou raion, 3a:ciclos lhos. paredes e tapetes de plásticos ou -ha para máq uinas, copos de borracha
não
de elástico, de vidro, de viscose,
.)a -a freios, dedeiras desentupideiras,

discos de mesa, descanso para pratos
encostos, embolos, esguichos, estrados
esponjas de borracha em quebrajacts
para ~eiras, fios de borracha lisos,
teimas de borracha, guarvações para
automóveis, guarnições para veiculos
lancheias para escolares, lâminas da
borracha para degraus, listas de borra cita, manoplas, maçanetas, proteto.
res para para-lamas, protetores cis
para-choques, pedal do acelerador, pr
dal de partida, paras para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas. rodai
masslças, rodízios, revestimentos da
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor sapata: do pedal do breque. relembalo e isolador, suportes, semi,
pneumáticos, suportes de câmbio. sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos Çios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para contagaitas. tiras de borracha para elaboração de substancias quitn'cas
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, co.iertores asfregões, fronhaa guardanapos, ji..gor. bordados .ogoa de toaLias,
lençol * a antas para camas oanos para
...:osidda e panos de C7. tos, tO Ilhas de
rosto e banho, toalhas le mesa. toa, has para Jantar. toalhas para chá c
café toalhas oara banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre Pão)
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas. alguidares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas. barris baldes,
batedores de carne, caixas, caixões. caixotes, cavaletes, cunhas. cruzetas cubas,
caçambas, colheres, cestos para pães,
capuz para cozinha, cabos para ferramentas cantoneiras engradados, estrados, esteirinhas, estojos. esprernedeiras,
embalagens de madeira, escada, formas. guarnições para porta-blocos..
guarnições pira cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios domésticos.
malas de madeira. palitos, pratos, pipas, pinos. puxadores prendedores de
roupas. pasinhas, garfinhos e colheres
nua sorvetes. oalitas Para dentes. táboas de passar roupas. tábuas de carne,
tonéia torneiras, tambores, tampas.
suportes de madeira
Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou
fibra: Cestas, cestos, cabos para utensílios, cestos para costuras, cestos para
pães, caixas para acondicionamentos,
caixas para enfeites, esteiras, embornais, embalagens, estojos, guarnições
para utensílios, guarnições para calçalos, malas, palmilhas, redes, rédeas, sacolas, sacos, telas para assentos de
cadeiras
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
Plástico e de nylon: Recip:entes fabricados ae material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetas: Argolas açucareiros.
armações para ócclos, bules, bandejas.
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bases para aeletones, baldes. bacias bolClasse 46
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei: martelos, bistcris; afastadores: boticões
sas. caixas, carteiras, chapas cabos Para distinguir: Amido, anil, azul da asnas. banha, bacalhau,' batatas,' balas. curetas; ruginas; elevadores, espátulas.
para ferramentas e utensílios. cruzetas. Prussia, alvaiade de zinca.. abrasivos .hascoitos, bombons, bolachas, baunilha. protetores, p erfuradores limas; para
caixas Para acondicionamento de ali- algodão preparado para limpar metais, café em pó e em grão, camarão, canela O ssos lancetas, linametros, esterosenpio,
mentos. caixa de matir:a1 plaseco para detergentes, espremacetes, extrato
em pau e em pó, cacau. carnes, chá. estiletes, especulos dilatadores; r stereébaterias, coadores, copos, canecas, con- anil, fécula pára tecidos, fósforos di caramelià, chocolates. 'confeitos, cravo metros depressores; anuscóp.os: retoschas. capas para álbuns e para livros. cêra e de madeira, goma pare lavais. cereais, cominho, creme de leite. cremes cópias: bugias: adenótomos; abre-bocas,
cálices; .:astos. castiçais para velas. ' cleria, limpadores de luvas, líquidos de
inenticios. -roquetes....compotas. can. abaixa-linguas. aparadores: pOrta-amalcaixas para, guarda de ibjetos. carru. isranqueái tecidos, liquidos mata-g.ordu- gica coalhada, castanha, cebola, condi
gamas:- escavadores; extratores; colhecima. coadores para chá. descanso para , as para rdupas e meta óleos para rou- alentos para alimentos, colorantes,
res cortantes, calcadores e alicatea
pratos. copos e- copinhos -de pla.sticoos pas, oleina óleos -para limpeza de car- chouriços, dando, doces, doces de frui
Classe 38
ros,
pós
de
branquear
roupa.
salicato
para soraetes, caacinhas de plastici
Jsencias ali-nentares, em- • Aros ' para guardanapos de papel
Je
sódio,
soda
cáustica,
sabão
em
pó.
para sorvetes, colherinnas. pasinhas
padas, ervilhas, enxovas. extrato de toé' a g lutinados. álbuns (em brancol álbuns
garfinhos de plástico para sorveres for' sabão • comum. sabão de esfregar e sa, mate, farinhas alimenticias. favas fé
para retratos a outóarafOs, balões (exminhas dt plástico para sorvetes. dis os • poriáceos. tijolos de polir e verniz
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão ceto para brinquedos) blocos para
•
para
calçados
embreagen de material plástico. emba•
Egos trios, ruras sécas naturais e cria
c o rrespondência, blocos para cálculos
ClaSse 45
bagens de . mateaai plástico para sorve.
cotizadas, glicose, goma de mascar, gor
blocos Para anotações, bobinos, brochuPara
'distinguir:
plantas,
sementes
e
res. .estojos para abjetos, • espaznas • de
duras, grânulos, grão de bici gelatina ras, não impressas, cadernos de escreaviou esteiras, enfeites para .autcmô mudas 'para a agricultura, a lsor • ;I goiabada. geléias. herve doce he-va ver, capas p ara documentos, carteiras,
tura .e a floricultura. Flores na'urais
• vais, massas antarinclos. escoai:fores 'de
mate, hortaliças lagostas, linguas. leite caixas de papelão. cadernetas, cader.
Classe 44
pratos, • funis. fôrmas para doces tiras
condensado, le:te em pó. legumes em nos, caixas de cartão, ca:xas para paFumo
em
'folha,
em
corda
e
em
rõlo,
para bolsas. "acas guarnições ghartn.
conserva, lentilhas, linguiça louro. mas
p elaria, cartões de visitas, cartões ca
rações para porta-blocos. • guarnições cum° picado, desfiado e migado, aaon ias alimenricias. mariscos, manteiga
merciois, cartões indicas. confeti. cardicionado
em
latas,
pacotes
e
quaisquer
para Cquidtticadores . e para aatecleiras,
outros recipietes • adequados, charutos. margarina, marmelada macarral, mas- tolina, cadernos' de p apel melimetradc
de frutas e legumes. gcarnições de ma. palha; artigos sa de tomate, mel e melado,' mate, mas• e em branco para desenhO. cadernos
terial plástico para u t ensilios e eibietoa igarrilhos e cigarros de
esclares. cartões em branco. carttichos
aara fumantes tais como: piteiras, a_a- sas para crilngaus. molhos, moluscos
guarnições para Loisas garfos. galerias
chimbos, cachimbos ' orientais • (narqui mostarda, mortadela, nós moscada. no de cartolina. copas planográficas, capara, cortinas ferro laminados: piás
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas. dernos de lembrança. 'carreteis de paleh), boquilhas; carteiras, cigarreiras
ticos lanche.ras. mantegueiras, malas
iam cigarros e bolsas para turno; is-, pães, paios pralinés pimenta. pós para pelão, envelopes, envólucros para chaorinois..prendedores de roupas („uxado
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa- rutos de papel. encadernação de papel
res de móveis, pires. pratos. palitei. meiros, resíduos de fumo e rapé, palha tes. petit-pois pastilhas, pizzas pudins. ou papelão. afique-os, fôlhas índices
sara cigarros, em carteiras ou bobinas.
ros. pás de cosinha. pedras pomes arti„aleijas, rações balanceadas para ani- fédhas de celulose. guardanapos. livros
. com ou sem boquilha e cigarros
gos p rotetores para documenms pu•
mais, regueirões. sal, sagu sardinhas não impressos. livros fiscais, livros de
Ternia n." 749.777, de 16-5-1966
:adores de água para uso "iornésqco
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de contabilidade, mata-borrão, ornamentos
porta-copos. porta-mc,ue.s... Jurm-notas PrOdufos dç Limpeza Litriborno Ltda . trutas, torradas tap.oca, tarnaras, talha- de papel transparente. p rotas. Pape l i
Guanabara
porta-dozunierp os plicas. rebites ;ode
rim, tremoços. cortas. tortas para ali-nhos.paéidet lumn:o.
nhas. recaaentes. suportes. su p ortes 0a-a
mento de animais e aves, torrões
passeis sem impressão. papéis em branco
guardanapos. saleiro rubos. tigelas.
toucinho e vinagre
para fOrrar paredes, papel olmaço com
tubos para ampolas tlitIVS ara • serin•
ou sem pauta, papel crepom papel de
Termos
ns.
749.779
e
749.780,
de
gas, travessas, tipos . de matar ai
seda, papel impermeável, papel encerado
16-5-1966
tico sacolas sacos. sagu nhos ..asilha
Pa p e l higiênico, papel Impermeável
Frigoriticb Seara S.A.
mas para aconclicanamento, • vasos. si
Para copiar, papel para desenhos, paSanta Catarina
caras. colas a trio F. calas -itic
pel para embrulho impermeabil:zado
em outras classes, para borracha para
papel paro encadernar, papel para escorrunies. para marceneiros. para sapa
crever, papel para imprimir, papel patiros. para vidros pasta adesiva para
rafina para embrulhos, papel celofane.
mater.& niasa icc e mgeral
papel celulose, pop& de linho Papei
Classe
absorvente papei para embruhar taEstátuas. estatuetas, estampas, trutas e
baco, papelão. recipientes de papel roflo.ies e l õ!has de cêra, flor ai e lõll.as
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de substancias isolantes e sint
4)de papel transparente. sacos de papel
gigev ria
Classe 1
.figuras
cê.ra. graserpentinas, tubos, postais de eartao
Vuras, imagens. máscaras de
oln•as Uns produto químico anti-oxiciante e
e tubetes de pape:
de ,escultl —a, obras de pint ira: quadros anti-corrosivo usado n a conservação e
Termo n. o 749.781, de 16-5-1966
limpesa de poios de baterias
com maldura de _madeira ou material
Eletrônica "Rudi" Ltda.
plástico, cartazes impressos. literais de
Têrnio .ri. 0 749.778, de 16-5-1966
São Paulo
INDUSTRIA BRASILEIRA
propaganda, clichês
Prigõrífieo Seara 5:A.
Classe 25
Santa Catarina
•
SIETR3NICA
Mamares, atacadores para espartilhos
Qasse 10
• calçados. oaduras de- algodão- para
‘RUDI" LTDA.
Massas. plásticas para fins odontológidiversos fins exceto para fins medica
cos
e
guta
percha.
pontas
de
guta-pea
paia bandeiras . bordados braçadeiras
, Nome Comercial
cha para ObtUrações de canais. céra Ia
borlas• aaueados caas ara • móvela
Tétano n. 9 749.782, de 16-5-1966
minada,
céra
para
incrustações
e
are.
planos carapuças para cavalos- Cor
Eletrônica ”Rudi" Ltda.
culação ileal base..cêra colante, sazdra.
dbes, debruns lã . fitas forros franja.
São Paulo
ca, godivas. verniz :solante gessso
festão feltr 0. p ara órgão, fotos . galar
amalgamas .liquidos a pós para limpeza
tos; nesgas ombreiras, e .enchimentris
e nolimento, lixas porcelana, ruge. db.
pare • roupas . de homens e 'aehhoras
UD
cos
e rodas para desgaste. guta-ercha
panos oara enfeites • -ia . móveis alâc
dentes artificiais. dentaduras. 'algodac
passamaries, p avios rédeas rendas recatgut seda e cr'na ara sota
fazendo 'arte 'das mestrias ..balmilhas•
Classe 8 •
ras agulhas ara injeções. instrumentos 'ara distinguir os seguintes artigos
des sacas sainhaninhaS para vestidos
INDÚSTRIA &MAU-UR"'
eleciriirgicor para operações, cadeiras Para 'ricos: Rádios, aparelhos de televisão,
telas: taninos aahi'•linanfadas' nac ' '
clinica
médica
canulas,
conta-gotas.
viClasse 41
nick-ups, g eladeiras, sorveteiras, apareRad° parte deartiaos
dros conta-gotas pincéis para garganta L ns de refrigeração, enceradeiras. asfeitos els • iloadão ranharia:. linha- lata
Ali-aches/laia . aletria..-alho. espargo
, aian 1W clo é faltas .não
acricar-,alfrnentos Parai:animais. -amido '4'aca g : o nças anatômicas: tesouras, coa • i r arinres de ri6 fogões, fornos e forret
inchados
amenrioNs ameisas, amendoim araruta totomos. serrs serras para raquiotesnia. retro!) elétricos, chuveiros, aquecedores.
outras classes •
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçao conaeSiara
a correr o prazo de 60 L para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiçõea t Depenai:minta
Nacional da Propriedade Industrial aqueles 'que se julgarem prejudicados com a concessão do regiatro
balanças, ferros elétricos de engomar e 1
passar, batedeiras, coqueteleiras. expre- I
medores liquidificadores elétricos. máquinas para picar e moer legumes e
carne. resistências slétricas, tervedores
estufas, ventiladores, paenlas e bules
alétricos, refletores, relógios de ar re-

frigerado. , formas elétrica.s, máquina:
biográficas e cinematográficas. CLAIGIpainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente, aparelhas de
comunicação interna, esterilizadares condensadores. bobinas, chaves elétricas
comutadores, interruptores, tomadas de

Têrmo n.° 749.784, de 16-5-1966
Confecções Triju Ltda
• São Paulo

e.

Classe 36 .
corrente, fusivel. aparelhos fotográficos Para distereuir: Artigos de vestuários
e cinematográgicos. filmes revelados aventais, alpargatas. anáçjuas. blusas.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- botas, botinas. blusões, boinas, babamação. abat-jouis e lustres máquinas douros. borses. capacetes. cartolas, cara.
pinas, casacão, coletes, capas. chales,
para lavar roupas para uso
ilhas. perneiras. quimonos, regalos,
doméstico
saias. casacos, crinelos, dominós, achar.
Termo n. 9 749.783, de 16-5-1966
peugas, pouehes polainas, pijamas. ataJosé Gedra
cuecas, • ceroulas, colarinhos, cueiros,
maior, mantas, mandrião, mantilhas. naSão Paulo
luvas. ligas, lenços, mantos. metas.
st,spensóric,s, saidas de banho, sandálias,
OS CARDEAIS
rcbe de chambre, roupão. sobretudos,
Classe 32
'atos. palas penhoar, pulavas. pelertnaa
Para distinguir: Álbuns, almanaques. lagiais, fraldas, galochas, sravatas, garanuários, boletins, catálogos, jornais oas, fantasias tardas para militares. ca
livros, peças teatrais e cinematográti ros. jogos de iingsrie. Jaquetas, aaques.
cas, programas de rádio e televisão cachecols, calçados, chapéus, cintos,
publicações, revistas, folhinhas impres cintas, combinações, corpinhos, calças
sas e programas circenses
de sanhosas e de crianças, calções, calcas.
camisas,
camisolas,
camisetas.
Termo n.9 749.785, de 16-5-1966
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
D •Amico, Lancellotti Ltda.
toucas, turbantes, ternos, uniformes
São Paulo
e vestidos

'V e r
47 N'

Termos as 749.786 e 749.787, de
16-5-1966
"Citresa“ Trefilação de Metais Ltda.
São Paulo

ea0'

(4

botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
puças, casacão, coletes, capas. chales
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
euecae, ceroulas, colarinhos, cueiros
Saias, casacos, chinelos, dominós. achar.

pes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas. gi N., vos, fogos dt lingerie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias.
maiôs, mantas, mandribo. mastilhas. malet6s. palas, penhoar. pulover. pelerinas.
Penas. ponches, polainas, pijamas. pualias. perneiras, gulmonos. regalas.
rbbe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos

tais preciosos, eerviços de chá e de caf6
de metais preciosos, serviços de licot

de metal precioso, serviços de refres...0g
de metal precioso, serviços de salada&
de frutas de metal precioso, serviços dei
sorvete de metal precioso, talheres de
preciosos, turíbulos de 'metal,
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Termo' a.° 749.788, de 16-5-1966
fábrica de Cigarros Sudan S.A.
ão Paulo

‘C,
(„;1E.Ese 44
Cigarros; acendeddres para cigarre,
aromatizados pese fumantes, bolsas para
fumo, bobas para rapé cachimbos, caga
cinzeiroo, eatojos para cachimbo, filtro@
para piteira a fosforeiras de bolso, lns
queima, paEic para cigarros, piteira
ponteiras da cachimbos. porta-charuto
rara. sacos para fumo
Termo n.° 749.790, de 16-5-1966
Cree.Oes Polistene Ltda.
ãe Paulo

Termo n.° 749.789, de 16-5-1966
Representações San Remo Ltda.
São Paulo

..:lasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuário.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas

estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões, oices, ferro pare cortai
capim, ferrolhis, facas, facões, reatiaduras ferro comum a carvão, fêruteiras.
tuPis. fôrmas para doces, freios Para
estradas de terso, frigideiras; ganchos,
grelhas. gar 4os, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insignias; limas. lâminas, liroreiros, latas de lixo;
jarras; macLad:ohas, molas para porta,
molas para venesianas, martelos. Jarretas, matrizes; navalhas; puas; pás. pregos. parafusos, picões, porta-gelo; poseiras. porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as. rebites, regadoras; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze.
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr. taças,
ravessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
Classe a
Aço em timo, aço preparado, aça
foce, aço para tipos. aço fundido, aço
aarcialmente preparado. cimento me-afinado. bronze, bronze em bruto ou
p arcialmentt trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
parra, em r io. cPambc em bruto ou
Parcialmente trabalhado, aço pálio . açc
taba°, cobalto, bruto ou parcialmente
, rabalhado, com-aças, estanho bruto ou
p arcialmente trabalhado, ferro em bruto
itr, barra, ferrei manganês.' ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente tralsa.
!hada gusa temperado. , gusa maleável.
âminas ck metal, lata em fálha, larac
m feslha, latão e.m chapas, latão em
s ergalhões, liga metálica. limalbas
nagnésio. manganês, metais não traba.
hados ou parcialmente trabalhados. me.
tais ema massa, metais estampados
metais para solda, níquel, ouro, line(
corrugado e zinco liso etn trilhas

SAN hnst10
Classe 13
Adereços de metais preciosos ,semipreciosos e scas imitações, adereços de
pedras preciosa i e suas imitações, adoce suas imitações, alianças, anéis, artigos de çantasia de metais preciosos,
balagandans de metais p reciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semibules; cadinhos, cadeados, castiçais. co . preciosos, bules de metais preciosos,
'heras pare pedreiros. correntes, cabides'
de metais preciosos, colares
chaves; cremones, cha ,es de parafusos carteiras
de metais p reciosos ou semi-preciosos
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metei para p ortões, canos de _contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouromear], chaves de fenda chaves isglêsa, fio ,
de prata, fivelas de metais preciocabeções, canecas, aipos, cachepots
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias
centros de mesa, coqueteleiras caixas
jóias falsas. Iantejolas de metais prepara acondicionamento de al:mentos
ciosos, medalhas de metais preciosos
caldeirões, caçarolas. Cs:aleiras. cateteisemi-preciosos e suas imitações. pal:tos
ras, conchas coadores; distintivos. drs
le suro p;dras preciosas para jóias. pebradiças; enxadas, enxadões, esferns dras semi
-p
engates, esgu:chos, enfeites para arreios e imitaçõesreciosas para jóia. pérolas
de pérolas, pratos de me-

Classe 11
Passagens, ferramentas de tôda espécie
cutekiria era geral e outris art:gos de
metal a saber: Alicates. alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
b andeijas, bacias, baldes, bimbonieres;

Para cb1,,,i94.2, ãátgos de vet uâti0,11
e roupas am geral: Agasalha&
aventain, eataz, anáguas, blusas,
botas, taidese ',alusões, boinas, babadouros!, horlasa ;',Gancetes, -cartolas, cara-

puças. ac2crr, coletes, calas, chaleo,
caches:02 e.. weloz, chapéus. cintos,
cintas, conacerea, corpinhos, cakas
de senhorsaa e de crianças. calções. Cã I4

ças, Caflikat. lso1as, e".misetes;
cuecas, ce.roular„ colarls.os, melte&
saias, ccsacen, cLielos, domiruSs, eciàfted
pes, fantasias, fmr&a para militares, c.x.34
legiais, fraldas. fa tocha& gravatas. ger,.
e., jaquetas, laquês.
ros. logos
luvas, ligas
•• asses.a. maritós, tneing.,
maiôs<
:,:,:ndrião, mantilhas. pae
pulover. aderiras,
¡Cós. Palaa,
ps ugaa, pouclie , solainas, pilamas . Punhos. perneie"
quirnortos
regale:1,
robe de charrib . e. rolpão sobretudos.
çuspencórioa. ,a1c1,es debanho. sandálias
sueteres shosrs suPgas stolas nu sinsIrs.
touca ,. turharri.ess ternos ureformas
r •astalos
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MARCA S DEPOSITADAS
I

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
4 correr 0 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 st concessão do registro requerido
Termos ns. 749.791 a 749.794, de
16-5-1966
Itagril — Importação e Comércio de
, Máquinas Agrícolas Ltda.
São Paulo
5.) 3YÇ
-Çlà.
‘>.
$5,0'
)c).
e,;)P
Classe" 6
Máquinas motrizes hidráulicas; principalmente turbinas; máquinas de circulação bombas turbinas; "kaplan"; turhinas
"Fraricis"; turbinas "Pelton"; réguas retentoras máquinas de limpeza; vertedores e barragens; máquinas de fabricar
papel e máquinas semelhantes para as
Indústrias do papel, do papelão, da celulose e das raspas de madeira; máquina se aparelhos de refrigeração, evacuação e secagem, para uso industrial ou
comercial; máquinas e aparelhos para
refrigeração; evacuação e secagem aspe.
cialmente ventoinhas e instalações de
refrigeração para veículos motorizados;
mecanismos e embreagens, principal,
mente mecanismos de circulação e
bfeagens de circulação, bem como mecanismos de- transmissão hidráulico-meca, nicos; e partes integrantes de tõdas as
máquinas acima mencionadas
Classe 21
Para distinguir: Veiculoi e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos.
ta•eques, braças para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, Calliinhonetes. carros ambulantes. caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros&anques carros-irrigadores, carros. trarroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, cubos de veiculos
corrediços para- veiculos, direção. desligadeiras ' estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para velculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas. motocargas moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para wieulos.
rodas para veiculos, seuins, triciclos, tirantes para veiculos. vagões: velocipedes, varetas contrôle do afogador e
acelerador coleis, troieibus, varaes de
carros, toletes para carros
Classe 11
Ferragens, ferramentas de sada espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de
de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeilas. bacias, baldes, bimbonieres;
bules: cadinhos, cadeados. castiçais,
!heras para pedreiros, correntes, cabides'

1

chaves: cremones, chaves de parafusos.
Termo n.° 749.795, de 16-5-1966
água de rosas, água de alfazema, água
conexões para encanamento, colunas. Itagril — Importação e Comércio de sara barba, loções e tônicos pesa os
caixas de metal para portões, canos de
Máquinas Agrícolas Ltda.
:abalos e para a pele, brilhantina. banmead, chaves de fenda. • chaves isglêsa.
Nome Comercial
dolina. "batons". cosméticos, fixadores
cabeções, canecas, cipos, cachepots. Garbal publicações e Publicidade Ltda. de penteados, petróleos. óleos para os
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
.:abelo. crave rejuvenescente. cremes gorSão Paulo
para acondicionamento de alimentos,
durosos e pomadas para limpeza da
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteipele e "maquilaste". depilatórios, desoras. conchas, coadores; distintivos, dodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
bradiças; enxadas, enxadões, esferae..
.! talco perfumado ou não, lápis para
•
pestana e sobranceiras, preparados para
'engates, esgu:chos, enfeites para arreios,
embelezar cílios e olhos; carmim para
estribos, esferas para arreios, asmnnak.51 •
o rosto e para os lábios, sabão e creme
deiras; formões, %ices, ferro para cortar
para barbear, sabão liquido perfumado
capim, ferrolhis, facas, facões, fechaou não, sabonetes. dentlfricios em 96,
duras ferro comum ã carvão, féruteiras,
o
pasta ou liquido, sais perfumados para
funis. fôrmas para doces, freios nora
,K4S>
(5\>
banhos. pentes, vaporizadores de pertaestradas de ferro, frig:deiras; ganchos.
($.`çç);".
me, escôvas para dentes, cabelos, unhad
grelhas, gar ços, ganchos para quadros
• cílios, saquinhos perfumado, preparas. C)O'YC;7
Q..
gonzis para darruagens;. insígnias; lido em pó. pasta, liquidos e • tijolos
mas, lâminas, titereiros, latas de lixo;
;sara o tratamento das unhas, dissoljarras; machad:ohas, molas para parta,
ventes e vernizes, retnovedores da cudo
molas para venezianas, martelos, dar-,
cuia.
glicerina perfumada para os' cabe.
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pra.
Classe 32
gos, parafusos, picões, porta-gelo; po- Para distinguir: Álbuns, -almanaques. los e preparado., para descolorir unhas,
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros anuários, boletins, catálogos, jornais -ilios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para e pele
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebi- livros, peças teatrais e cinematográfiTermo n. o 799.801, de 16-5-1966
tes, regadores; serviços 'de chã e café. cas, programas de rádio e televisão,
Tasteful Cosméticos Ltda.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te- publicações, revistas, folhinhas impres;ouras. talheres atlhadeiras, torqueze,
sas e programas circenses
São Paulo
tenazes, travadeiras; te:as dt arame, torTérmo n.° 749.796, de 16-5-66
neiras, trincos, tubo S para encanamento
trilhos para ,irtas de correr. taças, Garbal Publicações e Publicidade Ltda.
São Paulo •
travessas, turíbulos; vasos, vasilhames
e verruma
Classe 7
GARBAL
Máquinas e utensílios para serem usaClasse 32
das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores Para- distinguir: Álbuns, almanaques,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- anuários, boletins, catálogos, jornais,
cânicos e empilhadores combinados. livros, peças teatrais e cinematográfiarrancadores mecânicos para agricul- cas, programas de rádio e televisão,
tura, batedeiras para ceerais, bombas publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
para adubar, ceifadeiras, carpideims
ceifados para arroz, charruas para agriTêm° n.° 749,797, de 16-5-1966
ccItura. cultivadores, -debulhadores, Instituto de Química e Biologia S.A.
destocadores, desentegradoresa esmagaGuanabara
dores para a agricultura escarrificadoClasse 48
res, enchovadeiras, facas para máquiPara distinguir: Perfumes, essências, einas agrícolas furadeiras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
PRORROQAÇÃO
• tratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina,
ou . destes, máquinas batedeiras para
água de rosas, água de alfazema, água
agricultura máquinas Inseticidas, máEl ETERGIL
para barba, loções e tónicos para os
quinas vaporizadoras, 'máquinas de
sabelos e para a pele, brilhantina. banfundir, máquinas niveladoras de terras
tNsTiTuto b OLTIMia dolina.
"batons", cosméticos, fixadores
máquinas - perfuradoras para a agriculNV:g BIOLOGIA ; S A ai de penteados, petróleos, óleos para 09
tura, máqcinas de plantar, motncharaabelo, crave rejuveneseente, cremes gorruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Classe 3 durosos e pomadas para limpeza da
roçar, de semear: para asfaltra; de Preparado para ser usado na medicina oele e "maquilage", depilatórios, desotorquir, de triturar, de esfarelar terra,
dorantes, vinagre aromático, pó de arroa
e na farmácia
Para • Irrigação,. para matar formigas e
e talco perfumado ou não, lápis para
outros insetos, pare borrifar e pulveriTêrma n.° 749.798, de '16-5-1966
pestana e sobranceiras, preparados- para
zar desinfetantes, para adubar, para
Tasteful Cosméticos Ltda.
embelezar cílios e olhos, carmim para
agitar e espalhar palha, para colher
São Paulo
o rosto e para os lábios, sabão e creme
algodão, para colher cereais. máquinas
para barbear, sabão liquido perfumada
amassadoras para rtins agrícolas, de
ou não, sabone'i's, dentifriclos em p&
cortar árvores, para espalhar, para ea:
pasta ou liquido, sais perfumados para
pinar, máquinas combinadas para sebanhos, pentes, vaporizadores de perfilmear e cultivar, de desbanar, para enme, escôvas para dentes, cabelos, unhad
sacar, máquinas e ancinhos para forrae cilios, saquinhos perfumado, preparae
gens, máquinas toseadoras, ordenadoINDÚSTRIA BRASILEIRA dos em pó, pasta, líquidos e tijolo
ras mecânicas, raladores mecânicos, roasara o tratamento das unhas, absol.*
los compressores para a agricultura.'
ventes e vernizes, recnovedores da cutia
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras
Classe 48
cuia, glicerina perfumada para os ceda&
marcadores de terra, tosadores de gra- Para distinguir: Perfumes, essências, ex- los e preparados para descolorir unhas,
ma. tratores agrícolas, válvulas para tratos, agua de colónia, água de touca- cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
máquinas agricolas
aador, água de beleza, água de quina.
para a pele

Pino Silvestre
K

-an
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Nacional da Prop riedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com
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waw•11

Termo n.° 749.799, de 16-5-1966
Tasteful Cosméticos Ltda.
São Paulo

4
I

's

ndústria brasileira;

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. extratos. água de colônia, água de toucaaador. água de beleza, água r'à quine
.água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loçôes e tónicos para
cabelos e para a pele, brilhantina. ban
dolina. "batons" cosméticos. fixadora:
de penteados. petróleos. óleos para ce
cabelo, crave reiuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e -maquilage" depilatórios. desodorantes. vinagre aromático, pó, de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e' sobranceiras. preparados Para
embelezar cílios , e, olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão -t creme
para barbear, sabão liquido pertumacia
ou não. sabonetes. dentifrícios em PP
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, valicarizadores de perita
esawas para dentes. cabelos, unhas
cílios. saquinhos perfumado, !prepara
dos em pó. pasta. liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vecnizes, removedores da cuticuja. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unnas.
:11105 e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pala
Termo n.° 749.800, de 16-5-1966
Tasteful Cosméticos Ltda.
São Paulo

•"‘

•:n

E

'R
1E

e-A f

çfnekdroo Soo., 4/..*

Classe 43
Pare distingUir: Perfumes, essências. ex•
tratot, água de colónia. água de toucaCador. água de beleza, água de quina
&pua de rosas, água de alfazema. água
para lociks e tônicos para os
Cabelos e para a pele. brilhantika
dálina. "batons" cosméticos, fixadores
penteados. petróleos, óleos para os
Cabelo, crave rejuventscente. cremes CM
durosoa e pomadas nata limpeza da
pele e "maguilage" depilatórios. desodorantes. vinagre aromático. pó de ,rroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim Para
rosto e para os lábios. sabão e creme
par; barbear 'sabão liquido perfumado

mi não, sabonetes. dentifrícios em pó.
Termo n.° 749.804, de 16-5-1966
pasta ou liquido, sais perfumados para "IVranejo" S.A. Materiais de Remoçko
ianhos. pentes. vaporizadores de 'pariu
e Conexos
ne. escóvas para dentes, cabelos. unhas
São Paulo
2 cílios. saquinhos perfumado, prepara.
em pó. oasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolJantes e vernizes. removedores da cuti:ula. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas.
illos e pintas ou sinais artificiais. óleos
Para a pele
Termo n.° 749.802, de 16-5-1966
Tasteful Cosméticos Ltda.
São Paulo

Classe 6
Máquinas industriais em geral

Termo n.° 749.808, de 16-5-1966
' Carlos Mauricio Dias Mercadante
São Paulo

ECONOMIA
REAJUSTAVEL.
Clases: 8, 21 e 31
Expressão de propaganda
Termo n.° 749.809, de 16-5-1966
Carlos Mauricio Dias Mercadante
São Paulo

Termo n.0 749 . 805, de 16-5-1966
Trol S. A . Indústria e Comércio

ECONOMIA.
CORRIGIDA

giouttle
Indústria Brasileirl„
Classe 48
')ara distinguir: Perfumes, essências. et
-ratos, água de colônia, água de touca
-adar. ági:a de beleza. água de quina
gila de rosas, água de alfaz a ma. água
'ara barba loções e tônicos para ot
-abalos e para a pele. bilhantina. ban.
%tina, "batons" cosmécicos. fixadora'
le Denteados. p etróleos. óleos para o.
abeto, crave reivaenescente. cremes gor
airosos e pomadas para limpeza cl,
iele e "maquilage . depilatórios. deso
lorantea. viaagre aromá''.co. pó de arm
talco perfumado ou não, lápis par:
'estaria e sobranceiras. p re p arados Dar;
embelezar cilios e olhos, carmim par:
rosto e para os lábios. sabãc e crema
'ara barbear sabão 'liquido perfumara
ai não, sabonetes. dentaricaps em pó
aasta ou liquido. sais perfuma.los par;
-lanhos. pentes. va porizadores de pariu
me. escovas para dentes, cabelos, unhar
cílios. sa quinhos p erfumado. prepara
los em pó. pasta. liquidas e tijolos
,ara o tratamento das unhas. dissol.
/entes e vernizes. removedores da cata
ula. glicerina perfumada para os cabeas e p reparados para descolorir unhas.
ílios e nirval , -ir,, smais artificiais. óleos
para a pele

Indústria Brasileira

Clases: 8, 21 e 33
Expressão de propaganch.
Termo n.° 749.811, de 16-5-1966
Carlos Mauricio Dias Mercadante

Classe 49
Bonecas

São Pauld

Termo n.° 749.806, de 16-5-1966
Trol S.A. Indústria e Comércio

SE
Indústria Brasileire
Classe 49
Bonecas
Termo n.° 749.807, de 163-1966
Trol S.A. Indústria e Comércio
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Clases: 8, 21 e 33
Insígnia de Comércio
Tern.° n.° 749.813, de 16-5-1966
Lojas Tamoio Ltda.
São Paulo

TAM010

Termo n.° 749.803, de 16-5-1966
"Manejo" S.A. Materiais de Remoção
e Conexos

Classes: 12, 15, 28, 38 e 49
Titulo de Estabelecimento
Classe 49
Bonecas

São Paulo

Termo n.° 749.810, de 16-5-1966
Carlos Mauricio Dias Mercadante
São Paulo

Termo n.° 749.814, de 16-5-1966
Auto Posto Modelo Ltda.
São Paulo

mooã o
INDUSTRIA BRASILEIRA
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Classe 6
Máquinas industriais em geral
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N... 01 C.KIP

Kly KW I lá. • 1•••

ta,

Clases: 8, 21 e 33
Insígnia de Comércio

Classe 4/
Para disanguir combustiveis. labriticanres substancias e P rodutos dt'stirladc's
iluminação e ao a quecimento: álcool
motor carvão a g ás nidrocarboreto.
q ás trierano. bufam) t propano gás engarrafado cias aquefeito 2asoiina graxas . l ahraficantes óleos combustíveis.
óleos lubrificantes óleos destinados
iluminação e ao aque.imento óleos para
amortecedores, pttróleo e querosene

;•:'ta-feira 11
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o
-Termo n. o 749.812, de 16-5-1966
Auto 'Nisto Cotral Ltda.
São Paulo

OTRAL

Trmo n. 9 749.822, de 16-5-1966
Laticínios Lagoa da Prata S.A.
Minas Gerais

cuecas, ceroul gs, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes .tantasias. tardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gor.
ros, ogos de lingerie. jaquetas. iaquês

luvas. ligas, lenços. mantôs. meias:
.maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. na.

lenis. palas. penhoar. pulover. pelerinas.
peugas, pbuches, polainas, pijamas. pu
nhos, perneiras, quimonos. regalos
Classe 47
Para distnguir couthustivels, lubrifican. 'robe de. chambre., roupão, sobretudos tes. substancias e produtos destinados á suspensórios, saldas de banho, sandálias
Iluminação e ao aquecimento: álcool sueteres, shorts, sungas, solas ou slack:,
motor. carvão a 05 hidrocarboretcj.
toucas, turbantes, ternos, an-termes
e vestidos
gás metano., butano t propatio, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina. gra.
Termo n.° 749.817, de 16-5-1966
xas 'lubeficantes. ' .óleos combustiveis. Caravel — Navegação e Afretamentos
óleos lubrificantes. • óleos destinados
Limitada
Iluminação e ao aq ueCimento. óleos para
São Paulo
amortecedores. p etróleo e querosene .
• ÂNDÚgTRIA

Laticínios Lagda da Prata S/A.

BRASILEIRA

Tèrmo n.° 749.815, de 16-5-1966
Laboratórios Lepetit S.A.
São Paulo

OTTROGRIP

Nome- Comercial
Termo n. 9 749.823, de 16-5-1966
Blemco importadora e Exportadora
Limitada
Guanabaà •

LV
Indústria Brasileira
Classe 2
Inseticidas — formicidas — fingicidas

CAR AVE!.

Termo n.° 749.824, de 16-5-1966
Produtos Farmacêuticos Finergica S.A.

INDCSTRIA BRASILE:R.A

Guanabara

Classe 20
TR1A BRASILEIRA
Apetrechos navais e aeronáuticos, âncoras, bóias, cinta de natação. fateixas,
Classe 3
paraquedas e salva vidas
•
Uni produto farmacêutico utilizado como
anti-gripal
Termo n. o 749.819, de 16-5-1966
Blemco Importadora e Exportadora
Termo 11. 0 749.816, de 16-5-1966
Limitada
Dominium S.A. Indústria e Comércio
Guanabara
São Paulo

*PP

DOM INI UM
INDVSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Açúcar, cereais, rações e vinagre
Termo n.° 749.818, de 16-5-1966
Ramos, Gonçalves Ei Cia. Ltda,
Guanaabra

Indústria Brasileira'

anemias

Temo n.o 749.826. de 16-5-1966
Profarquimica Ltda,
Minas Gerais

4R"

‘ 4' ';9 •
40

Minar. _Gerais

C- H A N T . A

1,

Classe 3
Unia especialidade farmacêutica
cada coom medicação tônica
Termo n. 9 749.821, de 16-5-1966
Produtos Alimentícios Embaré S.A.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas.' blusas
botas. botinas. ,blusões. boinas baba
doutos. bonés. capacetes, cartolas. cara
onças casacão. coletes, capas. chales
cachecols, calçados chapéus. cinto
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções. cal.
cas;
camisas,
camisolas, camisetas.

fé'

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica:
da no tratamento das verminoses e das

Classe 3
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado na
Uma especialidade farmacêutica Indicaavitaminoses C
fungicidas
da como tônico recalcificante e
Termo
n.
9 749.827, de 16-5.1966
reconstituinte
Termo n. v 749.820, de 16-5-1966
SoIndústria e Comércio S.A.
Quirnica Farmacêutica Maurício
Terme; ns. 749 829 e 749.830, de
Villela S.A.
Guanabara •
16-5-1966
Guanaabra
Tecidos Euclides Andrade S.A.

PRORROGAÇÃO

Ia

ORORROUCZO

Classe 2
Inseticidas — formicidas

PRORROGAÇÃO

Classe 36
' alstinguit: Artigos 'de vestuários

Termo n. 9 749.825, de 16-5-1966
Química Farmacêutica Mauricio
Villela S.A.
Guanabara

SINELMOIDS,

#°‘
c, ' ¡
,40
,
RL

cintas, combinações, corpinhos, calçai
de senhoras e de crianças calções, calças,
camisas,
camisolas,
camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, co,egiais. fraldas; galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas,. leques,
luvas, ligas, lenços, mante,s, meias;
maiôs' mantas, mandrião, mantilhas. pa,
tetós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
peugas, poucheá, polainas, pijamas, punhos, • perneiras,
quimonos, regalos,
robe de chambre., roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres. short., sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos

I

EMBARE - LAC
Indústria Brasileira

Classe \4j
Balas, bombons, caramelos; chocolate
em barras e' pó; confeitos; cremes de
leite; doces de frutas; doces de leite;
farinhas alimentícias e dietéticas; leite
condensado; leite em pó; manteiga; pós
Para p udins: p udins; queijos e requeijões

Teeilar
Indústria Brasileira
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa
saber: acolchoados para cama, cober
tores para cama, cobertas para camas

BOSSAIMADE

indUstria brasileira'
Classe 8' .
Discos fonográficos gravados
Termo n. 9 749.832, de 16-5-1966
Indústria e Comércio de Artefatos de
' P lásticos, Alumínio e Madeira
"Mama" Ltda.

Rio Grande do Sul
colchas, fronhas, guardanapos, sitiam
ções para chá e jantar, lençóis, pano)
para mesa, panos de prato, anos ti(
copa, toalhas ara rosto, banho, mãos
para bebês, toalhas 'para altar e para
mesa
Classe 36
Para distinguir: Artigos de -veetuárlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Casse 40
botas, botinas, blusões, boinas baba- Móveis em geral, de metal, vidro, de
douros, bonés, capacetes, cartol pe cara- no madeira, estofados ou não. nicht.
puças, casacão, coletes, capas, chales; ave móveis para escritórios: Armários,
cachecols, calcatins. cbanéus. cintos. armários para banheiro e pira roupas

PLAMA
Indústria Brasileira
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usadas, almofadas, acolchoados para
Termo n.° 749.835, de 16-5-1966
Termo n.° 749.839: de 16-5-1966
Termo n.° 749.847, de 16-5-66
imóveis, bancos, balcões banquetas. Casa de Ferragens Gomes Irmão Ltda.
Livro Ibero Americano Ltda.
Sociedade Comércio. Indústria e Rept*,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
Guanabarr
São Paulo
sentações Ltda. "SO.C.I.R.,"'
cadeiras. carrinhos para chá e café,
Rio de Janeiro
contentos para dormitórfos, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
:Disjuntos para terraços, jardim e praia,
:onjuntos de armários e gabinetes para
sapa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço. caixas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
le rádios, colchões.. colchões de molas,
classe 32
dispensas, divisões, clivam, discotecas
Livros e periódicos
le madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
Classe 2
Nome Comecia,
talas, estantes, guarda-roupas, mesas,
Artigos da classe
Termo n.° 749.841, de 16-5-1966
Têrmo
n.°0749.836,
de
16-5-1966
mesinhas mesinbas para rádio e televiSociedade Comércio Indústria e RepreTêrm on.° 749.848, de 16-5-66
,ão. mesinhas para televisão, molduras Casa de Ferragens Gomes Irmão Ltda,
sentações
Ltda.
"SO.C.I.R.".
Sociedade
Comércio Indústria e Rex&
Guanabara
para quadros. porta. rttratos, poltronas.
Rio
de
Janeiro
sentações
Ltda. "SO.C.I.R."poltronas-camas, prateleiras, porta-c.haRio de Janeiro
teus, sofás. sofás-carnas, travesseiros e
vitrines
Termo n. 9 749.828, de 16-5-1966
Companhia Melhoramentos de São
INDÚSTFtIA BRA
' SILEDIA
Paulo — Indústrias de Panei
São Paulo
INDÚSTRIA B SILEIRA
Classes: 8 e 11
Classe 2
Importadora de . ferragens, ferramentas,
Classe 2
•
Artigos da classe
louças e artigos de pescaria
Artigos da classe
•
Têrmo
n.°
749.842,
de
16-5-66
Termo n.° 749.837, de 16-5-1966
Termo n.° 749.849, de 16-5-66
Laboratório Sanex Ltda,
Casa de Ferragens Gomes Irmão Ltda.
Sociedade Comércio Indústria e Rapa(
Guanabara
Guanabara
sentações Ltda.
Rio de Janeiro

CASA DE FERRAGENS
GOMES IRMÃO LTDA.

CASA DO
PESCADOR

tIVRII
IBERO AMERICANG

elÂTASSOM

BIORGAM

CHAUIM

OGUEM

.c .I &C

-

Classe 3 .
Artigos da classe
Termo n.° 749.843, de 16-5-66
Sociedade Comércio e Indústria e Representações "SO.C.I.R."
Rio de Janeiro

Classe 38
Jogos, divertimentos ou passattalpyi
constituídos de recortes de objtkos e
suas partes componentes, feitos em papel, cartolina, cartão e papelão
Termo n.° 749.831, de 16-5-1966
Tenap — Engenharia e Planejamento
Limitada
Minas Gerais

Classe 11
Importadora de ferragens e ferramentas
Termo n.° 749.838, de 16-5-1966
Livro Ibero Americano I tda.
Guanabara

ENIAP,T, Engenharia
:é Planejamento Ltda.
Planejamento de engenharia, civil, industrial ç engenharia em geral,
planejamento industrial
Têrtno n.° 749.833, de 16-5-1966
Construtora Síntese Limitada
São. Paulo

CONSTRUTORA
SINTESE LTDA.
Nome Comercial

Têrmo n. 9 749.834, de 16-5-1966
Mauricio Biderlan
São Paulo

S1NTESE
Classe 50
Prestação de serviços profissionais' em
nu relativo a trabalhos e obras de
engenharia civil e eletricista

INDÚSTRIA BRASIL

CALMA°
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Artigos da classe
Termos ns. 749.844 e 749.845, de
16-5-66
Ecil Alves Batista Rio de janeiro

MENINA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe
Classe 32
Termo n.° 749.846, de 16-5-66
Um Atlas
Sociedade Comércio Indústria e RepreTermo n.° 749.840, de 16.3-1966
sentações Ltda. "SO.C.I.R."
Comércio Indústria Reunidas Santa Fé
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

COMÉRCIO INDÜSTRIA
REUNIDAS
SANTA FÉ LTDA
Nome Comercial .

SALGADO
INDÚSTRIA BRASILMA
.
Classe 4
Artigos da classe

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Artigos da classe
Têrmo 7E° 749.850, de 16-5-66
Sociedade Comércio Indústria e Reptem
sentações Ltda. "SO .C.I
Rio de Janeiro
Classe 4
Artigos da classe
Termos ns. 749.851 a 749.853, de
16-5-66
Pedro Loméu Charles
rlio de Janeiro

SANTA FÉ
, INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 43
tirtigos da classe
Classe 46
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe
Termo il.° 749.854, de 16-5-66
jairo Montenegro
Rio de janeiro

LIWHAS COLORIDA$
POLICOR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 22
Artigos da classe
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Têrmo n. 9 749.85,5 ,de 16-5-66
Condomínio do Edifício Bragança
Guanabara

ED1F ICIO

BRAGANÇA
Classe 33
Título de estabelecimento
Têrmo n.° 749.856 ,de 16-5-66 •
Cibeli — Cerâmica Industrial Beirão•
Ltda.
Minas Gerais
,

areia, azulejos. batentes; balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, - caibras, caixilhos, colunas,
chapas • para -coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga pare eixos, edifica
ções prctuoldadas, estuque. emulsão de
base astáltico. -estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas. material isolante contra fsio e calor. manilhas, aias- las para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos. produtos. de base astáltico, produtos para
farinar - impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizardes liquidoS ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gessa para tetos e paredes.
papel _para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parqueies. portas. , portões, pisos, soleiras
para .portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tan.
ques de cimento. vigas. vigamentos e
vitreis

Classe 16
Pare. distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. batentes. balaustres. blocos de cimento.' blocos para pavimenta'
çào. calhas. cimento. cal, cré„ chapas
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas
Tê:mo n.5 749.859, de 16-5-66
•
chailas para coberturas, caixas dágua'
Dr. Gabriel Donato de Andrade
caixas de descarga pare etixos. edifica.'
Minas Gerais
ções premoldadas. estuque. emulsão de
— Minas Gerais
base asfáltico, estacas. esquadrias, estru,
taras metálicas 'ara construções,' lame-:
de metal. ladrilhos. Ianibris. luvas'
de junção. lages. lageotas. material isoGranja Calciol-áncha
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes,
deiras para construções, mosaicos, pro\ Classe 19
dutos de base astáluco. produtai para
Aves e ovos e pequenos animais
eas de cimento e cal, hidráulica, pedra
enfim. produtos betuminosos, impermea:
Têm on." 749.860, de 16-5-66
bilizantes liquidas ou sob outras termas Adiur — Administradora de Imóveis]
para revtstimento e outros como na paUrbanos Ltda.
vbmentação. peças ornamentais de., ci• Minas Gerais
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar casas. massas antiacidas para uso nas construções. parqueies. portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas. taCos, tubos de vtntilação. tanwsçe
ques de cimento. vigas. vigamentos -e
vitrõs"
r
remo n. 9 749.857, de 16-5-66
Cibeli — Cerâmica Industrial Beirão
Ltda.
Minas Gerai:-

,e\O

CIBELI -Cerâmica ,
iiiclustriei.Beirão
Nome comercial

Nome 'comercial
Tênia n.° 749.861, de 16-5-66
Unitour — Turismo Universal Ltda.
Minas Gerais

Têrmo n.5 749.858, de 16-5-66
Cibeli — Cerâmica Industrial Beirão
Ltda.
MirMs Gerais

\s0c)
\0° Neké,2••
kNO°°{2''

I

-'are '4 [ : •. [1 n311ir t'1srerjae ,ara consto.i.
'ões e decorações: Argamassas argila.

Nome comercial

• Tênno n.° '749.862, de 16-5-66
Onitour — Turismo Universal Ltda.
Minas Gerais

Classe 38
Para nisunguir impressos em geral, é
artefatos de papel e papelão, aplices,
bandejas, de papelão, blocos de papel.
cartões comerciais -e de visita, cadernos.
copos de papel, duplicatas. envelopes.
fichas, folhinhas e embalagens de 'pape',
e papelão, guardanapos de pael, notas
promissórias, papéis de cartas, papel
higiênico. papel • de embrulho, papel
almasso. papel de escrever, pastas de
papelão, p ratinhos de papelão
Têrmo n. 9 749.863, de 16-5-0'6
Papelaria Ribamar Ltda,
Minas Gerais

ozzA

au papelão, etiquetas, falhas fricliceti
tõihas de celulose, gu,rdanapos..livros
não impressas. livros fiscais, livros de
contabilidade, inata-borrão ornamentos
de papel transparente, protos, papailhas, papéis de estanho e de alumin10,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papei olniaço com
ou sem 1.clutn, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papei higiênico, popel impermeável
para copiar. [dope) para desenhos, papei Para embrulho impermeabil:zadO
napel paro encadernar, papel para as.
crever. papel para imp_iimir, papel pa.
-atina para embrulhos, papel celofane.
Papel celulose, . papei de linho papel
absorvente papel para embruhar tabaco, papelão. recipientes de papei roa
, setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes . de papel
Têrrnos ns. 749.867 e 749.868, de
de 16-5-66
(Prorrogação)
•
(Prorrogação)
13c-Gulden Lomberg, Chetnischs.
brik G . M .B .H
Alemanha

044\

PRORROGAÇÁO

Tartn,ovirrol

Nome comercial '
Têrmos as. 719.864 e 749.865, de
16-5-66
Papelaria Ribamar Ltda.
Misas Gerais

Classe, 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
anuários, boletins,- catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de •rádio e televisão.
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Classe 38 • "
Aros para guardanapos de pape
aglutinados. álbuns ( em branco) álbuns
para retratos e outógra ies, balões ( exceto para brinquedos') blocos . para
co rrespondencia, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas, cadernos cls. estre.
ver, capas para doeumentos, carteiras
caixas de papelão, cadernetas. cader.
nos, caixas de cartão. ca:xas para papelaria, cartões de yisitas, cartões c0merciois, cartões indicas, confeti. cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho,. cadernos
esclares, cartões em, branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, ca
demos de lembrança. carretéis de papelão. envelopes. envólucros para charutos de papel, encadernação de pape,

Classe 1
Pi–gutos químicos usados nas indústrias
dos tecidos e d ocouro, assim como na
indústria dos gêneros alimentícios, produtos químicos para fins fotográficos e
papéis fotográficos
Classe 3
Um preparado i!armacéutico indicado na
deficiência intestinal e com oanti-diar.
réico (uso interno) e como adstringente e antisséptico (uso externo)
•

Têrmo n.9 749.866, de 16-5-66
Inácio de Lemos Olaio
Minas Gerais

Classe
Para distinguii os seguintes artigos ele.
tricas: Rádios, aparelho, de televisão,
pick-ups. geladeiras sorveaviras. aparem
lhos de, refrigeração enceradeiras. as.
airadores de pó fogões, fornos e fogareiros elétricos chuveiros, aquecedores,
elétricos, refletores, relógios csil ar me»
•a 5 sar, batedeiras, cocure faleiras. expre-
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roedores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores.
estufas, ventiladores, paenlas e bules
balanças, ferros elétricos de engomar e
frigerado, formas elétricas. máquina.
fotográficas e cinematag rabeai& campainhas elétricas, garratas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas, apare.
lhos de luz iluorescente, aparelhos de
cr • inicação interna. ester:lizadores condensadores, bobinas. chavea elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas dé
corrente. fusível aparelhos fotográficas
• clnematográgicos. filmes revelados.
binóculos. óculos, aparelhos de aproximarão. abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
•
iomestico
Têrmo n.9 749.869, de 16-5-66
Byk-Gulden Lomberg, Chemische Fabrik G.M.B.H.
Alemanha

.od..es para bicicletas,, raios para biciclems, reboque. radiadoree para veiculos.
.ocias para veiculos, selins, triciclos. ti-antes para veiculos. vagóes, uelocipe.
tes, varetas de controle do J. togador ícelerador, tróleis. troleibus varaes
carros. toletes para -:arros
Termo n.0 749.872, de 17-5-1966
Niinicola Caxias Ltda.
Bahia

Termo n.e 749.876, de 17-5-1966
Candido S. Perfecto
Bahia

Termo n.° 749.878, de 17-5-1966
Maria Pompéia do Nascimento Andrade
Bahia
"".° Colchões de ielp Mulas

á

OMINO

In
_ 90 IR
1. E 10 ~do15 ç

Classe 40
Móveis em geral
Termo n.° 749.879, de 17-5-1966
Companhia de Indstrias Químicas do
Nordeste "CIQUINE"
• Bahia
COMPANHIA DE INDÜSWkIk8

QUÍMICAS DO NORDPU-Pl
QUINE

PRORROGAÇÃO

Tannisan
Classe 1
Produtos químicos usados nas indústrias
dos tecidos e do couro, assim como na
indústria dos gêneros alimentícios, produtos químicos para fins fotográficas e
papéis fotográficos
Têrmos as. 749.870 e 749.871, de
16-5-66
Auto Union G.M.B.F1.
República Federal Alemã
Alemanha
Motores a dois tempos, motores de
adaptação

Classe 42
Behida alcoólica em gera/
Termo n. 9 749.873, de 17-5-1966
Vinícola Caxias Ltda.
Bahia

Classe 41
Título de Estabelecimento
Termo n.° 749.877, de 17-5-1966
Nery S. Filho
Bahia

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas ,,artes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis. auto-caminhões aviões, .mor tecedores. alavancas de câmbio barcos
14eques. braços para veiculas. bicicle
ias. carrinhos de mão e carreta& caminhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores. carros-berço s. carros
tanques. carros-irrigadoes, carros. =roças. carrocerias, chassis. chapas circulares para veiculos. cubos de velculos
Corrediços para veiculas. direção. desli.
S;racleiras, estribos. escadas rolantes. ele.
vedores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção.
freios. fronteiras para veiculo& cuidar,
molas
locomoti vas, lancha& naotocklos.
motocicletas. motocar g as. mota furgões
manivelas. navios. ónibus, para-choques
Para-lamas, para-brisas, pedais, pantões

FIDIAS

Classe 38
Impressos
Termo n.e 749.883, de 17-5-1966
Augusto Gouçalves da Costa c Paschoal
Império
São

IMPÉRIO
Industrja Brasilett,ã

PRORROGAÇÃO

DKW

Nome Comercial
Termo n. 9 749.882, de 17-5-1966
Publicidade e Promoções Fidias Ltda,
São Paulo

Nome Comercial
Ermo n.° 749.874, de 17-5-1966
Vinícola Caxias Ltda,
Bahia

• Classe 41
Flor de milho e seus derivados
Termo n.° 749.880, de 17-5-1966
Companhia de Indstrias Químicas do
Nordeste "CIQUINE"
Bahia

CIVIIINE
Classe 42
Bebida alcoólica em geral
Termo n.9 749.875, de 17-5-1966
-ia. Ltda.
Ernesto Andrade
Bahia

BRASILIA

Classe 41
Padaria e confeitaria em geral

Classe 33
Insígnia Comerciar
Termo n.'' 749.881, de 17-5-1966
Enzo Dell'Amico
São Paulo
MONODISC

Ind. Brasileira
Classe 28
Esmeril

Classe 6
Macacos mecânicos e hidráulicos
Termo n.° 749.885, de 17-5-1966
Sobrai S.A. — Sociedade Brasileira de
Imóveis
•
São Paulo

"SOBRAI )1
Ind. Brasileink
Classe 50
Representações
Termo n. e 749.886, de 17.5-1966
Barma
Incorporações e Comércio
Sociedade Anônima
São Paulo
BARMA

Lnd, Brasileiré
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres, bloco' de cimento, blocos para pavitnent
cão. calhas. • cimento. cal. cré. chapas
, solantes. caibros. cai xilhds. colunat
darias para coberturas. calsar dágua.

ILT
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Caixas de descarga Rara eixos. . edificações premoldadas. estuque. emulsão de
base a-sfáltico. estacas. esquadrias. estru,
turas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de função. !ages, lageotas. material Iso-

Termo n.° 749.889, de 17-5-1966
Lojas Calça-Vest Ltda.
São Paulo

IREE
Ind. ., Brasileira

lante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdes. ma•
Classe 36
deiras para construções. Mosaicos. are- Para distinguir: Artigps de vestuários
, dutos de base asiáhico, produtos para e roupas feitas eM geral: Agasalhos,
tornar impermeabilizantes as argamas- aventais, olpargatas. anáguas, blusas,
sai de cimento e cal, hidráulica. pedre- botas, botinas., blusõeã, boinas, babagulho. produtos betuminosos. impermeadouros, bonés. "capacetes, cartolas, carabilizantes liquidOs ou sob outras formas puças. casacão,. coletes, capas, chalés.
para ,revistimento e outros como na pa. cachecols; calçadas. Chapeus, tintos,
vimentaçao. .peças ornamentais de d•
mento ou gesso para tetos' e paredes. çintas , combinações; corpinhos, calças
papel pare torrar casas. massas . anti- de senhoras e de crianças. calções. calácidos para uso nas construções. par. ças. camisas, camisolas, Camisetas
quetes, portas, portões. pisos. soleiras cuecas. cereulas, ...colarinhos, 'cueiros
para portas.. tijolos, tubos de , concreto. saias, casacos. c-iiinelos,•dominós. echartelhas, tacos. tubos de Vintilação. tan- pes. fantasias. tardas para aiilitares, • colegiais. fraldas. galochas, 'gravatas: Por:ques de- cimento. vigas, Vigarn-eatos
ros. logos de [ingeris. jaquetas ., laguês•
vitrõs
luvas, ligas, lenços, mánlós • meias.
Termo n.° 749.887, de 17-5-1966
maiôs. mantas. mandriàd.amantilhas,
Barma — Incorporações e .Comércio
lenis, palas, penhoar, pulover. pelerinw,
Sociedade Anônima
peugas, pouches. polainas, pijamas. puSão Paulo
nhos; perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre, rolpão. sobretudos.

BARNIA-DICO
E
CO 1 1
S g
5.1
Nome Comercial
Termo n.° 749.888, de 17-5-1966
Sorenc — Empreendimentos e
ConsGuções Ltda.
São Paulo

,

SOHENG

Ind. Brasileira

base asfaltico, estacas, esquadrias, estru•
luras metálicas para construções., lame-

las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages. lageotas, material isolante contra frio .e Calor, manilhas: massas pare revestimentos de paradas: madeira para construções, mosaicos, produtos de . base astáltico; -produtos para
tornar impermeabillzantes ergasnas.
tas de cimento e cal, hidráulica. pedra.
.pullus. produtos betuminosos, ampermea
bilizantes liquidos .ou sob . outras Meias
para revtániento -e 'outros como na paar imentação. peças . ornamentais de cimento ou gesso tiara tetos e paredes.
papel pare forrar -Casas. rriaS:Sas anta
ácido-para .11 5
. 0-tias construd5es.'
queres. -:porra
'portões, pisos; saleiras
para pcirtaaatijolo. -tuboS
ecmcreto
telhas,. .tacos tuboà
vtn'tilaç'ão: tana
ques
cimento, s ai g as, vid a nientoS
aitrais

Ind.

:rgfTe7ra

Classe ;,36 Para distinguir: -Artigos, de vestuários
e roupas 4eitas ,em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusõeS, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chalas,
cachecols. calçados, chapèus, • ciatos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções ;. 'c'Wças. camisas, camisolas, camisetas.
suspensórios. said,as debanho. sandália? cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slack? saias, casacos, crineloS, dominós, achar.
e vestidos
pes, fantasias, fardas para tilintares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, por.
Termo n.° 749.890, de 17-5-1966
ros, jogos de lingerie, Jaquetas, iaquês,
Lojas Calça-Vest
inaidr, mantas, malidrião, mantilhas, Pa São Paulo •
latos. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. pouches, polainas, pijamas, pu221-1.
nhos. perneiras. guimonos, regalos.

Ind. Brasileira

• (.,la s se 36
Pára distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas. anaanas. blusas
botas, botinas. blusões. . boinas, baba.
dobros. bonés. capacetes. cartolas. cara

Clas:se 16
Pare distinguir: Materiais para coustru. ouças. casacão. coletes, capas, chales.
- ties e decorações: Ardamassas, argila. :achecols. cdiçados. • Chapéus, cintos,
areia. azulejos, batentes, balaustres. blo- cinte- combinações corpinhoa. calças

isca de cimento, blocos para pavimentação, calhes, cimento, cal, cré. chapas
Isolantes, caibros, caixilhos. corunas.
Chapas Para coberturas, caixas dágua
Caixas de descarga pare etixos. et;fficaatles premoldadas, estuque.. emulsão de

tefato dos mesmos: Almofadas de cota
roa, arreios. bolsas, carteiras. caixas.
chicotes- de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros. embalagens de
couro, attolos, guarni ç ões de couro para
automóveis. guarnições , para portasblocos. • malas. maletas. porta-notas, portachaves. porta-fiqueis, pastas. pulseira:
de couro, rédeas. selins. sacos para viagem, 'sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
Termo n.° .749.892, de 17-5-1966
Confecções , Pamponet Ltda.
São Paulo

de senhoras e de crianças, calções. calças. 'camisas. camisolas. cánasetas,
cuecas. ceroulas. colar Mhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos. dominós. echar.
nes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
ros. fogos dt 'ingeria. faqueias. laques.
luvas, ligas. lenços. 111Pntõs. meias,
maiôs. mantas. mandribo. rnastilhas. ma .
letós. pelas. penhoar. pulover. palatinas
peugas. pouches. polainas, pilarnas. pu.
abes. perneiras.. quitrionos, regalos
robe - chambre, roupão, sobretudos
suspn
sórios. saldas de banho: sandálias.
suciaras: sherts. magas. Stolas -ou slacks
toucas, turbantts. ternos. 'uniformes
e vestidos
Termo n.° 7:49.891. de 17-5-1966
Curtil — -Curture Timão Ltda.

robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios. saidas d .e banho, santhilias
sueteres, shorts: sungas, stolas DU slacka

touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos

Termo n.° 749.893, de 17-5-1966
Auto Mecânica "Dekapoles" Ltda.
São Paulo

DEUSOUS"
Ind. Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, aisior-.
:acedores. alavancas de câmbio, barcos,
',polias. braços para veículos, bicicletas. carrinhos de mão , a carretas. cama-,
nhonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros. tratoree. cainOs.berços, carrostanques carros-irrigadores, -carros, carroças, carrocerlas, -chassis, chapas circulares para veiculosa cubos de veículos.
--corrediçoá para • veiculos. direção. des11qadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para p assageiros e pare, carga,
engates Para carros, eixos de direção.
Freios, fronteiras- . para veiculos. guidão,
locomotivas. - lanchas. motociclos, molas,
Sãp 'Paulo
motocicletas. motocarçias moto furgões.
manivelas, navios ônibus. para-choques
nara - lamas. para .
TIIVI/ZO •
•
aantões.
rodas para bicSa.2".aas, :aios rara bicicleInd. Bras
tas. reboava, radiadores para veiculos.
Classe 35,
rodas para vaiculos, seilina. triciclos, ti.
Louros e ptles preparadas ou não, ca- rantes para veiculas,. vagões. velocipemurças. couros, vaauttas, pelicas, e • ar, dee, varetas de contrôle do afociador e

acelerador, troleis, troleibus. varaes de. )
carros, toletes para carros
jr )
Termos ns. 749.894 e 749.904, dei ' • 'S
•
17-5-1966
Tecelagem e Confecções Bimar Ltda.
São Paulo
'Dl à
BIMAR- .
Ind. Brasileira:.

,a
o
a

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral. taddos para confecções em geral, para a
tapeçarias e para artigos de cama e d
mesa: Algodão, alpaca. cludimo, cetim.
çaroá, casimiras. fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey; linho; nylon;
paco-paco; percalina; rarni; rayon; seda
,nataral; tecidos plásticos. tecidos tdi- I
permeáveis. tecidos de pano couro e
veludos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
auças,• casacão, coletes: capas, abales
cachecols, calçados. chapéus, cintos
datas, combinações. corpinhos. calçai
de senhoras e de crianças, calções. cal.
cas, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colari phos. cueiros
saias, casacos. Ainelos. dominós. echat,
pes. fantasias, tardas para militares. ao•
egiais. fraldas, galochas, gravatas, gota
Cos. jogos de 'ingeria. lauetas. laquês.
luvas, ligas, lenços, inantess, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas, penhoar. pulovar. palatina*,
peugas, pouChes, polainas, pijamas. pia.
nhos. perneiras, guimonos, regalos
robe de chambre, rotipão, sobretudos
uspensórios. saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas, stolas ou slacka
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termos ns. 749.895 e 749 .903, de
17-5-1966
Riolut Sociedade de Representações
,
,Limitada
São Paulo.

•

.Ind 1,1, 143 g ãie

ira'

• ,Classe . 23
Para distinguir tecidos em geral. teci.
dos para confecções em geral, para
taPeçarlas e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca. cánhamO, cetim
careá., casimiras, fazendas e . tecidos <I*
lã 'em . peças,. luta,. lersey, linho; nylon,
paco-paco, a percalina: . rama rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos ' de pano couro.
_
veludos
' Clame 22 '
Para dIstisguir: Fios 'em geral, para
bordado" e tricotagens; fios ma geral
ard tedelagem pê -uso , comups; fio
ka ou elis- em' *Meada ou novelo, torcida
ou não.: 'flo de Hf ou pêlo, enr meada
ou novêio, pára bordado. costara, cr.a.
cid e trice;' iiàhaa -Para bordado. cos.
•
MI., cxóché e Crido
. .• ,a •
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Publicação feito de acordo com o art. 130 do Código do Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
G correr O prazn de 60 dias para o deferimento do . pedido. Duranto esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamentn
Nacional do Propriedado Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com o concessão da registro requerido
Termo n.o 749.896, de 17-51-966
)istribuidoras de Água Campos Eliseos
Limitada
São Paulo

CAKPOS 2LISÊ02—
Indc, Brasileirm
Classe 43
Águas
Termo n.° 749.897, de 17-5-1966
Curti] — Curtume Timão Ltda.
São Paulo

CURTn,
Xndo Brasileira
Classe 35
'Couros e piles preparadas ou não, camurças, couros, vaquttas, pelicas. e ar.
tefato dos mesmos: Almofadas de cou.
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicote:: de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens ck
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis. guarnições para porta-blo.
cos, malas, maletas, porta-notaa, porta.
chaves. porta-niqueis, pastas. pulseira:
de couro, rédeas, selins, sacos para via.
geai, sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
Termo n.° 749.898, de 17-5-1966
Soedral Sociedade Elétrica Hidráulica
Limitada
São Paulo

SORIORAL
Ind. Brz,sileira
Classe 6
Instalações hidráulicas
Termo n.° 749.899, de 17-5-1966
Tinturaria Inudustrial "Colorfil" Ltda.
São Paulo

°COLOMFIL

Ind. Brasileírn
Classe 22
de algodão. de linho, de cânhamo
de juta, de caris& de caroâ, de paca-

paco. de là, e fios de plásticos prive
t2ce1agem e para uso comum
Têrmo n.* 749.900, de 17-5-66
GOREP — Comércio e Representações
Ltda.,
São Paulo

CORE2
Ind. brasileira

las de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, pra
lutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas,
sas de cimento e cal, hidráulica. pedre
gulho. produtos betuminosos, impermeailizantes líquidos ou sob outras torimas
p ara revestimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cinento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas andácidos para use nas construções. parquetes, .ponas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas. tacos. tubos de vintilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Têrmo n.° 749.901, de 17-:)-66
Comercial Freio da Nova Ltda,
São Paulo

'FREIO DA NOVA"
ind. Brasileir tz.

Têrmo n.° 749.906, de 17-5-66
Otávio gasso e outros
São Paulc

'OS LMPOSSIVIS
Ind. Brasileira

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impres.
sas e programas circenses
Têrmo n.° 749.907, de 17-5-66
Imobiliária Bom Conselhos Ltda.
São Paulo

"BOM CONSE~
Ind. Bimsileira
Classe 33
Imóveis
Têrmo n.° 749.908, de 17-5.66
Cerâmica Itupeva Ltda,
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões amors ecadores. alavancas de câmbio, barcos.
Classe 16
breques, braços para veiculos. bicaria
Telhas e tijolos
tas. carrinhus de mão e carretas. r.amlTermo n.° .749.909, de 17-5-66
ihonetes. carros ambulantes. caminIões.
:arros. tratores, carros-berços. carros- - Autn Mecânica Mello Etda.
São Paulo
tanques, carros-irrigadoes, carros. carnal. cerrocerias. chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veiculo&
MELLOcorrediços para veiculos, direção, desliInd.
Brasileira
gadeiras. estribos, escadas rolantes. ele.
vadores para passageiros e para carga
Classe 33
engates para carros, eixos de direção
Consertos e lavagens de veículos
freios, fronteiras para veículos, guidão
Tèrmo n.° 749.910, de 16-5-66
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
Dib Mourad
motocicletas. motocaroas. moto furgões
manivelas, riavios. ônibus. para-choques
São Paulo
Para-lamas. para-brisas pedais. pantões
rodas para bicicletas., raios para Weide.
tas. reboque. radiadores para velculos.
rodas para veículos, selins, alriclos. ticantes para veículos, vagões. velocipe
des, varetas de contrôle do afogador
=Ncelerador, tróleis rroleibus varat de
veículos
remo n.° 749.902, pe 17-5-66
"S A o ar"
Sapatos Paulista Ltda.
São Paulo

In'aTinnioiro

- SAPAL "

Ind

ir

Classe 36
Classe 36
Sapatos
Artigos da classe
Têrm on.° 749.905, de 17-5-66
Têrmo n.° 749.911, de 17-5-66
Classe 1,3
Distribuidoras de Bebidas Tapajós Ltda. Indústria de Tapetes Bandeirante S. A.
Pa.r. distinguir: Materiais para construSão Paulo
São Paulo
Ocs o decorações: Argamassas, argila
arcle, ozulelos, batentes, balaustres, bloPALACIO DO8 TA0
ce:c de cimento, blocos para pavimenta .
PETES
1o. calhas, cimento, cal, era, chapas
InClaAgEt;;Oir
"
llsolantes„ caibros, caixilhos. colunas.
Classe 46
Classes: 33 e 34
.
dirapas para coberturas, caixas dágua
Água de lavadeiras
Título de estabelecimento
eaiwas de descarga paro etixos. edificaelt3 lIkemoldatlas, estuq ue, emulsão de
IN
vaca asiáltico. estacas. esquadrias. eStru
O DE HOJE: CIR5 50
,,,,4à0ê1leall para ~st:rações. latile--in'W

PREÇO DO N(iME,

Têrmo n.° 749.913, de 17-5-64
Fertiminas — Fertilizantes de Mima
Gerais S. A.
Minas Gerais

PAIX.~I\
Indo BraB110.1"
Classe 2
-iubstâncias e preparações quimicog
¡sacias na agricultura, à saber: adubog.
(dobas artificiais para o solo. álcaIN
oara fins agrícolas, bactericidas. cerca
para enxertos, cianamide de cálcie
corno adubo para o solo, &fumadorase.
desinfetantes usados na agricultura d
na horticultura, escórias básicas pare)
adubos, essências para exterminar afdp
'tais e plantas daninhas, extratos el
luassia para fins horticolas. fertiliza&
-e- p ara 0 solo, formicida. guano, fax»
cifugos, massas para enxertos, pastifivi
sara destruir insetos, preparações parW
,reservar o solo, preparações para dega
, ruir Erectos, hervas e plantas dada
nhas, sais para fins agrícolas, sais pare
f ins horticolas, substâncias qui/laical
)ara destruir insetos, hervas e plantai
daninhas venenos contra a vermirap
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Têrmo n.° 749.914, de 17-5-66
"Realfrigor" Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda.
so Paulo

REAX$P

xeozg\

In(Rdtatr2a lawamâle-lwa

Classe 41
Para distinguir: aves abatidas, careci
verde, carnes em conserva, condimente,
para alimentos, doces em conservek
frios, frutas, gorduras, legumes, linguip
ças, manteigas, mortadelas, peixes pred
suntos queijos, refeições enlatadas ima
lamas, salsichas, toucinho, defumado
xarques
Tèrmo n.° 749.915, de 17-5-66
(Prorrogação)
S.I.L.O.P. — Sociedade linobiliálít
Loteamentos Populares Ltda,
São Pauln

SoiNvd
9c,j
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