SEÇÃO III
ANO XXIV - N.° 216
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA-PROPRIEDADE-INDUSTRIAL

E.IPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
De '14 de novem ro de 1966
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e mais :1 dias.
para eventuais juntadas de reconsiderações e do mesmo se tiver
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecerem a
êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da primeira
anuidade no prazo de 60 dias na
forma do parágrafo único cio artigo 33 do CPI para que sejam
expedidas as respectivas cartas
patentes.

^
CAPITAC FEDERAL

S EGUN IM-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE.1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Privilégio de invenção ind.e:
ferido:
N." 137.742 - Nôvo letreiro informativo - Metalúrgica Onça Limitada.
Modelo de utilidade indeferido:
N.° 131.649. Pilot Pen do Brasil S. A. Indústria e Comércio
- Nôvo depósito de tinta para
canetas.

N." 142.612 - Automatic Telephone & Eelctric Company Ltd.
N. 139.601. - Mario Emmanuel
Merlone dos Santos.
N.° 141.2,13 - Distr. Internado.
nal de Indústriae Comércio S. A.
N.°, 142.378
el
Hermogênio Rodrigues Peixoto,
N." 143.622 - Granalha de AÇO

Ltda.

N.° 143.655 - Paolo Ariboni.
N.° 143,773
Sigfred Volstad,,
N.° 143.957 - Anatoly P. Melnikoff e Wenceslau Escobar de
Azambuja.
N.° 144.084 - José 13arnet y
Vives.
Isk° 144.122 - Jorge de Santa
Luzia Salles.
N.° 144.124 -. Jorge de Santa
Luzia Saltes.
N.° 144.137 - Blivers Baugesellschaft M. B.
N.° 144.147 - Clovis Pereira
Borges.
N.° 144 207 -- Weyna coser

N.' l43.42 - Hans Meyer.
N.° 143.654 - Cia.. - United Shoe &mi:Pany.
Exigências
I machinery do Brasil.
N. 144.115
Diversox
Têrrnos com exigências a cum- tal Deea S. A.-' Artefatos , de Meprir:
N.°-112.35-1
N.° 144.143 - Antônio Gomes
Pechiney Compagnie de Produts Chimiques
N." 102.278 - Lecentia Paten de Aguiar.
Ele
N."
Verwaltungs UMBH, •
122.248 - Manto de Autronetallurgiques - Concedo
desarguivamento.
N.° 102.639 - Jacques Leon drade.
N.° 122.794 - João Emenesio
N.° 120.282 - André Kiss
Olexandre See.
• Desarquiva mento de procesConcedo desarquivame,nto.
N". 105.971 - N. V. Philips Pinto.
N." 131.845 - Romeu Bertho(, locilampenfabrieken.
Arq uivamento de processos:
sos :
N.° 127.813 - Societe D'Elec- lani e Antônio Teixeira.
N.° 133.525 - Secador de se- tro Crimie D'Eletric Mettalurgie e
N.° 141.155 -. Raimundo CarForam mandados ' arquivar oà
vrocessos abaiyo mencionados •
doso de Melo.
mentes de uva e óleo ginosais - des Aeieries Electiques D'Ugine.
Antônio Hector Demarco - ConN.° 141.366
N.o 130.657
.0,.° 131.489 - Antônio Pilotti e Aktiengesellsch -aft. Gebnider Salzer
'Helene Kamcedo o desarquivamento,
berski.
Hermini Toccoli.
• N.° 142.348 - CBE --"- Cia. Bras.
N.°
131.418
•
N.° 134.388 - Processo e disN.°1.33.922 - Confina .Bureaux
- • Musa Ibrahin
Suri.
positivo para fabricação de bo- Und Reche nmaschinenfabrik Akti- de Extrusão.
tões, pedras para joges e outros engeSellschaft.
N.° 142.463 - Thornas Coogan, (d N.° 133.542 - N. V. Philips'
oei] ampenfabrieken
- Alberto Aliberti - Concedo o
N.° 142.705 - Moyses Limonac.
N.°
137.943
N.
V.
Philips'
N.° 133.623 - • LoUis Di Nardo •
desarquivamento,
N.° 142.711 - Pirelli Societá
.Gloeilampenfabrieken,
Per Azioni,
. N.° 134.384 - E. S. & A. 'Flo
N.° 135.931 - A perfeiçoamenN.°
139.104
Oto
Heidenreich
N.° 142.804 • Daniel C. Davis hinson (Holdings) 'United.
les em secador de cabelo RozsN.° 139.204 - N. V. Philips' e Landon G.
mann Produtos de Beleza Ltda. - "Floeilampenfabrieken.
N.' 134.840 - Adelino dos SanN.° 142.975 - Paulo Castilho tos e Elias Quinto de Souza.
Concedo o clesarquivamento.
N.° 139.317 - Armas Leonard Lima.
N.° 135.201 - Com n Products
N." 145.891 -- Nôvo modelo de lall I.
N.° 143 111 - Ingersoll Rand Company.
calendário - General Magnetic
N.° 1.35.402 -_-Colorplast ...idúsIndútsria é Comércio Ltda. - N.° 140.295 - The Goodyar Company,
Tire& Rubber omilany.
N.° 143.134 - Giuliano Tincani. tria e C omércio de P lásticos Ltda.
Concedo o desarquivamentos.
N." 140.869 - Cia. Ilansen
N. 143.173 - Enrico uria e
N.° 135.617 - Cro. Prod neta
Company.
N.° 121.583 - Mario .Evaristo dustrial.
Silvio Lavalle Reale.
N. 141.051 - Amp Inc. .
Stangherlini - Aperfeiçoamentos
N.° 143.291
•Ottdvar S. fiai- M N.° 135 706 - José .Ignácio de
em aparelho de segurança .para N.° 141.056 Palmiro Olivatti, boslad.
esquita Sampaio, Ladislao Reti
•
freios hidráulicos •- Concedo o Luiz Bertacini e Antônio Benve- N.°
143.355 - José Sampaio Blasich e . José Epitácid Passos
d esa rq ui va mento.
nuto.
Guimarães.
Freire e Renato Alves de Lima..
N. 725 079 - Recipiente de N." 141.358 - Georges Gaston N.° 143.412 - Feliks
N.° 135.822 - Alexandre Joseph
Szoyka,
gás comprimido aplicável a apa- Butterby.
relhos ejetores de substlncias li- N.° 141.797 - Motorola Inc.
N.° 135.828 - .Toé &areia 'MN.° 143.539 - Manoel Alves.
uleta.
N.° 141.978 - Victor Lax.
quidas ou em pó - José FranN."
143,570.
%dita
S.
A.
EleN.° 142.094 cisco da Silva - Cone-Ao o desarHermo- tro tnd.
N.° 135.945 - indústria Odongênio Rbdrigues Peixoto
qui; va mento.
Evang Limitada.
N.° 143.607
Bernz G. Watic tológica
• N.° -136.142
N." É 25,191 - A perfe if..00menN." 142.320 - Carlos Alberto Corp.
Renato Alves de
Lima.
tos em intereepaludores de gor- Mac Eachen e Silvio Ernesto Ri.
N.° 143.616
CII'Ci S. A.
N. 136.171
dura de instalaOes çianitrolas - dolfi.
N.° 143.617
Farbentabriken
Eduardo Lachs e Simón CLachs
N.° 142.373 - N. .V.
N. 143.631 - Antônio Salvador Bayer Aktiengesellsehaft.
N."
136
531.
Concedo o desarquivamento.
Con tinental MoGloeilampentabrieken.
StIvia e José Luiz Messina,
tors Corporation.

RO OFICIAL • sc.:e*c,

SegAzada..M.m 21

As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação dos
jornais, diariamente, até às
5 hora°.
- As reclamações ,vertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, .a Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a salda
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
•dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qua:quer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
•
?ara facilitar aós assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,,
sit2 parte superior do enderêç,o
N.° 13..909 - Vicente Rubio
N." 136.925 - Odone de Marchi
N.° 137.794 - indústria Maus
Ltda
N.° 138.45'i - Pitisburgh Plate
Glass Company.
N.° 138 879 - Oxidation Proeess Corporation
N° 138 922 - Luiz Colunna
N.° 139 161 - Miles Laborato:ies, :nc.
N.° 139 191 -- Union Carbide
Corporation.
N.° 139 475 - Pittdbut gh Pinte
Glass Company.
N.G 139.700 - Aktiebolaget VIbro Verken.
N.' 139 839 - Ciba Société Anonyree.
N.° 140.403 - Strategic Patents
Limited.
N.° 140 442 - Giba Sociité Anonyni e .
N.° 140.972 - Sandoz S. A.
N,° 141.256 - Dr. Domiciano
da Silva Passos.
N.° ".,41 382 - Union Carbide
Coroporation.
N.° 10/.809 - Maria ficsit.:Jelli
N.° 141.998 - Giba. Société Anonyme
N. 142.506 - American Cynatrlf_ Company.
N.° 142.564 - Maybach Motorer: G. M. B. H.
N.° 142.695 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft.
N.^ 143.173 - Farinverke Hoechst Aidienesellschaft.
N.° 143 383 - Miles F-sboratoric,s
N.° 143 W7 - Ciba Sociétè

No.enibro de

- As Repartições Puiu.,
.cingir-se-ão às assinaturag.
anuais renovadas até 28 de
IDE¢AR -U,NIENTO
Ir.ENSA, .wACIO:AL
fen ~iro de cada ano e as
DIRETOR EE ROL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO bE BRITO PU-EIRA
pelos órgãos competentes.
REDAÇA O
CHEFF 00 SIERV !CO DE PUBLICAÇÕES
Cl-iE FE DA si,: c70
- A fim de possibilitar a
FL ORIANO GUIMAR. - ES remessa de valores acompaMUR1...0 FERREIRA ALVES
•nhados de esclarecimentos
DIÁRBO OFIWAL
quanto a sua aplicação, soliseçzo
citamos usem os interessados
Eicç tio do publicidado do ror podionto do 0aportamont0
preferencialmente cheque ou
oricioridi do Propr. lododo Inetuntrici do Miniatérlo
vale postal, emitidos a favor
do indéctrlo o Comércio
do
Tesoureiro . do Deparla.
twro , teco neo Oficinas do Departerninto de lairensa Nacional
mento de Imprensa Nacioiml.
- Os sup!ementos às ecEções
dos órgãos oficiais só se
ASSÁN ATURAS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no alo da asIREPArurrçoEs E t'ARTICULAMS
FuNooNÁrtios
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e interior:
- O funcionário público
Semes' Ire . . . Cr$ 6.000 g2mestre . . . Cr.
4.:00
federal,
para fazer jus ao desAna- .
Cr 12.000 Ano
Cr$ 9 OGO
conto
indicado,
deverá provar
Exterior:
Exterior:
I'
esta condição no ato da asAno . . . . ... Cl - 13.000r Ano . . . . . . Cr$ '10.000 sinatura.

X ED1E 7' E'

vão impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
â fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
•(30) dias.

N.' 143 e..-")5
Ciba Seciété Anonyme
N." 114 443 - - Sandoz Pátents
Ltd t.
N° 144.855 - Sandoz Patents
Ltda.
N.° 144.913 - American Cyna'mid Company.
N.° 1581 055 - Guilherme Sbro-

pai% eve'ituals juntadas de reconsideração e do mes não tendo valido nenrum interessado serão
logo expedidos os certificados
abaixo.
Marcas deferidas:
N.' 129 130 - Floranot - Requerente - Raphael Brasil- Spacc e,querche - Classe 48.
N. 0210.799 - Astron - R x.luerente - Astron Corporation Classe 8.
N.° 256.929 - 1.632 - Requerente - Companhia Paulista de
Cervejas Vienenses - Classe 43.
N.° 275 646 - TIT - Requerente - Tinturaria Industrial de
Tecidos TIT S. A. - Classe 23.
N 285.962-- Rainha - Requerente - Fábrica de Bicicletas Monark S. A. - Classe 6 - Com
exclusão de máquinas de costura,

N. 161.269 - Benedito Simão
de Freitas.
N.° 161 471 - Toru Takano.
N.° 162 248 - Francisco° José
L'Abbate Junior.
N.° 162.899 - Pechiney
Compagnie de Produits Chimiques
Ete Electrometallurgiques
N.° 164.117 - Takashi Shibuya.
N.° 164.131 Natsuko Shimada
Hatsumi Takakusa.
N.° 164.149 - Cadore - Indústria de Armações de Óculos Ltda.

- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais -será,. na venda avulsa,
acrescido de Cr.:"+ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 20 por ano
decorrido.
N.° 435 033 - !man - Requerente - Indústria tIetzlúrgica Limitada - Classe 11,
N.° 435.830 - B - Requerente

- Materiais Básicos S. A Indústria e Comércio - Classe 11 Sem direito a letra B isoladamente
T
N.° 43.9.306 - Transporta
Requerente - Tran ;porte Na-

rodni'Podnik - Classe 21 - Sem
direito ao uso exclusivo da expressão Transporta.
N.° 447.437 - Estrela Branca Requerente - Quimetal Comércio
e Indústria Importação e Exportação - Classe 1.
N.° 448.602 - Camerino - Requerente - Super Lanches Gamerino Lida - Classe 41 - Com
exclusão de alimentos preparados.
N.° 449.718 - 5 - Requerente
- Importadroa de Relógios &adio Ltda. - Classe 13 - Sem di-

Crin Shui motores, condensadores, loccmoti- reito aci uso exclusivo da letra S,
- Arquivem-se os processos.
isoladamente.
vas. e linotipos.

N.° 164.202 - Wang

Diversos
Companhia Carioca de mamãs/rias Plásticas - Na Reconsideração de despacho que deferiu o
tèrmo 107.663 - Nada para reconsiderar. Proponho que se mantenha o deferimento.

Expetg ente da 8e0..o
de interferência

De 14 de novembro de 1966
l'ktificaeão:
Uma vez decorrido o prazo de
recousideração previsto pelo artiN.° 143.701 - Adão Vaiada() de go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
Freitas.
dezembro de 1961 e mais 10 dias

N.° 369.443 - Agua Branca Requerente - Bar e Restaurante
Água Branca Ltda.
Classe 41.
N.° 389.502 - Café Zinho Requerente - Torrefação de Café
Santacruzense Ltda. - Classe 41
- Sem direito a expressão Delicioso Café-Zinho.
• N.° 409.324 - Fortec - Requerente - Fortec - Fornecedora
Técnica e Representações Ltda.
- Classe 10.
N.° 415.194 - Confecções Mil
- Requerente - Modas Importadora Ltda.. - Classe 36'.
N.° 424.954.- Transitone Lider
- Requerente - Lauro Larrea de
Queiroz - Classe 8 - Sem direito Po uso exclusivo de transistores.

N.° 451.622 - Climax - Requerente - Isnarcl St Cia. S. A.
Comércio- e Indústria - Classe G.
N.° 457.791 - Chocokola - Requerente - Ernesto Neugebauer
S. A. - Indúsirias fleunidas Classe 41.
N.° 459.141 - Tefefan - Requerente - Emprêsa Gráfica O
Cruzeiro S. A. - Misse 32.
N.° 459.950 -. Consul Rural 9604
- Requerente - Indstria de Refrigeração Consul S. -T Classe
n.° 8.
N.° 459.751 - Consul Rural 9606
--• Requerente - Indústria de-Re-

frigeração Consul S. A - Classe
.
n.° 8.
N.° 460.828 - Fazenda Quilombo - Requerente - Armando
Scorsoni
Classe 42.
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N.° 463 911 -- Quimianel
N. 502 732 --- 'Tupan •- Reque- e Comercial - Art. 109 n." 2 do .N.° 448.786 - Continental
Quimianed - Produ- rente - Estabelecimento Mecâni- Código.
querente
Requerente - Indústria de Produs
tos Químicos Ltda. - Classe 1. co Tupan S. A. - Classe 5.
tos Dornéaticos Continentat Ltda.
Expressão
de
propaganda
(le-•
N." 476 340 - Caerque - ReN.° 502.968 - Reque•-.---,,Clrisse 15. •
,
ferida:
querente
Mifreitas Comércio rente - 'Eletrônica Saul Ltda. N."
456.423
Cacique
. - ReIndústria e • Representações Ltda. Classe 8 -- Com exclusão de vi- - N.° 288 834 Uáitas 8 A.. -- Classe 41 - Com exclusão de trolas.
Firme Seu Patrimônio Gempran- querente ---- Distribuidora de Lufarinhas.
N.° 503.081 Moesse - Re- o Imóveis - Classe 33 - o e t l21 brificantes em Geral, São Jorge Limitada . e-- Classe 47.
•
N."- 4"9 677 - Brandão Gomes querente - Rosa Moreno Pragana cio Código.
N.° 456.918 - Luar - RequeEspinho - Requerente - Bran- - Classe 10.
Titulo le esl• abelecien.rdo de- rente -- Luar Magazine Ltda. dão Gomes Azeite e óleos Ltda.
N." 503 064 - Equipei -- Referido:
Classe 36.
quer-elite - Equipei - Equipa- Classe 41,
N.° 403024 - Cernmica Sã
N.° 480.097
T
Requerente mentos 'Eletrônicos Ltda. - -"lesN.° 262. 118-- EMA -- • Peq
Requerente - Fundição Tupy S. A -- Clas- se 8.
rente - Empresa de tleltIo.-lult•-ti. jeito
Lesandoswski - Classe 16.
se 8 - Sem direito ao uso exclutos, de Andradina EMA Censt,
N " 503 756 - Print.ama - Resivo da letra T, isoladamente.
Classe 33 - ArtiN." 463.233 - Pafre -- Requequerente
Printânia indústria tora S. •A
rente - Paulo .Frchlerick
ClasN.° 481 061 - Processo Disco- de Confecções Ltda.
:lasse 36 go 117 o.° 1 do Códig,r.
N.° 360.086 - Indo-Iria de (al- se 40.
•
lan - fiequerente Nile. Santos
N.° 504 270 - A Refemal - ReN.'. 465'.209 - {Idiomas -- RePinto - Classe 8.
querente - 'Lojas a Regional S A. çados Leme. -- Requeernte Irmãos Achazarian' Classe 36 - quer-ente Heliomas Utilidades
N.° 485 435 - Lox -- Reque- - Classe. 40.
Domésticas Lida - Classe 8.
rente
Solvay & Cie. - Classe
N.° 504.298 -• Lua Dourada - Art. 117 o.' .1 do adigo.,
N.° 468.213 - Aliança - Re11.0
Fabrica de Chocolate Satárao M.
• N.° 453.015 - Fazenda Parque
N.° 490.538 - Forbidden Fruit E. Kaeser S.- A. - Classe 41
Atibaia - Requerente - Arão querente Pessôa de Mello in- Requerente - Dest i larkc MedelN." 504.472 - Sulamar - Re- Sahm - Classe 33 - Au 117 nó• dústria e Comércio S A. -- Cias- .
se
lin S. A. - Classe 42.
querente - Confecções Sulamar mero 117 n.° 1 do Código.
470.384 - Orno - BequeN.' 492.219 - Ruhino ---'•Re- Ltda. - Classe 35 - Com excluN." 500.672 - Corretagens San.ente - R. 'S. Hudson-Limited querente
Bobino de :111veira são de cintos de couro e suspen- ta Vitória - Requerente -• A. Indústria de Papel e Pape- sórios.
Carnicelli - . Classee 33 - Ari 117 Classe 1. •
•N.° 473.469 - Pilares - Requelão --: Classe 38.
N.°-504.653 - São Bento - Re- n•° 1 do Código.
rente
Eletrônica Pilares I.tda
N.° (92 . 237 - Va I fp - Reque- quevente - Metalúrgica Sãe BenN.° 503.361 -- Azul
Beque - Classe 8.
rente - Francusco B Gil -.Clas- to :Ltda. --.- Classe 13.
rente - • Hercilio Costa - Classe
s, 8 - Com exclusão de aparelhos
N9 477.332 - Menicticci Reguei
N." 554.352 - El Ef Regue- n.° 33 - Art 1.17 n 0 1 do C..digo
para ondular e substuirido-se a rente
rente:
Menicucci Cia. Ltda. - Clas4
- El El .Modas Ltda. N.° 504 758 e-- Windser - Re- se
expressão benjamim por, tomada Classe 36..
43.
querente
Jesé
Maria"
DereeneeN
de corrente ~nota.
N9 486.456 - Pérola.
'RecozeN." 505.521 Antal -- Reque- Tarda -C lasse 33 -- Art. 117
rente: Indústria Alimenticia de Caruaru
IN:"4. 91.350 - DerMobios - Re- rente - Construtora Antal Ltda.. o.° 1 do Código.
Classe 41.
querente -- Oyanta de Almeida -- Classe 16.
N.° 504 894 - Santa Cruz - S. A.
Rios - Clesse 48. .
N.° 505.582 - --- Acadêmico - Requerente - Irmãos Sauta . Cruz N ° 487.735 - Alvortex - Regue.
rente: Eltex S. A. • Tecidos e Fitas
N.° 409,285 - Siladel -- Reque- Requerente - Ferreira Si Silva - Classes 23, 24, 33e 37 Elásticas - Classe 23.
.
rente - Sociedade de Indústria e Ltda. - Classe 41.
go 111 n." 1 do Código.
• N° 494.636 - M A - Requerente:
Comércio de Roupas Silatel Ltda.
N.° 505.596 - Cultura de' Cajurú
N."
506.316
Edifício
Adelaide
Dr. Macio Athayde - Classe 32....
- Classe 36 • - Com exclusão de -• Requerente --- Rádio ,Cnitura
Ferreira --Requerente - Manoel
N° 497.218 - Café Boucafé
lençóis e barracas 'de prata.'
de Cajurú Ltda. -- Classe 32.
N.° 499 548 •- São Luz - ReN." 505 864 -- Drogae regra - Francisco Ferreira Classe 33 - Requerente: Salvador Antonacci .~.
Classe 41.
.
querente
Produtos Químicos Requerente - Farmácia Drogar- Art. 117 n." 1 -.io Código.
Marcas indeferidas:
•
N 9 98.877 - Ilhabela - Regue.
São Luiz Ltda. - Classe 1 Com regia Ltda.
ClaSse
N."
216.936
São
•oão
-Rerente:
Indústria e Coméreid
exclusiíe • de ii'alas, esmaltes e verN.° 506.178 - Ca pici. - Re- querente - Porcelana São João Ltda. -Ilhabela
Classe 16.
nizes.
querente, - Carlos Severo Neves Ltda
N.° 500.495 - Kainina - Re& Cambraia - Classe 36.
N.° 292.362 São João - fie . .N9 499.348 .--- Morumbi - Reguequerente - Kaiser .Mineira -de
N.°
506.234
Simala
Requequerente
--• Serralheria São.jUi."4.0 rente: Sociedade de Automóveis Mo.
Alumínio S. A. - Classe 5. rumbi :Ltda. - Classe 21.
rente - Sociedade Alecanizadora Ltda. - Classe 16. • •
N9 499.948 - O Petrolinho - Re.. •
N. " 500.544 - Equineuron - de Lavoura Avaro Ltda. - ClasN.'
313.220
*
Unita
Requecaterente: Funcionários Grupo Ipirang2i
Requerente - Laboratórios Setros se 7.
rente - Companhia Gaspar Ga3- - Classe 32.
S. A. - Classe 3,
N.° :307..131
Regue- parian Industrial - Classe 24
Sartz
N° 500.342 - Sibinha - Re- •rente - Angelo Pane Molle
N.° 315.169 - Iate - Rsque
N° 501.913 - Tribuna de Realengcs>
Cia. Des 7 classe 43.
querente - Codesin
•
rente - Indústria de Perfumaria - Requerente: Antonio Soares Fgrrel.
tiladora Internacional - (--" se
N" 507.239 -- Nasser
Regue- e Sabões D'Avila' Ltda. --. Classe ra Júnior - Classe 32.
n.°
Irmão n." 46.
rente - Alberto Nasser
N° 502.898 - • Marvá - Regue.
N. 500.894 - Correio de Minas - Classe 36
rente: Craigmillar
British Crearnérieg
N."
318
774
São
João
Re- Requerente - Emprêsa BrasiInsígnia deferida:
querente. -• Imobiliária São João Lmited - Classe 41:
leira de Divulgação S.-A. -- ClasN." 485.384- - Gloria - Regue Ltda. - Classe .16.
se 32..
Insignia Indeferida
N.' 325.235 - Belaroma - Re-.
rente - Octavio Angusto Marques
N.° 501 036.- Neo fies ' - fie- Ribeiro -:Classe 33 - ACíga 114 querente --- Perfumes Cinelaudia
N° 441.412 - S. 1. T. nage.
Ltda. - Classe 48.
•(Inerente -- Neo Rex do .trasil Li. do .Código.
nharia. Indústria e Comércio - Re.
mitada
Classe 16.
N.°
348
274
Nova
Amerlearm
N." 501 263 - Geornina Reo p Prentes: Sociedade de Instalações
N.° 501.090 - Tomara Que querente )- Geomina - Metalúr- - Requerente -- Lanches Neva
Técnitas S. A. -. S. I. T. Erige.
Chova - Requerente - Inrandir gica e Mectini.e.a- Ltda - Classes Arnerieaná ' Ltda. - Classe 41.
•
' N. 0 389 . 749 -- Atlan t a - Re- abaria, Indústria e Comércio .
C. Barros .- Classe 42.
ns. 5, 11 e 33 - Art. 114 do Có. • • querente -- Atlanta - Importa- ses 16 - 33 - 25.
N." 501 235
.D,dribelan - Re- digo
dora Auxiliar de Usinas Limitada
Laboratórros' • Nitraquerente
Nome Comerciá! indeferido
- Classe 6,
Nome- comercial deferido:
farm S. A - Classe 3
N° 501 324 - Goulart - ReN.° 396.065 Triotex - ReN 9 501.326 - Propol - Produtos
N.° 496.579 - Indústrras BeU- querente - Tecidos -Caetano Ba• Polímeros S. A. - Requerente: Piro.
querente - da Silva Gouelidas Octaviano Durate S A. - tagliesi & Cia. Ltda. - Classe 23 pol - Produtos Polhneros S. A.
lart - Classe 41.
N.° 502.124 - Setros - Reque- Requerente . - Indústrias Reunidas
N.° 396.210 Leme - Requerente - Laboratórios Setros S A. Octaviano' Dont& S. A - .Arti- rente - Indústria , de Calçados Título de Estabelecimento indeferido
go 109 n.° 2, do Código.
- Classe 3.
Leme .Ltda. - Classe 36.
•
N.° 283.359 - Skola indústria
N •°406 977
São João
N19 .303.764 - Carpintaria São MO
ReN.° 502 :.!71 Luratex Re- de Bebidas em Geral Ltda. - Re- querente
Materiais
para
'ConsReq uerente: João Poço 81 Pilho rek
querente --. Duratex S , A. lados- q uerente Skoda indústria de truções Ltda. - Classe 16.
mitada - Classe 16.
tria.e Comércio - Classe 39.
Bebidas em Geral - Art 109 n. 3
N.° 416.472 . - Colortee -- ReN9 391.748 - Sapataria Leme =a
496 r20 - Contae --- •Recue do Código.
querente - Colortec de Tintas Requerente: VIncento MIlione - Ciam
rente - Sociedade de RepresenN.° 310.230 . Moinho kgua
se 36.
1
tações e •Pnblicidade Comae Ltda. Branca S. A. - Requerente - S. A. - Classe PO.
N." 420 298 -- São João Batista
NP 415.324 - Argamassa São jo
-- Classe 10.
Moinho. Agua Branca S. k. - Requerente - Decoradora São -- Requerente: joNo
José Assis 1Vitto
109 re° 2 do Código.
Tupiniquins - ligo 109
João Batista Lida. •-.• N. 502 7 27
Classe.'
chato - Casse 16. '
N." 481 243 --- Anwa r-a S 4
Requerente
Svend Molgaard
N. 426 827
Critnplon
Re..
N° 470.652 - !t-M6veis e Decorso
rensen - Classe 11 --- Com ex• Agricol 9 'e Comercial --- Reque- querente - Imperial Chemical Ia- 93es - Requerente: Bakser
8 Ciai
rente - Amparo S. A. Agrieela dustnes Limited - Classe 23.
clusãc, de dedais e lampeões.
Ltda. - Classes 34 - 40.
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N° 502.107 - Flama - Remo- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
et nt2: Olavo Gonçalo es de Oliveira TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Cl. rs;ts 32 - 33.
Rio, 14 de novembro dc 1966
Exigencaís
Contrato de Exploração de
Patenas
com eXigi:t1C'ilS a Cifillprir.

•- •

Novernbrr de 1?66

Claxo Group Limite& (na alteração
Dansk-Flama 5. A. Instituto de Fia
de nome da patente tênia° 133.596) . alologia Aplicada (transferência pwê
Società Edison ( transferência para o seu nome da marca Dans':4V/inos,
seu nome da patente termo 136.962) . termo 398.247).
Renato Gomide Côrte Real ( transDansk- Flama S. A. Instituto de Fifei encia para seu nome da patente ter- siologia Aplicada (transferência para
mo 140.392 ) .
seu nome da marca Polli -Cor, te.rrno
•
Industrial Air Filters, Linuted (trans- 398.247) .
?,9 579 - Emdrês.: Construtora
Metalúrgica Oriente 5. A. ( no ae- ferência para seu nome da pat;nte arHans Schwarzkopf (tra.nsfer,ncia pa(;rn »,sol Ltda .
dido de exploração da patente Privilé- rimo 144.149 ) .
ra seu nome da marca Doppelb/orld,
. de Invenção) . - Averbe-se o com
N e .ia1.251 - Bras: trad.: S. • À gio
Industrial Air Filters Limite.d (trans- tênno 415.187 ) .
I; t, si ;,t e Comercio.
de exploração.
ferência
terência para seu nome da patente terN e 465.405 - Feculario São Pedro trato
Somafa A. G. (transferência para
mo 146 364) .
S A. Indústria e Comércio.
seu nome da marca Lírio Br3nco, erTransferência e alteração de nome
Indústria
de
Metais
Vulcânia
S.
N' 41)9 657 - The Wolcoo ---- Ga v
mo 418.323) .
de titular de processo
( transfere- cia p ara seu nome da patente
Col mo;I:ia.
Somafa A. G. (no pedido de altetermo 147.792) .
ração
de nome e transferência para seu
Walita S. A. Eleroa-Indtistria ( na
• N' 490.623 - C i.1 Co:vor,ições
Harsco Corporation ( transferem-.
alteração de nome da patente número para seu nome da oatente termo nú- nome da marca Deli, termo 433.447) .
Mc eau&is Ltda .
Benjamin Roitman ãm Cia Ltda
N" 4.358 - Casa Fla inoo fada. 03.115).
mero 148.677)
Giacomo Cecchini e Angelo GaleazN' e 00 300 - Biseoi to:, A \anon. ; LiInd . de Metais Vide:e:Ma S. A. ( transferência para seu 110111 1:" da marca
co transferência para seu nome da (transferência para seu nome da pa- Armont, terino 498.379).
N e 505.436 - Jamet •-• Comeroia 1. patente n° 55.984) .
tente termo 150.466) .
Exigências
Administradora Ioda .
ha o
Ind . de • Metais Vulcânia S. A •
Dr . Plínio Maani 1 1 r.msferênt s Pa(
transferência
para
seu
nome
da
para seu nome . da patente n 9 57.259) .
Termos • com exigencias a cumprir :
Diversos
tente termo 150.520) .
South African In v e.n tion ; DevelopDiscalbrás
Dist. 1....'rasi1eita de CalWladzia Cafela Podbielniak ( na alr :mit Corporation ( transfere,pcia para teração de nome da patente termo nú- çado Ltda . junto ao termo 428.586.
Tê -mos aguardando
st' nome da patente n e 58.423) .
;Interioridades:
Laboratório Farmaquion Ltda. --mero 152.723) . Anote-se a alteraStanley Works (Great Britain) LiN e 4/0.822 - Galeria Patilii.ta cl: ¡hired I na transferência a alteração de ção de nome da co-titular N,Vladzia Pod- junto ao termo 229.093
ideal Standard 5. A 1 nd . e
bielniak para Wladzia Gajda PodbieliVo,ias' S. A.
Mak Doyle por motivo de matrimônio. Com. - no pedido de exploração do
N° 470.823 - Galeria Paulista cht -nome da patente n 9 60.984 .
Waizwerk • Neviges
C.
B . H. I Labora toires Chibret (transferência marca Ideal-Standard u9 236.719.
Modas S. A.
,10M2 da raten- p;.ra seu nome da patenta termo nú(
transferência
para
seu
Colgate Pahnolive Compan y - junN° 470.824 - Galeria Paulista de te
n° 61.340 ) .
to ao termo 206.204
mero 153.729).
Modas S. A.
• ( f eri nsf -rcia para seu
Transtec - Sociedade Técnica de
N" 470.825 - Galeria Paulista de
Sch- r'co
Ltda. Expediente das Divisões e Sessões
Industriais
Transportadores
nome
da
patente
n° 61.532) .
Modas S. A.
epublicada s
(
transferência
para
seu
noeise
da
paRockwell - Standard Corporation
N e 470 829 ,-- Galeria Paulhaa
tente
termo
158.390)
.
(transferência para seu nome das paS. A.
Rio, 14 de novembro de 1.9E6
N e 470.833 - Ga l eria Paulista de . tentes as. 63.706 - 63. 95 - 69.498
Exigências
- 70.782 -- 70.990 - 72.935 Modas S. A.
•
Notificação
.1-Crinos cola exigências a cumprir:
75.3161.
N e 470.835 - Galeria Paulista de 74.118
Uma vez decorrido o In azo de reModas S. A.
N° 124.489 - Bons Iwanow.
R hodia Ind . Onino
e.. - '^
N9 470.837 -- Galeria Paulista de S A. ( transferência para seu nome
Levolor Lorentzen, Inc.. (titular • do consideração previsto pelo artigo 14
da Lei 4 048 de 29 de dezembro de
Modas S. ' A.
reg. 66.247) .
das- patentes ns . 38 -19 - 40./ 08
1961 e mais dez dias para eventuais
Whirlpool
Corporation
•
(titular
do
juntadas de reconsiderac q o e do
N" 470.838 - Galeria Pal. lista de 40.765 - 41.319 - 6! 729' - 43 352
,
mesmo
não tendo valido nenhum in- 45.013 - 46.694 -- 46.703 __reg. 70.211) .
Modas S. A.
Wulfa-Lift Ag ( junto ao termo nu- teressado serão logo expedidos os
N° 470.839 - Galeria Pa alista de 48.323 - 48.557 -- 43.599 - 48,852
certificados abaixo:
- 49 624 - 50.374 --. 51.174 - moro 125.178 ) .
1\10d:o; S. A.
52.012
52.096)
.
Anote-se
a
Minnesota
'
Mining
and
ManufactuCondounnio
do
Edi•
N e 479.174
Marcas DeferWu g
toinsferencia dos dirtitos relativos ao ring Company (junto ao termo , númeW i n Toaquini Nabuco.
N e 487.966 -- Mercados Ca'ngurá contrato de exploraeão de Companhia rei 142.515) .
PantherN9 208 599 - Panther
Ind . de Metais Viticánia S. A. werke
•
Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Raion
S. A. Produtos Alintenticios .
Aktiengesellschaft - Classe
21.
N e 492.177 - Sotel - Sociedade para Rhodia Ind . Quimica; e Tex leis ( junto . ao termo 147.791 ) .
- ia S. A.
, Ind . de Metais \Tule M
?dm' S.A.
N9 492.985 - Idmi
Técnica de Imóveis c Administra çqo S. A. ( pct. 37.571,66)
I
(
junto
ao
ferino
147.790)
.
•
Ind.
e Comércio de Modas Infanda
Ltda. •
R hodia Ind. Quitn is:na e • 7 'ex teis
Cyanamid Química do Brasil Ltda. - Classe 36 - (Com exclusão de
N° .497.114 - Nailotex S. A.
S A. ( transferência para seu nome ( junto ao termo 150.132) .
calçados)
Fecclagena
e
Confecções.
ççie
N9 468.077 - Salão Elegante .1as na tentes as. 44 716 - 49.523 Alexandre
Luiz
Mandina
(
junto
ao
N" 497.558 - Braseurop S. A. 56.304 - 57.460 - 58.384 - 59.455' termo 152.010) .
Salão Elegante Cabeleireiro Ltda . .
17...nt 1t I nbaria Comércio e :aadúNtria
48.
.
- a8.461 - 46.784) . - .....
.zia,ote-se
- Indústria Carraço 3. A. (junto ao Classe
Eugard
N 9 455.414 - Droganero
N° 497.618 - Me e cado Alvorada a transferência dos direito; relativos
ao ermo 161.389) .
Ferreira Bastos - Classe 3.
Ltda
contrato de explora:a:a de Cio. Brasil Cooperativa Agrícola de Cotia N e 499.194 - Vemo o S. A. Vei- leira Rilodiaceta Fábnca - de R aion para Cooperativa Central ( junto ao ermo N9 486.148 - Induplástica - Incolos e Máquinas Agrícolas.
duplástica Artefatos Plásticos Ltda.
Rhodia Ind . Químicas e Texteis S....A . 164.911) .
- Classe 8.
N e 500.496 -- Ka 'ser Mineira de ( pet. 37.573-66) .
Diversos
N9 486 764 - Gessilda - Silva
A!tamaio S. A.
ar ersicrete Industries (transferência
N9- 501.161 - PC:1ft) EkTeVei 5 COMN 9 40.445 - Imperial Chemical In- Zacca Ltda. - Classe 36.
para seu nome da patente termo riú- dustries Lanited. - Nada ha que de- N 9 487.522 - Anilo - Anda 2.1.111:. n
Ind. e Comércio
N° 502.671 - Panificadora -São Pe- mero 165.144.
ferir quanto ao pedido de fls. 40, com Aparelhos Médicos
- Classe 10.
Biochemie Gesellschaft .IVIIt Besch- relação às patentes 33.733 - 26.224 Limitada
dro Lida.
N9 487.888 - Nira - Djanira CaN° 503.238 - Leo y Gomes Fer- rankter f-laftung (transferência para seu 36.982 .- 37.539 37.723, pois margo Alonso ---,Classe 46.
nome
da
patente
termo
165.291).
as
mesmas
estão
extintas.
I
reira
N9 487.923 - São Cristovão - ViIndusP-,vid Soares (transferência para seu N 9 26.113 - E. I. Da Pont De draria São Cristóvão S. A .
Cls8te
N° 503.871 - Barraço
14.
Mal Comercial e Importadora de Fer- nome da patente têrmo 165.634). - Nemours and Co. - Nada há que
504.578
Inseticida
GuanabaN9
Anote-se a transferência dos direitos deferir quanto ao pedido de averbação
e AÇO Lttla . •
plirtes rina - Maria Pontes Soares' - ClasNI Q 504.346 - Cosolotone Indústria pertencentes a tvIartino Casella para de contrato, com relação
se
2.
I as.. 26.113 - 27.337. J 28.206 •
David Soares) .
Eletrônica 'Ltda .
NP 504.352 - Dollar Godofredo Poor 8, Company ( translerencia paial 28.667 - 29.755 .31.124, por. esRestaurttedo de .;fid.rcas
Walsh .
seu nome da patente termo 165.643. tarem extintas.
N9 393.236 - Revista do Social
N 9 504.656 - Comercial e PadroBaxter Laboratories, Inc . (transfeRural - Adamastor Lima - Clame
Expediente da Seção
uizadora Aliança Ltda .
rência para seu nome da patente teimo
32
- Concedo a restaura0o nos t6rN° 504.926 - Venceslau Aguiar. 113.050).
de Transferência e Licenças
mos do artigo 204 do C.P.T.
N° 504.978 - Comercial Paraná
Plásticos Bandeirante: Ind . e Coma.
N 9 398.616 - Mim Pará - PerfuRio, 14 de novembro dc 1966
Minas Ltda .
Ltda. (transferência para sm nome da'
marias Phebo S.A. - Classe 49 -N9 505.815 - joao Alves de Lima. patente termo 125 614)..
Transferência e alteração de nome
Concedo a restauração.
N9 505.848 - Irmãos 1Vlurakaal
de titular de processo
Bar, Padaria e Con- Glaxo Group Limited ( na altotoo.oio
N9 505.894
Nome Comercial De ler , do
Sociedade Comercial ele Representade nome da patente térino 128 1,21
feitaria Santo Pusionlo Ltda.
(no
pedido
de
alPharmaCentica • Naamloze ções Viking S. A.
519 487.630 - afeta fúro'en
Jansen
N° 505.939 - Automóvni Club Es. Vennootschap
(trans'e4.nc 1 n 'se-a se te. ração ( 1 - onme da marca Vihing nú- Limitada - retriiierds '.7e%"-; P1.
%dual de Sfio Paulo.
-- Artig*o 109 O" 3 doZ1.
mero 178 868)
nome da patente term.) 131.-!43).
1f 510.0441 s Quirbso Palombo.
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1\19 507.194 - Volf Speiski e Mil- ticos e Derivados - Fracasso defera Agro Industrial Ltda. - Planal- ton. Parnes.
mercial: Hidroelétrica e Mcemic d ia.
a
to Colonizadora Agro Industrial Li- N/ 508.303 - Simoneti Armarinhos rido.
5W 387.,486 - Marca Lucky &ar - dttstrial Hidromeca Ltda. - Têxitio
mitada - Artigo 109, n9.3.
Limitada,
Requerente -- Indústria Vinícola Ba- 725.064 - Marca:- Himeca - Trino
Título de Estabelecimento Deferido
5W 446.397 - Sheaffer Pen Interrabani
S.A. - Processo indeferido. 723.125 -- Marca: Hidromeca - TérServ
Lar
Mercado
nacional Industrial e Imp. Ltda.
519 441.266
466.369
- Marca Planaltina - mo 725.066 - Marca: Himeca).
N9
Moderno S.A. - Classes 23 - 36 5W 350.242 - Roberto Kautsky &
Requerente - Fábrica Trianon de
Indústrias Eletro Metalurgia, lopise
Artigo 117 Filhos.
- 41 - 42 - 43 e 44
Bebidas Ltda. - Processo indefe- Ltda. (alteração do tèrmo 725.799 n9 1, do Código.
N 9 492.538 - Bar Escondidinho do rido.
Marca: Jops).
.1n19 484.499 - Bar Restaurante Rio Comprido Ltda.
- NQ 462.698 - Marca Pérola - Re5W
456.997
Balão - Mota & Soares - Classes
Bar e Lanches Que- querente: Pábric ade Botões e PéNesdé S. A. (oposiçao ao tèr:Tto
ro Quero Ltda .
41 - 42 e • 93 --e Artigo 117 n 9 1.
rolas S.A. Perlona Indústria e Co- 725.697 - Marca: Santa Rosa).
NQ
473.437
485
037
Casablanca
João
5W
Ind. Reunidas Ir- mércio Importação e Exportação Atina Paulista S. A. Indústria e
Kalil - Classes 41 - 42 - 43 -- mãos Carneiro Ltda.
Processo indeferido.
Comércio (oposição ao térino 725.258
33 - Artigo 117, n9 1, subStituindo-se N9 473.439 - Ind. Reunidas Ir- 'Marca: Calhambeque).
mãos Carneiro Ltda.
a classe 50 pela 38.
Pedidos de Reconsiderações
N9 489.601 - Padaria Cruzeiro - N 9 473.440 - Ind. Reunidas IrSapé Agro Pecuária S. A. (oposiPadaria Cruzeiro Ltda. - Classe 41 mãos Carneiro Ltda.
ção ao têrmo 720.582 - Marca:
Mecânica
Garelli
S.A.
(no
pedido
N9 473.442 - Ind. Reunidas Ir- de reconsideração de despacho da Sapé),
- Art. 117 n9 1.
5W 490.264 - Escritório a'oniercial mãos Carneiro Ltda.
marca Mosquito têrtno 424.010).
Isofil S. A. Fios, Cabos e Mattriais
Contábil G.onzaga - Sebastião Gon- • N9 473.443 - Ind. Reunidas Ir- Artefatos Metálicos para ConstruIsolantes (oposição ao têrtno 727 01.?
zaga Ferreira - Classe 13 - Artigo mãos Carneiro Ltda.
ções S.A. AMC: (recorrendo do des- - Marca: Isoplac).
5W 473.615 - José Argemiro
117 nv 1.
pacho que indeferiu a marca tétano
Honda Giken Kabual-zila-Kaislvt !opo5W 496317 - Edifício Caravelas to.
444.534).
- Incorporadora e Territorial do Sul N9 513.230 - Brindimã, Ind. Co- Laboratório Alvirn & Freitas (re- sição ao termo 725.522 - Marca:
S.A. - Classe 33 - Art. 117' n 4. mércio Ltda.
correndo do despacho que indeferiu Agaetue).
N9 483.902 - Recapagem Bandei- N 9 512.502 - Astrotur 'Turismo e a marca 457.359).
Laboratoires et Marques Bouty
rante - Glorival Melazo - Classe 33 Passagem Ltda •
Francisco Batista Estavas (recor- s.a.r.l. (oosição ao tèrino 657.926 e 39 - /kat. 117 119 1.
rendo do despacho que deferiu a Marca: Boutyciclina).
Diversos
marca n9 409.793).
ai-arcas /ride/era/as
Ciba Société Anonyrne (recorrendo
'24z-toé Agro Pecuária S. A. (oposiIn ternational Flavors Fragrances do despacho que deferiu a marca têr- ção ao 'têm° 730.211 -- Marca: Café
5W 4671,0'1 - Souna - Souza, Na- Inc. (no pedido de apostila ,da mar- mo 482.562).
Ouro do Sapé).
ca n9 307.606).
gem & Cia. - Classe 41.
Somafo Soe. de Materiais para
Termomecanica São Paulo S. A.
N9 487.344 - Babystuclia Emile 5W 451.012 - Pried Krupp - Pros- Construções Ltda. (recorrendo do
H. Staub S.A. Representações e Co- siga-se com •exclusão dos artigos despacho que deferiu a marca teirino (oposição ao termo 694.251 - Titulo:
Entreposto de Metais - reuno 694.253
mencionados às fls. 6.
mércio - Classe 8.
448.818).
N 9 504.651 - Lex Automóveis LiThe London Tallors S.A. (recor- - Titulo: Entreposto Nacional de Merendo do despacho que deferiu a tais - Termo 694.255 - Titulo: EnTilulo de • E,stabelecimento Ifl18Je71d0 mitada - Aguarde-se.
5W
504.721 - Rádio Bandeirantes marca térrno 420.133).
treposto Brasileiro de Metais).
S.A. - Aguarde-se.
N Y 465.857 - Banco da Lavoura
Interplastic S. A. Indústria c Co. 501.744 - Castro & alasijah LiExigências
de São Paulo Soc. Cooperativa de. N9
mércio (oposição ao térmo 728.374 Responsabilidade - Banco da La- mitada - Aguarde-se.
Nome Comercial: Multiplast S. A. Invoura de São Paulo Soe. Cooperativa
5W 467.846 - Cooper Mcclougall & dústria e Comércio).
Arq uivamento de Processos
de Responsabilidade Ltda. - ClasFtobertson Ltd.
Lojas Du-Ton S. A. (oposição no
ses 33 e 50.
5W 508.617 - The Parker Pen
5W . 511.511 - Rogean - Indústr4 Company.
têtmo 729.257 - Marca: Duotone) .
•
Transkré .ticia e Alteração de ' Nome e Comércio Limitada.
Otto Baumgart Indústria e Comércio
N 9 511.331 - Renape - Re
do Titular de PrOCeSSOS
preS. A. (oposição ao stõrino 727.154 NOTICIÃRIO
sentações Nacionais de Peças Ltda.
Marca: Imperveda).
Foram raandadas anotar nos_pros 5W 511.209 - Café e Bar Penafiel
Finacap S. A. Administração e CoOposições
cesáos abaixo mencionados as• seguin- Limitada.
tes transferências e alterações de NQ 511.272 - Lafaiete Fonseca.
J. Moreira Cia. ' comercial de Te- mércio (oposição ao termo 727.905 5W
511.649
Laboratório
Farmanome do titular de processos:
cidos (oposição ao farm° 712.279 - Marca: Pinacap).
cêutico Planalto Paulista Ltda.
rioT80. ).Wall & Sons Lim I ecti 10P,sir90
COnfecçõaá, Camasmie Ltda. (no
• 511.93i - Comercial Importa- Marca: JB 700).
Floricultura Florexótica Limitada ao ter mo 726.975 - Marca: Deli-ipedido de alteração de nome da mar- dora de Ferragens Ltda.
ca Monroe n° 185.296).
5W 511.507 - L aminadora Napo- (oposição ao tèrmo 541.732 - Marca:
Exótica).
Cervejaria Pérola S.A. - Indús- leão Sbravati Ltda.
king Indústria e Comércio S. A
Angelina Ginotti (oposição ao tal:- (0o,:cão ao têrrno 727.252 - Moça:
tria Comércio e •Agrieultm-a (no pe- N/ 491.041 - Cotenan - Manipumo:
725.363
Nome
comercial
Imodido de alteração de nome da marca ladora de afleos Cotenan Ltda,
Ki gstone ) .
biliária Gaivota Ltda.).
Record ir, '184.150).
Na 491.072 - Haruto Olimasu.
Sinaleis
Aktiengesellschaft
t(:
PosiWalter fsT,azário .(oposisao no iérmo
5W 491.248 - Armando Rodrigues
Bicicletas Monark S. A. (no pedido Carneiro.
ção ao térmo 725.900 - Marca: Sin- 721.856
Marca: Sexy).
de alterara° de nome da marca NQ
cola)
.
491.528 - Confecções BotafoRefinaria de Óleos Brasil . S
Raia tênias: 500.3(36).
A.
Fábrica Sipa Artsfatos ele Tecidos,
go Limitada,
(oposição ao termo 727.589 Santin. Moreia S.: Cia. ,atda.. (no
ores5W 492.176 - Produtos Landa:, So- Couro e Metal Sociedade Anônima sã". de Propaganda: Polar).
pedido de altaração de nome da mar- ciedade
(oposição ao tal: mo 725.794 - Datti
Anônima,
ca Microlaslasina tèrmo 401,475).
Pefinarizr. de Óleos Brasil S. A.
ca: Ipe).
5W 492.898 - M. H. Ramos.
5W 492.925 - Marjac Jóias Ltda. Auto Union G.M.B.H. •(oposição -- a asi e ão ao farino 727.588 - Morra:
Exigências
N9 502.992 - Soc. Comercial Tre- ao têrmo: 725.800 - Marca: Dekave Poiar).
vo Limitada.
Rádio América S. A. (onr,!;:(::•() ao
• êrmos com exig2neicis a cum- NY 502.999 - Relévo Arquitetura 2-T Motor Oil).
Deutsche Grammophon Gesells- termo 7 26.933 - Marca :
Amé:prir:
e Construções S.A:
chaft M.B.H. (oposição ao têrmo: rica ' .
N9
508.849
José
Ferraz
Teixei5W 507.1:• 5
Volt Spaiski e Mil- ra.
725.795 - Marca: Arena).
Tem S. A. Aparelhos El.'trices e
ton Parnes.
Sinale° Aktiengeslischaft (oposição
5W 519.-(03 - Norton ,Publicidade 5W 510.338 - Metalúrgica Embne- ao têrmo 725.901 - Marca: Emac- Metalúrgicos (oposição ao termo mima Ltda. - Ar q uivem-se os proces- ia).
S. Anónima.
urro 726.985
Marca: Tann) .
5W 513.6(11 - NortOn Publicidade sos.
Elctro São Marco Ltda. (oaosielo
Farbwerke Hoesciast AlatiengesellsS. Anónima.
Pr orrogação de Nome Conterciai chaft (oposição ao têrmo . 725.901 - o termo 727.084 - Marca: Marre) .
N9 503 s31 - Hélio Nicolay.
Comp anhia Industrial de Conservas
Marca: Sincola).
Cia. Industrial Novopam (no peFarbwerke Hoeschst Aktiengasils- Alimenticias. Cies (oposi59 20 térmo
dido de caducidade do registro nv .
N9 771.804 - Toddy do Brasil S.A. chaft
(oposição' ao tênue( 725.853 - 726.970 - Marca: Ima).
295.262) .
Toddy do Brasil S.A.
Nome
Indústrias QuímiO
Senhor
Diretor
da
•
Divisão de cas. decomercial:
Laboratórios Frunitost .S.A. Indús- Marcas acolheu os pedidos
Cristal% Prado S. A. .{ opmião r9
Resinas e Acetatos Limitada
de
recontrias Farmacêuticas (no pedido de
Resol).
termo
727.210 - Marca: CP dos Porsideração dos despachos intápostos
caducidade do no 204.419).
tugueses) .
NQ 209.045 - Moacyr de Lima Va- nos processos abaixo mencionados a _ Farbwerke Aktiengesellschaft (opoSc....!iedade -Industrial e Menantil . N.
fim de reformar as decisões anterio- sição ao têrmo 72. 5.354 - Mares.
lenti.
res.
V. Oliveira Ltda. (oposição no tr•I'1110
Resol).
5W 427.429 - Voz do Povo - alcy
Caterpilar Tractor Co. (oposição ao 727.051 - Marca: E. V. Oliveira).
Gigliotti - Classe 32.
Térmos:
têrmo 726.410 - Marca: Catermaq).
5W 509 238 - Viensnse -- Cerveja N9 498.511 - Marca Meyer Cita Caterpilar Tractor Co. (oposição C Emprèsa Paladar /S. A. Industrial.
leve, natural, pura e original - Cia. -. Requerente - Condomínio do a° tartno 726.411 - Marca: Calar- téomercial e Importadora (aposição ao
Cervejaria Bralima S.A. -'Classe Edifiçio Me yer City
- rêT1110: 726.412 - Marca : mo 727.023 - Marca: Bom PaProcessa in42..
deferido. i Cai armar as - Tarine • 726.413 - a dar)
N9 480.(1s4 - Fuji Seannsu Kogyo N9 457.429 - Marca Th:rin o 1:ai."' Catarn-anas - Têrno: 126.41.-ja Espira Indústria e Comércio de MoKabushiki Kaisha.
Spray. - Requerente - Sve.nska - Marca: , a • termotor -- ramo: a Ltda. (oposição ao • tarmo 727.175
• N9 507.224 - Indústria de Choco- Maskinaktiebolaget Greiff - Proces- 726.415 - a'a sca:' Riocater - UrMarca: Spira).
. , tyy, • sse,sas
late Lacta S.A.
so deferido.
Ssarca: Rionater).
Nv 497.102 - The Nestlé Company N9 317.947 - Marca Plasafon -.: i ls el a M.,,--),)4en :',1*'oca S.A. (opo- c! Micronal S. A. Aparelhos de Pré,
são (oposição ao têrrno 726.478
Inc.
equerente - Plastifon S.A. Plas- : skaí oao têm() 723.124 - Nome Coarca; Volemetrott),
(: ,
.
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Malharia Irmãos Daher Dand S. A
Depósito de Materto.s Para Constru
City S . A. it, t c.taa 1'ra: s is a ! .G de' S . hl- \Verke
`; t : Lu. (
(oposição ao termo 726.712 - Ma ro a • ão Patriarca Ltda`.° (op istção ao ter- Calçados (oo
in *ermo
514 ao e mo 727 Oo's - Marca : Solar
Brotinho).
! mo 727.806 - Marca,: Patriarca).
-f\laoaci ‘)
\ nsivr_otenwoictigesallschaft
Perfumes Coty S. A. B. (oposiEditôra Egéria S. A (op)sição ao
Proclitm Adira no t sraeO,'s e Represou.
a. 0 727 -ots _ mao.
• ,:u . ão ao
ção ao termo 726. '30 - Marca termo 727.685 - Mc-roa Paraíso) .
tO ,ócs S . A. to,,,ão a a terulO
.
D'.Orr) .
EditOra Egéria S. k. ( oposição ao ri- 'c 728 183
Pron!
,
Moinho Santana
R Ltda . (oposi- termo 727.868 - Morca Grandes Vo- (00051,00 ao terto,-- .'27.22-1
N1arcto • *dia Akã amo . h
A oo
727 063
t
\ o.t?
ção, ao termo 725.697 - Marca: Santa cações) .
' Arthur Liindgren "recidos
Rosa) .
Aktien.ito.,!;
,aposiço°
Robert Bosch G.M B.H topos,dos Portuga
Confecções Anka Ltda. (oposição ao ção ao termo 727 013 -- Marca.
.nciústrias Gaspal'ia
n
S. A. toro- • • to termo 727 066 sio... , ao
8.55
No,
Alirner (Roa
termo 725.748 - Marca • Mac-Lee) Robi)
termo 72h tv'''8
Hovanes Zavem Emin (oposição ao
mica. MarSo.
mercial:
Algodoeira
2,
asilia
S.
,1
AIArnau Dizioli S. A. Industrializano* ,
i2ei mo 725.926 ,- Marca. Telectron) .
Lrasr.
)
Pilot Râdio Corporation (onosição ção de Sementes Oleaginosas ( opcsiCompanhia Cotia
,
A rfour Luocigre
ri:eidos S. A
ao termo 725.908 - Marca:
, ção ao termo 728.607 - Marca Poli-,
Ivlarca
/
ao
( 0 00sição ao termo 727 225 - NE'
S. Augstein & Co.. Inc. totiosicão vO- 13 ) .
N. . .
SP
dos
Portugueses)
ao termo 724.285 - Marca: SaéoaParimos Christian Dior (oposição ao
Sociedade Mecânico c Comercial Solbra
•-zone A. C . P . ,
l000sição ao
termo 726.430 - Marca: D'Orr)
clatec Ioda. onosição ao termo 728.261 terra° 730.176 Figueiroa
Rahal
Ltda.
(oposição
Vovage)
A. J. Refinar S. A. Indústria do
Marca:
Soldator.)
Gnopanhia d„: .;u Is DI\113 . (optoVestuário (o p osição ao termo 729.949 ao termo 726.083 *-- Marca. Arbex )
Pexton S. A. Lio-Oficio oposição siçã 1 ao termo 73"i 776 • - Marca:
Olivetti Industrial S. A. Indústria e
- Marca: Rematex ) .
ao termo 727.106 -- Marca : St-ven- Polar) .
Comércio
de
Máquinas
Para
EscritóComptoir Nouveau De La Pari:umet:ah ) .
Alimento:
rie (oposição ao termo 726.002 - rios (oposição ao termo 725.223 toa C or. Liii
opoMarca:
Lexington
Termo
725.222
Reve/ S A. honstrit: e Cuniárcio sição ao . têmor : 7,.f13
Marca : Emblemática.
-- Marca:
Marca: Lexington - Termo 725.224 ;oposição ao termo 728.813 - Marca: San...o. Cruz) .
Farbenfabriken Baver Aloien oesellsRavel) .
chaft (oposição ao termo 729.103 - - Marca: Lexington) .
IvIesbla S. A. 1 opastção :10 termo
Indelpa S. A. Industrial Elétrica
Laboratórios Bioria • S. A. ind. e 729.700
,
Marca: Datren) .
ot • 711:tenj .
Paulista
(oposição
ao
termo
718.655
Comércio Serviços T ,.cnicos (oonsisão
Cooperativa Vinícola Caxiense Ltda.
Farboutabriken
13.
.yer A 1:tiengese11sMarca: Indeepal) .
ao termo 728.745 - Marca; Hidra(oposição ao termo 730.436 - Marca:
c t (oposição ao termo 726.845 (ene)
.
Timbera
Indelpa S. A. Industrial Elétrica
Lana: Grasso:o,
Anderson Clayton ts. Co. „S A.
Farbenfabo'< n`,1 P. 'ver :\ kdengesensDirceu Swerts Cosra (oposição ao Paulista (oposição ao termo 720.146
Indústria e Comércio (oposição ao ter- ci- aft (posição na t.o. it:.) 726 846 - termo 725.728 - Marca- Diadema). - Marca: Indepal)
Motorama S. A. Indústria e Comer- mo 728.697 - Marca Pioneira;.
Marca Gressitan
Cia. Blackstaff de Linhos Limitada
Sociodad- Técnica de Materiais So(oposição ao termo 730 968 - Marca: cio (oposição ao têrmo 729.202
Armazém dos P,o.;-;;Io,-s
Ltda.
'Titulo: Motolam) .
tema S. A. .(oposicão ao terrnO núTrooical London-Tex.
(oposição ao termo 72 c). 077 - Marca
Turbotec Comércio e Indústria Lida. mero 729.107 - Marca: Ortema) .
Cia. Blackstaff de Linhos Limitada
Pescador)
Conipanhia Industrial e Comé;.cial
(oposição ao termo 730.9669 - Mar- (oposição ao termo 73 0 .694 - Marca:
Arliluar)zi_ç
',c.% toda.
Turl: oremac) .
Brasmotor (oposição ao termo 729.111 Velh
ca Tropical Piritex.
.. Marca:
Facit S. -À. Máquinas de Escritório
Nome Com : Brastam S. A In- (oposição ao ,l-u'.. 726
Pescador) .
Indústrias de Chocolate Lacta S. k, (oposição ao termo 731.452 - Marca: dústria Eletrônica) .
(oposição ao termo 725.185 - Mar- FaiVt) .
Companhia Indiistrial e Comercial
Martini 6m :(0s,i s..). A. loposiç ao
ca: Lac
Brasmotor (oposição ao termo 729.112 a° . tern-19726.533 -- M,+ : Roseli).
Facit
S.
A.
Máquinas
de
EScritório
Eltex S. A. Indústria Textil (opo- Marca: Brastam)
Vulcan Arte fatos de I3orracha S. A.
sição ao termo 728.345 - Marca: (oposição ao termo 731 663 - Marta:
Terfil S. A. Paulista de . Trefilação .‘ut
: aa a o tE-1110 734 G.,12 -- Marca:
(oposição
F
A
C
T)
.
Zel-Tex ) .
Auto Asbestos S. A (oposição ao (oposição ao termo 729 136 - Marca:
Companhia Fiação São Bento (cipoTrefilart) .
termo
732.533 - Marca: Dorex) .
Vu./.7an Artelatos de 11. , • racha S. A.
oicãoao termo 727.756 - Marca: Ye.
Cia.
de
Seguros
ik4ina,
Brasil
(o
p
oAços Villares S. A. (oposição ao (aposição ao iêrtm1 734. -- Marca:
ciclos e Confecções Bandeirantes Ltda.).
Vulcana)
Produtos Químicos Clemant S. A. sição o termo 727.741 - Nome Co- termo 729.293 -- Mai ca: VA)
Laboratórios
And:ornaco S. A.
Vulcan
Plá• ;.c
A.
(oposição ao termo 728.439 - Marca: nercial: Minas Brasil - Investimentos,
Crédito e Financiamento S. A . ) .
(oposição ao termo 729.353 - Mar- (oposição ao termo
m 734.684 - Marca:
Rainha) .
Cia. de Seguros Minas Brasil (opo- ca: Lactarin) .
Vulcana).
A. Rocha Irmão & Cia. Ltda . (opo- sição ao termo 727.742 - Título: MiArthur Lundgren Tecidos S. A.
sição ao termo 727.958 - Marca: Ro- lias Brasil - Termo 727.743 - Ti- (oposição ao termo 721.240 - Marca:
Vuisan Plástico S. À.
(oposição .ao termo 734.683 •- Marca:
cha ) .
- Expressão de Propaganda: Minas CF dos Portugueses).
Otto Baurogart Indústria e Comercio Brasil) .
Indústria Brasileira de Aço S. A v t 'cana ) .
•
S. A. (opMçãoao termo 728.056 Cia. Mineira de Aguas e Esgotos (oposição . ao termo 726.230 - Nome
Volean Mat -ria! • :-)1",Ntico S A.
Marca: Vedacil) .
Comag (oposição ao termo 727.964 - Com. : Bessuedan ritiholades Domésti- (oposição ao termo 734 680 -- Marca:
Companhia Industrial de Conservas Titulo
nmaq Comeecial de Máquinas cas Ltda. ) .
Vulcania) .
Alimentícias Cica (o p osição ao • tétano
Mau-, ?na).
Max Lowenstein S. A. Fábrica
Vra*.can Matesia
Plastic.) S A.
727.951 - Marca: Sical) .
Cia. Mineira de &puas e Esgotos Aliana de Artefatos Metais (opo- (oposição ao termo 734.681 - Marca:
Arthur Lundgren Tecidos S.A. (opoComag (oposição ao termo 727.965 sião ao termo 728 429 - Marca:
canja) .
sição ao termo 727.213 -- Marca: CP -- Nome Com. : C,oroaq) .
Fada ) . • .
Winthrop
P*o 'otosInc. (oposição
dos Portugueses.
Casa Falchi S. A indústria e CoCia. Mineira de Agoas e Esgotos no termo 727 064 --- Nita• a Ferino) .
mércio
(oposição
ao
.
ermo
727
160
Arthur Lundgren Tecidos S. A. Comag (oposiçãoao termo 728.177 -.Tranasa
Trasmis.-toe3 Mecânicas
(oposição ao termo 727.216 Marca : C.4inap - Tbano 728.178 -- Marca: Cinclerela ) .
Nacibnais Ltda . (
n
ac ter. •o
CP dos Portugueses) .
Marca: Cimag)'.
A Companhia Anta.4i a Paulista In- 723.560 -- Marca : Tranab) .
Arthur Lundgren Tecidos S. A.
Cooperativa Central dos Produtores dústria Brasileira de Bebidas e Conexos
Anderson, Cla ytoa . r, Co. S. A.
(oposição ao termo 727 223 -- IVIarea: Rurais de Minas Gerais Ltda. (opo- (oposição ao termo 725.846 - Sinal
CP dos Portugueses).
sição ao termo 729.964 - Marca: de Propaganda: Festa Internacional da ; nciústria e ComercA ¡oposição ao ter:
.
Cerveja de Nova Friburgo - Termo mo 728.761 Waldemar Corrêa Produtos Aiimen- Itambé) .
Strauch
Cia.
S
A.
(oposição ao
tojos loosição ao tçoreo 727.814 Roberto Salomão ouri (oposição ao 726.700 - Marca: Val Paraíso - not. 726-403 Rio-Strath)
Termo 726.750 - Titulo de EstabeMarca: Vale do Ivai)
termo 725.918 - IVIarca: Seven) .
lecimento:
Padaria
e
Confeitaria
Elite).
Fite
3
mal
As
,r3:..iation
of
Lar Companhia Textil (oposição ao
Holley Carbureto- Company (oposiClubs (ty-r . Aç -,a
thmo
termo 727.772 - Marca: Deizilar) . ção ao termo 726 203 -- Marca:
Filhos de João Ricciarciella S. A
Lanifício Santa Branca S. A. (opo- Halle) .
Café Marumby (oposição ao termo ero 726.5 q 7 -- Marca W. Leão.
sição ao termo 727.789 .- Marca: O
The • National nWoo1 Textile Export 733. 419 - Marca: Marumi) .
Soai - Soc. M t • : iats DecoraPrincipe) .
Consoration nnosicãO ao termo /28.641
Aços Finos Piratiai S. A. (oposi- to;os Ltda (CGS. 'ic) ao C- o no 733 773
Depósito de Materiais Para Cons- - Marca: Yorkshi..e) .
ção ao termo 732.353 -• Marca: Pi. - Marca: Somai ) .
trução Patriarca Ltcla ( oosição ao terCompanhia de Cioarros Souza Cruz ratini) .
Motalurgi. :a S
A. (oposime 727.807 - Nome Comercial: Pa- (oposição ao termo 727.451 - Marca:
• '
Treves
3.
A.
Comércio
e
Indústria
,,at
ao g. e-i-rt .) 734.300 - Marra:
vimentadora Patriarca Ltda. ) .
Cig-Bel) .
S) .
Lanifício Santa Branca 5. A. (opo- Companhia de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo 725.869 - Marca•
sição ao termo 727.790 - Nome Co., (oposição ao termo 728.7.5'3 - Ti- Trevo) .
joiaduque
S A. rodustria e Imrar.
mercial: O Príncipe da.i Casiintl-as -tolo: Carne da V'tórh
Termo nú- Indústrias Floriano Bianchini S. A. taçãt, (opos'ção an termo 7.30.385 -oposição
ao
termo
-726.636
-Marca:
S. A ,).
mero 726.237
losionia : Ria]; .
Cob/o: Grão' Di
h•
g itprepial •
Editôra Egeria S. A (oposição ao
A. Grechi . Ltda. toposi,:ão
A Indústria de Artetatos
recidos
Joiaduque S.
Industr:.t e • -arpctermo 727.865 - Marca Para Você, eo termo 728.599 • Titulo: Decorama
.•
r.trla . (oposição ao tërino nú- . .
(oposi ,zio ao termo 732.384 ---.
Meu" Filho, Grandes Vocações).
Móveis e Dccoraçõ -s) .
mero 725.994
Marca: Tenderlinho). Marca: Grão Da
'nono 730.3_01
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- Marca: 3r 1 DACtle
armo nü- termo 728.236 COM! I t.
CERTIF.X."....D`..:S EXPEDIDOS EM 12 DE AC4C,''STO DE 1966
flrL
- Marca: Grão 1:)•!qii. Norsil Montagens e C ,-.nst:-uções Ltda.).
-• Termo 730 3la
Marca • Grão
Convem Cia. Nacional de Wh:LHOS
I
Termos I
•.380 _. marca Motorizados (dposição ao tênno 727.544
Marcas - Ciasses
Registros
C , â0 Duque - Trino 730.377 - Marca: Cove/ia).
Marca: Grão
- Termo 730.179
Convem Cia. Nacional de Veículos
455.043
- Marca: ';rão buque - Termo nú- Motorizados (oposição ao termo núD.ário de Sao Paulo - 32
337 534
575.248
Revista do Rádio - 32
mero 730.378 -- .Marca:' Grão Duque mero 727.007 - Marca: Co-x1).
337.555
i
Rro
36
603.925
Chapelaria Paiii
- Termo 730.376 - Marca: Grão
337.556
Indústrias Madeirit S. A. (oposi609.042
Mecolquim
3
337.557
Duque - Termo 730.375 - Marca:
615.008 1 Etaphylline - 3
ção ao termo 730.077 - Titulo: Ma337.553
Grão Duque - Termo 730 374
617.149
Inpasa - 6
337 559
Marca: Grão Duque - Tênno 730.373 dezatti)..
617.173
Leucotricin - 3
337.560
- Marca: Grão Duque - Termo núIndústrias Madeirit S. A. (oposi617.298
Neofosfar - 3
337.531
mero 730.372 - Marca- Grão Duque ção ao termo 730.078 - Frase de
624.794
Singer - 8
337 532
628.796
Tèrmo 730.366 - Marca: Grão Propaganda: Madezatti do Alicerce ao
Singer - 22
337.563
626.797
.Singer - 22
Duque - Termo 730367 - • Marca: Telhado, Tudo Para Construção),
337 564
631.024
Brancolina - 2
Grão Duque - Tèrmo 730.368 337.565
Companhia
Brasileira
de
Alimentos
633.928
Greta - 8
Marca: Grão Duque -. Termo 730.369
337.566
635.710
Distilaria Lisboa
337.537
- Marca: Grão Duque - Termo nú- Cobal (oposição ao termo 728.882 636.378
Derberg - 42
33'7 568
n,ero 730.370 - Marca Grão Duque Marca: Cobal).
636.665
Casa Oliveira - 41. 42 e 43
337.569
Terinó 730.371 - Marca: Grão
Dr. A. Wander S. A. (oposição
637.946 SVGL - 42
337.5'70
Duque).
ao termo 726.323 - Marca: Miren639.298
Marte - 22
337.571
639.388
Delaco Comercio e indústria S. A. tin).
Festival do Bom Sol-ti - 8, 9,, 32 40
337.572
639.777
Angelo
Boregg:o
48
(nposição ao termo . 733.653
Nome
337 573
Termomecánica São Paulo ,S. A.
643.410
Q Bela - 2 e 46
Comercial: Importação Exportação Be337.574
•
(oposiçãõ
ao
tétano
694.256
Marca:
643.411
I
Q
136a
2
e
46
laco Ltda.).
337.575
643.412
Termomecánica São Paulo S. A.
Q 13Cia. - 2 e 46
337.576
650.749
Norsul • Serviços Técri,cos .de Eco- Supermercado de Metais).
Volred - 8
337.577
650.750
Vclred
7
nomia e Finanças Ltda (oposição ao (oposição ao termo 694.258 - Marca:
337.579
650.751
Volred. - 16
termo 728.237 - Marca: Norsil).
337 579
Supermercado Nacional de Metais .
650.770
VR-6
317 530
,Norsul Serviços Técnicos de Econo- Termo 694.260 - Marca Supermer659.773
V
R
7
337.531
mia e Finanças Ltda. (oposição ao cado Brasileiro de Metais).
650.775 V R - 21
317 582
651.639
Gerir' - 42
317.SRR
.651.640
Renig - 42
337 584
652.088
Sequestrene - 1
337.5E15
653.995
Carmonirvan - 3
337.586
654.823
Master - 36
337.537
Certificados Expedidos
655.327
Walther - 18
337.588
655.692
Trio Marayã - 33 •
337.539
657.613
Cipra - 6
337.690 •
CERTIFICADOs EXPEDIDOS EM 5 DE SETEMBRO DE 1966
657.614
Cipra - 8
337 591
657.685
Zina - 43
337.592 .
657.686 "Inger •- 42
337.593
652.687
Inger - 43
337.594
659.049
Padaria e Biscoitaria Siam - 41
Termos
Marcas -- Classes
337.595
Registros
681.444
Frezinat - 6
337.596
631.754
Progresso - 41
337.597
682.327
Martiquina - 42
337 533
683.219
Ganut - 23
337.529
684.528 1 Palmeiras - 12
337.~
196.018
Refrigeraiates minerar - • 43
336.632
684.818 1 Fels-Naptha - 46
337.601
236.275
Amapola - 48
336.633
1
248.254
M
8
336.684
248.257
M - 31336.685
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 19 DE SETEMBRO DE 1966
239.977
Emblemática - 41
336.686
314.772
Três Leões - 15
336.687
Têrmos
Marcas -- Csses
Registros
260.481
Risqui. -- 43 336.688
32.184
Lanasport - 22
336.689
265.985
Prato - 8
•
336.690
639 378
274.328
Dorgyne - 3
Qualidade • X - 36
133.629
336.691
639.379
274.718
Metalflex
Qualidade XX - 36 •
5
338.630
336.692
639.380
276.249
Lex - 37
Qualidade XXX - 36 •
333.631
336.693
651.138
277.899
Starfil - 23
Francesco Cin & Cia..- 42
338 632
336.694
756.467
220.523
Ghezira - 44
In. de II. e In, S.A. -- 1 -- 2 -- -- 21 -- 23 -338.633
756.649
Insulite - 16
30 - 32 - 50
332 634
336.695
756.710
284.297
Antisol - 18
Campeão - 41
339.635
336.696
757.058
287.223
Anepaton Virtus - 3
Tribuna Sindical - 32
338.336
336.697
757.394
291.753
Flux
Cérebro Iluminado Neurobiol - 3
8
328 627
336.698
757.524 -Oakite - 46
298.007
Linfatiu
338.638
3
336.699
757.525
C)akite -- 47
297.230
Orior
8
338 339
336.700
758.033
Retinha --- 41
298.345Rádio - Filme
32
333.6'0
336.701
758.080
*399.486 " Havaina - 42
PhoSphatine Faliéres - 41
339.3111
336.702
758.487
Moto -- Cranc -- 6
299.548
Oxiguss .8
338.342
336.703
758.429
Fargo -- 21
299.310 Ameno - 43
338.643
336.704
759.165
Sher-Will -- 1
299 953
Ortho
Sulfon
1
333 344
36.705759.167
Sher - Vdr -- 2
309.278
Pescarr - 41
333.645
336.706
759.250
Casa J,mé Araújo
300.280
12, 23, 24 48
Imobiliária Civilização
333.646
33
336.70/
759.414
I. C. A. -- 47
200 6!34
Vevey - 22
333.347
336.708
759.484
S. T. 37 - 48
300.635
318.349
Vevey - 23,
336.709
759.770
Moinho -- 41
301.96e Toma=
333.649
2
336.710
760.088
Pilogênio -- 48
302.171
Printerlitz
333, P59
8
336.711
760.693
Revista de História -- 32
302.536
333.651
Aviation - 47
336.712
760.742
lnrquato Pontor S. A.
N C.
302 182
333.353
Presidente - 42
336.713
760.774
Ajinoco -- 31
333 019 .Bedocillin
333.,•51
3
336.714
760.996
Pullsport .-- 36
334 654
30 387
P P. P.
3
336.715
761.007
Dcm Clvcote Ma gazine , 32
303 33:1
338.355
Casa
8 - 9 - 17 21 - 35 - 38 - 49
336.716
761.008
Fantasma - 3 9 "
305.543
Exvermin - 3
333.555
336.717
761.013
Ben "-- 8
307.533
Dalvy nita - 23
339 557
336.718
761.013
Production - 28
2 ,1'7 7131
338
Stos Louven 336.719
761.013
Carnaxol -- 2
9é p ape Parabms a Você - 32
72$1 P59
313.799
761.013
g ag 307
Slazengers - 49
%na'
A
338.660
3:46.721
761.029
Angestor - 42
w, n on.t
Tovit
338.361
3
33(1 7n9
761.021
morclen. Stock I\J!711cer - 6
9 , n ri
t r,volã • 338.662
338.729
761.023
Tellost
1 ....
213.(1 53
~uai - 41
338.663
333 724
761.024
Potlet. Ber - 8
338:664
761 025 I Angestor - 42
1
338.665

4904 Segunda-fára 21

oi E.3c

::AL

Reis l ros

MARCAS - CLASSES

Interlago -- 6
478.395
Texlm - 50
479.537
A tualitlade da Senuula -- 32
481.338
Três Xia1ete - - 26 .
4133.998
Jornal do 1), C E. -- 32
487.230
32 e 33
WitOra Lit. Infantil
488.164
Transportes -- 32
488.648
Mira ndópolis -- 16
483.694
Tijolux -- 16
488.941
Hefaiss -- 11
489.030
Zena -- 8
489.727
Docuramtos Políticos -- 82
490.138
Flôr do 3(pe -- 41
490.179
490.475 1 Líder - 6
Cigano -- 41
450.895
Locomotiva -- 41
491 231
A stralen -- 24
491.310
Prot-Ferol -- 41
491.608
Alauricéa -- 41
492.842
Chi me: -- 8
493.197
Ani -- 41
493.233
Coliga -- 25
493.492
493.495 1 Canga -- 23
Noppet -- 36
493.565
Celta - 23
493.631
Itatiaia -- 25
493.989
98
• 494.100 1 Mel amit •
EambinOpol is .- 33
495.747
495.879 1 Maketil -- 36
A Artística - 36
496.205
Cine Líder -- 33
493.253
Jo °tocos -- 16
493.890
497.489 1 Al .J . Al. -- 23
Ionpex InduFti ial -- 32
497.526
497.530 1 Eh ogantunes -- 3
Palácio dos Estados - 32
497.850
497.903 1 Arfrig - 8
Langraf -- 8
498.111
3
Panui elto
498.580
Parleo Pr irK de Ti trisnm -- 33
498.669
av.'r -- 40
498.84 n
San -o Antônio -. 8
498.891

.

MARCAS'- CLASSES

a
C61112 an ç a 327.387
A - 21
He!
410.723
1 -- 42 e 43
Ousei. da E, '1 a
428.269
S. Jc a' um, - 29
443.1C3
41
Sten)
453.888
S. Pedro - 41
456.835
Signo: inell
- 26
470.156
Marialba - 20
470.547
.
lns . de Car. de Cann . - 31
472.725
1.
481.722 . Cegonha
S tareil a -- 33
485.566
Clè-Forge - 11
491.329
Sanités - 48
492.763
493.254 . Arn - 42
Conga -- 42
493.501
Bororé -- 22
493.777
Mediolanum - 11
494.131
494.222 L I3rerio -- 21
494.535 , Tabuada Dr nerdfla - 32
495.329 1 Anear -- 41
Sinola -- 42
465.474
O Mundo em sua Caso -- 32
495.717
Delta - 28
491.885
C10:4 'c -- 41
496.034
Danúbio -- 23
496.036
E.R.M.
-- 41
496.135
Paidonaca -- 36
496.148
Lide Rock -- 36
496.162
Irsal -- 38
496.163
Elp -- 38
496.214
Pirv-icaba era Revista -- 32
496.338
Uydannotor -- 21
496.354
O Cabeleira -- 32
496.515
Worldtle -- 48
426.559
496.588 Musa -- 8
Leonardo -- 32
496.632
Alarmo
8
496.722
Alarmo -- 11
498.723
-- 11
496.734
496.735
I3ade -- 6
I3ade -- 11
496.737
496.73i.13ade -- 21
Mistral -- 41
496.911

MARCAS

Registros

Cráika Canoca - Classe 33
738.167
739.106 1 14enooknin - .:.asse 3
1 Cohnotox -- Classe 3
739.
Mucuim, -- Classe 41
743.00i
743 711 1 Emblematka -- Ciasse 6

340.484
340.485
340.486

Tênhos

540.175
340.173
340.177
340.178
3:0.179
311.'60
340.131
310.182
34-^.133
340.184
340.195
340.186
349.187
3'.0.183
340.189
3a.190
34_0.191
340.192
3 4 0 193
343.194
340.195
340.126
240.157
310.198
311.199
30.200
311.201
349.202
240.203
3/0.204
311.205
3'0 . 206
34.0.207
340.208
30.209
340.210
310.211
340.212
340.213
340."14
340.':115

CERTIFICADOS E. PI91DOS. EM 12 DE OUTUBRO DE 1936
Térm os

o ue 19b

CERTIFX..ADOS 1,Na.11)11305 EM 13 DE OU 1111-1120 DE 1966

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 11 DE OUTUBRO DE • 1966
Tèrmos

,

(Se , o In)

-------

340.48/
340.488
340.489

Classes 6/7/11 e 21

74).155

M. T. C.

746.1/0

Ieopervd -- Classe 14
Classe 6
Coetze

340.490
340.491
340.492
340.493

746.835
Classe 7
748.636 1 Goetze
748.93
1 Goetze -- Classe 11

340.494
746.838 1 Goetze -- Classe 21
340.495
750.422 1 Dois Garotos -- Classe 41
Seu relógio parou? Consulte a Casa °negue
751.723
340.496
Classe 6 .
340.497
C)asis -- Classe 48
752.861'
340.498
753.023 1 Venuolit -- Classe 3
340.499
Maltoter -- Classe 3
753.831
340.500
Classe 8
753.967 i Cyroniae
340.501
Produtos Ebanon -- Classe 48
755.264
340.502
Classe 33
759.0/6 1 T
,
340.503
Sidzer -- Casse 6
761.830
340.504
76).671 1 Xavier -- Oasx 1
340.505
Soimubo -- Gasse 39
762.195
340.506
762.816 1 Syntnon - Classe 26
340.507
763.560 1 Prece - Casse 6
340.508
Plaft -- Classe 6
763.603
Kflili.:2S Pt B S/A Ind. /Roupas ProbsMmmis» --1
763 693
340.509
, *
Classe N. C
340.510
Classe 1
Vetynal
764.606
340.511
Casse 40
764.6W j Bela Vista
340.512
765.065 1F. S. -- Classe 31
340.513
765.066 1 F. S. -- Classe 34
340.514
765.067 1 Coroa -- Classe 31
340.515
765.068 1 Coroa -- Classe 34 '
15. 104
7. 65.109
765.356
76).566
765.575
765.779

_

765.820
765.321
765.822
766.052
766.256

1 Registros

340.259
340.220
340.261
310.232
340.263
340.264
3".0.235
310.266
310.267
3:0.268
340.269
340.270
30.271
31.'1.272
340.273
34.0.274
310.275
310.276

30.277

340.278
340.279
340.280
340.281
340.282
340.283
340.284
340.285
340.286
340.287
340.288
340.289
310.290
310.291
340.292 •
340.293
340.294
340.295
340.296
34,0.297
340.293
340.299
310.300
340.301

766 403
766.431
766.568
766.571
766.572
766.844

Príncipe satisfaz ao menino e ao rapaz- Classe 361

340.524
340.525
340.526
340.527

Celes -- casse 37
Martio -- Classe 24
jaunty .-:- aasse 23
C B A -- Classe 19

S/A Bras. de Tabacos Ind. Sobram _.._ Classe H.C. 3/0.528
340.529
R.ed Seal -- Classe 6
340.530
. Sovitose -- Class: 1
340.531
1111óone -- Classe ll
340.532
Bugre -- C'asse 7

CERTIFICADOS EXPEDIDO EM 18 DE

.

ouruBRo DE 1966

Té rm os

Marcas - Çlasses

23J.400

48
RoteUr Fauna
Ralinit
23
Benorca
Hemogenex - 3
Dura Bem - 36
Haid 5 Neu - 21
Emblemática
16
Gibson
8
24
Ecolimpa
Malharia Nortex - 36
Nortex - 22
La; Cinmatografico Helicono - 8
América Fabril - 23 •
Qualidade e Bom Gosto - 2.4.8.9.11/15, 17, 18.21,
23, 24, 26, 28, 30, 34/43, 46, 48, 49
Dominique
41
Sia Sofia - 23
Saridon - 3
Boning - 11
Glicerovis - 3
Varietex - 23
Columbia - 17
Saludenna - 48

478.773
509.569
591.697
630.912
648.895
683.451
703.563
712.832
713..094
713.098
714.572
716.466
742.301
742.963
748.642
750.098
750.100
757.266
761.262
763.892
764.520

340.516

litna pana para cada maommi pena para cada gosto
! 340.517
- Classe 17340.518
Parahr,sa -- Brasil - Classe 14
340.519
Aurora DC -- Classe I
340.520
11ertape -- Classe 2
340.521
Alpargatas - Classe 38
340.522
Cales - Classe 22
340.523
Geles -- Classe 24 .

.

_

1 Registros
340.936
340.937

340.938
340.939
340.940
340.941
340.942
340 943
340.944
340.945
340.946
340.547
340.948
340.949
340.950
340.951
340.952
340.953
340.954
340.955
340.956
340.957

Segunda-feira 21

Dl

.,~1~""°•••••....

TOrmos

Marcas - Classes

765.041
lirotropina -- 3
765.371
Cordacido -- 3
765.432
Calciodal -- 2
'765.434
Morro Cirande -- 19
765.489' Siderauto
11
765.490
Siderauto -- 40
765.519
Xepa -- 41
765.520
Lacta -- 41
765.521
Três Mosqueteiros
41
765.540
Feitiço -- 41
765.559
Solganal -- 3
'765.560
Cortalergon
3
765.561
C.ylotrOpina
3
765.562
Nrnigotti -- 41
765.563
Autora -- 23
765.573
Asola Que Não Descola -- 36
765.576
Setevidas -- 39
765.577
Sete Vidas -- 35
765.578
Sete Vidas _- 37
765.581
Sete Vidas -- 29
765.582
Sete Vidas ---22
765.583
Sete Vidas -- 40
765.594
Escritório Técnico R217105 de Az
765.606
Livroluz
765.659
Lagoinha -- 46
765.660
Cdudicho -- 46
765.721
Winston -- 44
765.722
Acheson -- 4
765.734
Milha -- 3
765.752
Suco de Uva Sectupolo -- 43
765.778
Alpargatas --- 31
765.780
Alpargatas-- 22
765.844 I Pennsallt
1
765.845
Pennsalt -- 2

RIO OFICIAL
Regist ros

340.958
340.959
340.960
340.961
340 962
340.963
340.964
340.965
340.966

N:C

343.967
340.968
340.969
340.970
340.971
340.972
340.973
340 974
340.975
340.976
340.977
340,978
340.979
340.1M0
340 98!
340.982
340.983
340.984
340.985
340.986
340.987
340.988
340.989
340.990
340.991

(Seçá.. 0

III)

Novembro de'l;CC

Têrtnos

Marcas - Classes

764.569

1 Bandeirantes de Imfestimentos
Adubos Serrana - 2
764.739
Confidência
41
764.751
Ultramal
3
764.616 .Gaste&
42
,
765.112 l Grande Tinturaria
1. 33
765.369
ficnnoral
3

764.594

765.372
765.409
765.411
765.412

Soloronge
3
Paloma Mat61 Pura
Gnallciah
48
() PeT74. no A rq uiteto

4ÇC5

1 Regisl res

1
1

33

341.1/6
341.1,1

341.179
•

44,
49

1

341 át)
341.181
341.182
341.183
341.84
341 185
341.186

PATENTES CONCEDIDAS EM 21 DE OUTUBRO DE 1966

Têrtnos

Patentes

128.019
128.939
129.395
129.931
130 082
131.389
131.620

76.319
76:380
76.381
76.382
76.383
76.384
76.385

l'êrtnos

Patente,

131.651
131.652
. 131.722
132.558
132.714 .
133.416

76.386
76.387
76.388
76.389
76.390
76.391

MODÈL0 DE UTILIDADE
. CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 20 DE OUTUBRO DE 1966
Té ratos

marcas -- Classes

Têrmos

I

Patentes

Tèrnios

Patente/

Re,"2.istalS
=-

513.075
513.077
513.083
513.084
582.840
725.934
731.523
750.153
750.174
751.744
753.776
755.748
756.621
757.415
757.416
761.251
761.255
761.269
761.271
761.291
761.293
761.369
161.373
762.811
762.828
762.851
763.178
763.186
763.543
763.589
/63.672
/64.069
764.088
764.089
761.098
764.103
764.115
764.140
764.159
764.164
764.268
764.282
764.519

Siemens
4
Siemens -- 6, 1, 48
Saemens -- 21
Sienaens -- 28
Goyanas
41
A. Rainha das Aguas
48
Passallta
42
Tocol
3'
Plinodex
3
Regularia
3
Pedra Ogum -- 28
Termiglas -- 14
Emblemática -- 33, 50
Deo
11 Lochvood -- 11
Novel -- 16
Metrópole
6
Lenterox
3_
Fluxan
3
General Modas - 36
Bronnl
3
Playtex
36 Elastolixo . 13
Emprésa de ónibus Pássaro Marron -- 33
Crisálida • 41
Lar Ideai
40
Mácsoh

21

EberharcIt
7
Cirlapirx,
3
ic-31:0
4.1
Failand - 23
ns-atie I
19
Pan -

Pan
41
Cantina Capr,
Ca'racti 42;
Bagdad
A.m .oru Miuwu - - 15
Esquire ,-- 32
C i n2,

41, 42, '43

' eates Ma-MIA --- 3 3
1N.I.or.xo
Pat Dentisrin
48

341 132
341.133
341.134
341.135
341.136
341.137
341 338
341.139
341.140
341.141
341.142
341.143
)41.144
341.146
3t1.14./
341.148
341.149

341.150
311.151
341.152
341.153
341.154
341.155
341.156
341.i57
341.158
311.159
341.161
341 162
341.163
341.164
341.165
341.166
341.167
341.168
341.169
341.170
341.171
341.172
341.l73
141 174
311.175

69.334
122.541

6.498
6.499

88.520

6.500

137.873

6.501

MODÊLO I N DUSTRIAL .
"nrmos

Patentes

Termos

Patentes

1
62 232
143.332
159.113
159.451

6.101
6.102
6.103
6.104

159.934
160.972
163.201
--

I
1
i

______..4
6.105
6.106
6.107

1

PATENTES !CONCEDIDAS EM 21 DE OUTUBRO

Termos

64.635
134.339
93.986
96.039
109.787
111.264
111.559
117.281
112.945
119.812
119.891
121.131
121.598

j

Patentes

Têrmos

76:354
76.355
76.356
76.357
76.35C
76.359
76.360
76.362
76.361
76.363
76.364
76.363
76.366

122.433
123.428
123.432
123.433
123.948
124.429

125.849

126.006
126.138
126.366
126.386
126.418

DE 1966

Patentes

76.367
76.368
76.362
76.370
76.371

76.372
76.371
76.371
76.372
76.376
76.377
76.378

6F1C!AL (Seção II!)

earuNdra 24

ÇEItT1F1CADOS EXPEDIDOS na 29 DE AGOSTO DE 1936
Térrnos

Marcas -- Classes

Nftnancau -- 48
161-/.832
170.070
Cnnees -- G. S. -- 17
197 721
Tri -- Bac
2
Clocalform
-- 3
159.231
159.3301 Tudo Azul -- 42
Ebpremática -- 4
205.815
215.236
Biepan -- 3
Thaeo -- 23
225.263
Fama
229.538
N.0
254.212 1 Sun Lite -- 38 ..
•
255.511
último Dia -- 32
256.068 1 Cie -- 23
258.157
Espada , de Ouro -- 42
266.16/. 1 Peixolândia, -- 41
Petroleiro. -- 23
288.102
Rei -- 6
252.969
293627 1 Pluniaespunaa -- 39
AMfehigan -- 11
253.665
283.218
Soiargid -- 8
295.471
Hyla -- 6
255.525 1 Ponta de Diamante -- 8
285.591
M. D. -- 16
290.701 1 NVonder Grease -- 47
303.556 1 Inelbras -- 8
054.207
Matex
29
45.76 1 Soahnekla -- 41
407.438 1 C. AL -- 38
Feipru F
420.078
8
490.082 J Johnnixe Walker -- 42
450.084 1 Nio -- 41
453.102 1
36
490.105
Ekalon -- 23
490.142 1 Beranger -- 41
493.144
Transportes Beranger -- 33
490.148 1 (11a-Ula-Claa -- 41
Haclo -- 41
490.149
450.150 1 Raul Tabajara Pub. -- 33
450.163 1 Etarsdea -- 4
490.164 1 Eutherpes -- 32
490.178
Ama -- 48
802.953 1 Naphtol As -- 22
542.552
S. • EL
818.894
Naid & Nem - 6
I
Clophen -- 1
343.653
ICatinorma -- 3
032.092
670.163 1 Lua __ 8
781.473 j Riloga -- 11
728.722 1 Elesistastahl -- 5,
728.703
Resistastahl
6
728.704 1 It3sistastahl -- 11
Resistastahl -- 16
722.705
744.955 I alus -- 16
Mico! -- 1
743.074
Al. Es. Pro. Um S. Divfno
40
750.418
'i50.35
1 Se o P. P. o Caia. Dra. V. para CL o P. -- 43
-- 1
7EJ 897
Eaine -- 22 -- 23 -- 36
75..510
Jc),
-- 22 -- 23 -- 33
251.51./
IRé - 33
751.591
Balt nu' -- 36
751.602
151.622 13eLni3z -- 12
CL C. EL -- 33
751.726
Enf,IerxItica -- 48
751.767
Ce3elli -- 40
751.942
-- G -- 8 -- 10 -- 11 -- o3
152.132
Si!cx -- 8
752.133
752.150
Becos-n -Ind. de Cou. Ati. S. A. - N. C.
752.248
'152 291
B. -- 6
'752.297
Caclum - 3
Perrotes -- 23
752.444
C.C.L,B -- 12 -- 3
752.485
IThtus
Magno -- Sedans
752.483
3
lniportex -- 21
752.493
Santista -- 37
752.642
752.653
Opaeoron -- 3
752.875
Se o Pro. Exala ,: Arilo H. use Adezite -- 17
752.977
Med. Alp. Nac S. A. -- N. C.
Passzdan -- 3
732.979
Sani
F1u3h • - 46
752.091
Okeh
753.098
8
Man. Ge. S. Catz S. AL
N C
753.315
Galattogénio -- 3
Y53.358
Garvey JE. an ratileio -- 42
752.459
Dois Martellos - 16
7533.460
'153.60
1 Ambassador -- 42
753.625 1 Flepabyk -- 3
753.749 1 Faly -- 3
Irachting Brasilet30,
733.768
3
753.751 1 Hipolau
Gerainatre -- 3
Neo
753.752
753.753 1 Feugere Idecle -- 48
752.905 1 Dmv COrning Silicones .-- 1

(Registros
$36.061
336.062
233.063
335.064
336.056
336.066
333.067
336.068
336.069
236.070
333.071
336-.072
336.073
336.074
336.075
336.076
136.077
338.078
336.079
336.080
336.082
336.081
336.083
336.084
336.085
336.086
336.087
336.088
336.089
336.050
336.091
336.092
336.093
336.094
336.095
336.096
336.097
336.098
336.099
336.110
335.955
335.956
235.957
335.958
335.959
335.960
335.961
335.962
335.933
335.864
335.965
335.966
335.567
335.968
335.969
335.970
335.971
336.972
335.973
135.274
335,975
333.976
335.977335.978
335.979
335.980
935.981
335.982
335.983
335.984
335.985
335.986
335.987
335.988
335.989
335.990
335.991
335.992
335.993
335.994
335.995
335.996
335.997
335.998
335.999
335.000
335.001
335.002
335.003
235.001
335.005
335.008
335.00/

Térm o s

1oves-M:3 de 1396G
1 ReW.:33.t.s

Marcas -- Classes

i
744.958 1 al-s --.14
1 335.038
751.715 1 1._alli -- 17
1 333.032
752.077 1 tar -- 16
1 333.810,
1 336_011
Alfabeto -- 41
752.089
1 333.012
752.881 1 Moka ASymorex -- 41
1 123.013
753.943 j Elegtilaxina -- 3
: 333.014
753.972 1 Tee. de Cad. Itatiaia S. A. -- N C.
., 323.015
153.994 1 Theonainal ,- 3
734.081 1 Tip-Top -- 42
: 312.027
751.083 1 Tip-lop -- 43
i 2N:3
3 01&
Ting L
-- 33
755.167
155.263
Metalúrgica Minrira --33
1 330.01E,
755.352 1 Regente -- 48
11 rtig
753.426 1 C. E. F. EL R A. -- Telmobebé -8
7„5.02
Suivç-xchaa -- 2
: 233.622
I 35.,.073
W3L505 ' Cleatril -- 2.
Earmotiazol -- 2
1 933.024
7- 3 .607
755.661 1 Monterbetleo -- 42
, ZZ.;26
Alaria-Pilar --41
7.55.1"..0
333.016
',"" "92 1 Tiagosoja -- 41
313.026
755.693 1 Sojavita -- 41
Papelaria União -- 38
11 353.025
755.723
I , 33., 6 . 033,
-- ,t1
753.7531'vti$5.0
;
Mil e unia Utilidades -- 1 -- 2 -- 46 -- 47 -- 48 1 333.033
755.787
1 336.032,
Banana Santista -- 41
755.790
; 333.033
Cluettz -- 3
735.795
4
Enstcin
755.797
;1 355.034
333.035
755.798
E:antena --3 -I 336.039
Mitifon -- 3
175.600
Sterndet -- 48
755.602
T 333.037
1 336.028
Cofre -- 5
755.853
1 333.029
B3, ame -- 48
755.853
1 336.040
755.912 1 Titofuhaa -- 2
; 333.043
755.913 1 Pour La IJoblesse -- 44
i 339.042
755.920 1 E3vtafalhandd 0e, de L. Fe. -- 8
¡ 239.043
Sua 'Vista esta falhando -- 8 ... . .....
7:5.922
1 333.044
Acaplueo -- 36
753.931
Ofertas desta Semana -- 2 -- 4 -- 8 -- 9 -- 11'
735.943
1 336.0318
--15 ---17 --18 --21
; 335.04e
2
SulluipO
- 5, 951
1 330.C4/
i . J.589 1 Teenobras -- 6
Teenohras -- 21
I 336.045
,'' 250
7 - 5.991 1 Digitex -- 3
1i g112
39
AMagzule --32
'3: 3 .315
1 333.(52
Ipsa -- 4 .........................
7 '.332
22
7 . . 572 Spai
.'
1
12
23
Spa I
- . .375
"
Liquigas do Brasil S. A. -- 6 -- 8 -- 11 -- 211
735.276
1 336.054
-- 47 -- 33
1 356.095
Andrhorhon . -- 3
756.492
1 320.056
Piodromo -- 3
756.493
1 8E0.057
Dominador -- 19 ....................
756.714
Remington -- 18 .....................
4 892.'95E,
756 .733
1 232.659
Hutehinson -- 39 ............
756 .738
2.23.868
Etermaelle Chanson -- 48
756.741
CERTIFICADOS EXPEDIDOS FM 30 DE AGOSTO DM 1023
1
Têrmos 1

215.775
220.251
331.042
881.855
590.365
406.182
407.937
413.900
414.862
423.952
427.658
428.085
428.607
435.459
436.486
438.496
440.056
440.595
441.899
442.420
443.825
445.378
445.757
445.758
446.508
447,411
449,388
450.703

Uarces -- Ciasses

1 aw,fJst...w

'.1
Colugon --....................................336.23-7
EintnenatAlca -- 2 .... ..... .... ..... .............1
933.236
Majestic -- 41
1 238.2.7in

Cllek -- 48
1 $38.240
Teribe -- 4 -- 16 -- 19 -- S2 -- 33 -- 41 -- 42 -45 -- 45
323.241
Ind. da Art. de Met. Ltda. -- 11
336.242
Pinguim S. A. -- 6 -- 8
336.243
primavera -- 41 ..... '. ... . .........
393.244
Fibrid -- 38
333.245
Lapa (-- 41
333.246
C afé Cipibaribe -- 42 .. ........ . .........
1 393.247
Gelgy -- 3
333.248
Ibena -- 26
333.241
Berryrev -- 1
1 333.259
Leme Palace Hotel -- 41 -- 42 -- 43 -- 44
206.251
13bulitz Magana Ltda. --33. -- 50
336.252
M. R.
36
336.253
Iedhiha -- 38
1 336.254
Guarany -- 28 ..............,.
1 336.255
() Comércio -- 52
533.256
}Dosa -- 99
j 333.257
Bar e rem Batuta =3, 41 --- 42 -- 49
1 333.258
A. B. O. -- 41
1 536.259
Bolo Dia dos Pais A. a. O. -- 41 .......
1 833.230
Zamba -$
/ 3E9.231
Imprensa .da Nação - $2
1 i'29.252
Dinlec4 -- 3 .333_ . ..... i .... o g 0000.o.0000po
1
:-.1.3.2e,
Balneário Bramiria
41 po*...hoeowee. .. ..
336.264
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Marcas -- Classes

1
1

Registros

1

•
CERTIFICADOS EXPED1DOs Em 2 DE sEr.1834.0 ,888 ,-,E! 1866

Térni, ,s

Marcas -- Classes

221.789
_lavas -- 6
352.18d
Invico Sociedade Anónima -- 33
400.636
Cristaleria Portugal Sociedade Anônima -- 14 .,
404.860 Newport
14
405.409
Triunfante -- 41
OP
406.950
Casa Paris de S. Amaro - 8 - 11 - 13 - 15 •-•
22 -- 26 -- 27 -- 28
428.148
Boas Novas
8
431.309
Galeria Cruzeiro
33
438.404
Enterofta.
3
438.843
Eaffis %I de Al. Primo -- 42
439.266
Unis
8
440.007
S. Monica de C. e Nalulca - 33. - 41 - 42 e 43
411.629
Sparta • --- 6 --8 --21 e 33
445.205
Casa F'oláris -- 8 e 33
447.283
Ponto dor Ponto -- 1 até 50
448.979
At888ix -- 11
451.389
Catetinhb
41
453.39s
Al vorada
32
453.802
Costa do Sol
41
455.796
Nylok
28
456.993
Tecelagem 11 S. do Brasil S.A. -- 23
457.142
Pensk, Pernambucana -- 41 -= 12 -- 43 e 44
457.031 1 Alarian Bialac
48
458.211
Mercearia das Famílias -- 41 -- 42 e 43
458:759
Emblemática
41
458.884
Concórdia
8
460,299
T. V. Society -- 32
460.500
F8upehrx -- 38
462.211
I.,edngys -- 48
482.230 1 Aatdrhaa
48
482.62
'Eluda -- 48
482.854
Iielenfornn -- 38
463.445
Fogo Frio -- 42
Macau __ 41
483.546
463.581
Jane -- 36
404.478 1 Maricá -- 41
Pariê -- 36
465.376
466.207 1 cynsa __ 16
486.247
Reispedo -- 11
ItacolOnr df Autom. -- N. C.
468 162
.469 01 8Vassourinha -- 41
469.167
Oold Cros8 -- 19
12 -- 22 -- 233-4 -469.315
Tapeçaria Sidney -- 11
33 - 34 -- 37 -- 40
AlsrmoariaLawitana -- 1 -- 4 -- 15 -- 16 e 33
469 0 84
470.298
I
laticínios
Itap Sociedade Allôrdnaa- N.C. .
-470.7SA I frurv -- 34
471.258 I Ftêtle %man. de Earl -- 32 e 33
471.349 ! Mo Judas Tadeu -- 28 -

de iG6 4907

-

1
(
Comodoro --'42
1 336.265
Comodoro -- 43
336.266
Loção Camélia do Brasil-- 48
336.267
AL C. M. -- 16
336.268
Casa Pernambucanos -- 36
1 3E6.269
Rioscala -- 32
336.270
Pracatd -- 42
336.271
459.077
Hotel Presidente -- 33 -- 41'- 42 -- 43
236.272
459.638 1 Coral -- 8
4,6.273
489.967
Shear -- Seal -- 8
3E6.274
460.411
Veneza do Brasil -- 41
336.275
480.665
Edifício Vera Lúcia -- 33
336.276
462.539
Etel -- N. C.
336.277
482.540
Etel -- 33
336.278
465.328 ! Covidro -- 14
336.279
466.019
Abel
6
336.280
486.021
Aysel -- 6
336.281
466.374
Bras hopping 8-- • 33
336.282
486.375
Brigadeiro Sho pping -- 33
336.283
466.376
Carnbuci Shopping -- 33
336.284
466.378 1 Lapa hopping -- 33
1 336.285
466.379
Mocca Shopping -- 33
336.286
466.380
Pinheiros Shop ping -- 33
322.287
466.525 1 Cubata
6
336.288
467.750
Preidente -- 32
s
336.289
467.759 1 O Mundo Infantil -- 12 -- 22 -- 23 -- 30 -- 36
1
--'37
1
336.290
467.945 1 Bar e Re. Chave de Ouro -- 33 -- 41 -,- 42 -44 -- 50 -336.291
n

481.384
461.385
451.763
452.297
452.541
456.748
457.756

Novembro

I

'
'Registros

336.506
336.507
336.508
336.509
336.510
336.511
336.512
336.513
336.514
336.515
-336.516
336.517
336.518
336.519
336.520
236.521
336.522
338.523
336.524
336:525
336.526
336.527
336.528
336.529
336.530
336.531
336.532
336.533
336.534
336.535
33t.537
336.538
336.539
336.540
336.541
336.542
336.543
336.544
336.545
336.546
336.547
336.548
336.549
336.550
338.551
336.552
336.552
336 554

Têrmos

Marcas

Classes

•
472.031
Gazeta de São Bernardo
32
472.630
F'etippetti -- 42
173.805
Lavro Vermelho dos Tel
32
474.094
Nikkorex
8
474.099
Frutado
41
474.240
Itararé -- 4'
474.355
Peridex -- 3
475.281
Dis. e Repres. Cruzeire do Sul -- 3 e 48
475.638
P. 1. -- 32
475.754 Bonow -- 41
476.197
Souza JUWOT Bevidas
42
476:226
Tribuna da Mata -- 32
476.471
Fia. Sociedade Anonuna h 16
476.714
Top
fnite -- 49
1
477.055
Cica. -- 12
477.282
Mercadinho São Miguel 4- 11
478.854
M. It. -- 23
479.031
Corona -- 6
479.691
Cin.
Sions -- 8
480.268
Celsario '--- 41
480.269
Pewaria Corsário -- 41
480.300
Mn8r -.
•.....
480.634
Pioneiro -- 47
481.481
Diário Come-cio & I. de São Paulo -- 52
481.524
Draiye -- 11
481.548
Auto Drive -- 11 -- J --7 -- 8 -- 31 - 33 -- 39
481.604
York -- 3 e 48
482.304
R -- 35
482.552
Guanafarnir -- 3
483.041
Farmácia principa: -- 3 e 48
483.112 Casa Paiva -- 12
483.394
Com. Bra, de frat8res -- 8 - 7 - 11 e 21
483.38i
Com. 18ras. de Tra.
N.C.*
483.477)
• I
Ingramar -- 16
483.576
Segelit -- 16
483.814
Atimce -- 16 .
483.9E0
Cisa Siri- -- g -- 11 - 22 i-- 83 .- 24 - 36 -- 35
484.110
Alar:- Lyni
-36
481.159 • T8souro -- 3
181 '114
Gráficas -- 11
484.882 1 Irkal • - 23 . 419.727
Livraria Politécnica - 32
425.278 1 Incora1 -- 41
434.885 1 T. M. -- 11
438.850
Papeçarir Donatefli Socieda L e ha-Cit:nia -- 24 ...
439.949 1 Santa Mónlue -- 33 - 41 H 42 e 43
439.939 1 Santa Mônica
33 -- 41 H 42 e 43
429.948 1 Sam8 Mônica -- 23 -- 41 -8 42 e 43
8466.363 1 C8brasd -'
467.712 , Zully -- 48
468.919 J R. - 16
468.720
Terrnopac -- 8
469.274
1
Sanbin -- 21
479.040 ,Cambrine -- 36
487.699
Cesii8i -- 41
481.71d 1 Palace Osiris
S
481.922 1 Princesa do Morre -- 40
484.770
Suzanti -- 48
480.625 1 Cell -- 11 .
487.229 1 011. Ele. "piranga -- 8
489.114
Candango -- 4 -- 7
485.310
Caporal - 41
485.614
Sant,oro -- 1
486.056 1 Rodolphe -- 41
486.094
Onab8 81 -- / 8 ..... ferGIye n
486 .158
Safira -- 5
486.450
Noroeste -- 46
487.801 1 AIGA -- 21
487.868 j Galorisol -- 28 .
488.044 1 Jamo -- 36
488.214 1 Coelli) da Roch -- 41
488.506 1 Gaze la -- 1P
488 607
Nevertorn -- 37
488.612 1 Panjuris - 82
489.404
[
Kopal188 -- 16
489.526 Cám
- 10
489.859 1 F8mope -- 28
489.993
Ciru
Fauna -- .10
490.054
Dtdcora
82
490.106
Rodízio dos Estados
32
490.113
Trigovita -- 3
490 20A
Jan8 -- 36
490.292
Pio XIï -- 46
490.318 1 Faouiron -- 3
490".607
Tmatt -- 47
491.216
Locomotiva -- 16
491.400
P X. -- 46
1

Registro*

336.555
338.566
336.557
336.536
336.559
336.560
336.561
336.662
336.563
336 564
336 u65
336.566
336.867
336.568
386.569
336.570
336.571
336 572.
336.573
338.574
336.575
236.576
336.577
336.578
336.579
336.586
381.581
336.582
336.583
336.584
• 336.585
336.586
336.587
336.588
336.589
336.590
236.511
336.592
336.593
336.594
336.595
386.696
336.597
336.598
336.599
336.602
336.660
336.601
336.603
336.604
3S6.606
336.605
336.607
336.608
336.609
336.610
336.611
338.612
336.613
336.614
336.615
336.616
336.617
336.618
336.619
336.620
336.621
336.852
336.623
336.624
336.625
336.626
336.621
336.628
336.629
336.620
336.631
336.632
336.633
336.634
336.635
336.636
336.637
338.638
336:639
336.648
336.644
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 15 DE OUTUBRO DE 1968
Termos
Alm'eas -- Classes

erincs

734.853
752.:03
728.216
131.264
761.270
761.33,3
761.370
731.873
761.875
762.833
162.904
762.905
763.281
763.474
763.475,
763.534
763.545
763.500
163.645
/63.659
763.060
763.661
763.663
163.752
761.096
764 087
764.266
764.512
761.534
761.595
764.745
784.745
761.805
763.430
765.873
765.548
168.959
768.962
737.053
167.054
767.062
787.171
767.172
787.177
767.183
787.191
767.203
767.246
767.247
767.493
767.498
767.499

340.643
340.644
340.645
340.646
340.647
340.648
340.649
340.650
240.651
340.652
340.653
340.654
340.655
340.653
340.657
310.658
340.659
240.660

Indústria
Tertroxin
Tuenol - 28
F - 41

340.680
340.681
340.682
340.883
34,0.681
340.685
340.686
340.6157
340.683
689
340.690
340.691
34#.692
340.693
340 694

Fachada - 4
Fachada
10
Recordati -- 3
Mibel -

Júlio Siceiré Tecidos Limitada - N. C
Lareir - 33
Aiodatóm Café Embaixador Cellotype Bourbo •-- 4
Bourbon -- 1

340.662
340.663
340.664
340.665
340.636
340.667
340.663
340.669
340.670
340.671
340.672
340.673
340.674
310.675
348.676
340.677
340.678
340.679

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 17 DE OUTUBRO DE 1966
Termos

301.217
308.255
308.505
314.942
216.054
216.553
317.055
318.516
319.456
322.262
322.091
$23.209
223.812
$25.786
228.511
328.975
#27.972

/28.812
490.127
481340
992.084

Marcas -- Classes

&Cl
Veide
36_
Fulcottr -- 8
Riman -- 41
Flagrante -- 82
Brasil -- 41
Mavitiel -- 11
Neurofull 13-12 -Biciclin -- 3
Rei -- Mtrsbel -- 41
Lipiallebcd -Orem -

Telas Braspf>
Hatuey -- 42
Hamburgma -- 46
GyInpla -- Record --.21
CissablEnco -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 22 -- 23 -24 -- 30 -34-35-36
O Cisne -- 32 ...
Café Cotete -- 41
Consulte -- 28
Condessf,-- 15
Braadra -- 50

f

Registros

Registros

Nu Reino da ("dança -- 36 -- 40 e 49
Blue Jeans -- 23
A. B. AL.
I. -- 32
Comboio -- 21
Néo
RI:Mu -- 3
Vitaflo -- 14
Veldent -- 10
Chernoryza
,41
Iovihena -- 3
EXV(24 -- 8
.
Mineração Ger. do Brasil Ltda. -- N. C.
Periquito -- 44
Parker P. -- 44
Filene -- 9
Temno -- Color -- 40
Café Cnstmova -- 41
Dinaplex -- 3
-- 1
18. 1unlo -- 41
Princ3 Gou r iefli -- 48'
Protefilid -Phenospet. -- 2
Johe Madame -- 14
Polyphénylr -- 1
Pinocchio -- 41
Est:0138r -- 11
Cine ~c Marabá - 43
ICopper. -- 1
Sablamix -- 41
Ifltrapicol
3.
Asthnaocain -- 3
SymbiociU -- 3
Edifício Metrópole - 33
.Campocilh - • 2
Conditnent. , - .80.3ipora1 - 41

Jupitc,. - 6
Bernardo Guert•enstein - 3
Remain Mor' Sociedade Anenima - Comércio e

34:trens -- Classe/

Registros

240.905
340.906
340.907
310.908
318-909
310.910
340.911
340.912
340.913
340.914
'140.915
;,40.916
340.917
340.918
340.919
340.920
840.921
248.022

2=,0.924
310.025

331.701
335.464
338.332
336.521
536.873
344.4 1 7
.347.193

Alfa

X-12 -- 46

Ouro Verée --.42

Neobacizol -- 3
Alto O'Clock -- 8
Arycni -- 46
Velva -- Soft -- 1
Sensação Boutique • Sport
8 -- 9 -- 10 -- 11 -12 -- 13 ---• 14 -- 15
348.925
Arurnibar-60 -- 16
Ipra
-- 23
351.703
412.301
Ascenção de S3nto André -- 41
122.346
E 13ergorn E. -- 10 e 40
Europa -- 11
164.341
111.225
Ipiranga - 42
172.894
C. dé L. de Div. Cie. -- 32
172.89:'
C do L. Ed0. -- 32
VI-B, -- 3
1713.807
100.260
Leá, -- 41
)88.480
Companhia 14 e T. N. Sen. do Carmo -- N. C.
180.871
Licor dcs Padres -- 42
193.671
A Preferida -- 12 -- 13 -- 35 e 36
205.27"
Siar -- 41
206.600
Estrela das Sedas -- 23
201.850
Mareoni -- 86
210.979
Super Olinda -- 46
220.872
Metalúrgica '3'enith -- 11 - 12 -- 13 e 33
S Lt1483 -- 42
,238.123
246.886
Corneta -- 23
Maravilha -- 46
257.823
Drogaria Farnlocias Raia -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 10
303.612
41 -- 46 e 48
303.613.
Drogaria Fainiacitds Raia -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 10
41. -- 46 -- 48
303.615
Drogaria Farmaciais Raia -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -1' -- 41 -- 46 e 48
304.996
Incha:
43
306.102
Barack
Pslinka -- 42
308.752
Azulante -- 3
310.157 j Org. :mobiliária Canaã -- 33
Ft.'R -- 1
310.887
311.716 J Utlarsdia -- 2 -- 8 -- 21 -- 33 e 40
311.90 9Padsrirt Aguia de Ouro -- 41 -- 42 e 43
312.732
Vinid',u,- 1
315.793
SUT•CT
8. -- 50
317.030
Ao Preço Fixo -- 12 . -- 13 -- 22 -- 23 -- 37 e 35
751.133
P. C. -- 6
765.541
Alnianar.L -- 41
' 1 66.25
FWgmnl.a -- 3
766.497
Vircap -- 1
766.566
Royal - 41
766 878
Horrno Plurigáruinlar -- 3
766.895
Cadlun -- 3
766.983
13rasflaroz -. 41
Itaque -- 49
766.987
767.008
Abrigot -- 42
767.003
Chersy Brandy -- 42
767 010
fq.nsette
42
767.174
Fachada -767.535
Alo33 Casee l 4 - 43
767.557
A3rov"1ng - 21
737. - 22
S3.0 Pedro -- 11
768.229
-- 82 e 33
763.235
Cote da 81e l rópole - 41
768.2r,- 41 e 43
763 250
Etal1evai"..,tie. - 33
e 47
758.253
Ligulgns
763.2-59
-- 33 e 47.
738 267
17Wloro Avu í .- 46
70 1 .269
Ann-ornuilr..; -.3
768.27 , 1
Ambr.r.sinto 3- 3
1- et::
763.27 1 •
;S.
763.272
Tc3éncri1ina - 3

763.2r3 •
763 211

-4

Trér :73oról.32 - 12
SiT,19U - 41
763.20 4N" 1 7 1.24"
41763.512
31(186r - 41
763.54':
irinypo' - 1
763.603
Lencelis Turmalina - 37
7633.61'
LcinCis
70.61 9Diamsnte - 37
763. -03
88)13 ,1('
760: 7)3
-- 33
7::3
dÇ
preff
2
13Nm
732.751

240.926
3i0.927
340.928
340.920
340.930
240.931
340.932
540.883
340.034
340.925
340.874
340.875
340.876
310.877
340.870
340.879
340.080
340.881
340.882
340.823
340.884
340.885
340.886
340.837

346.888
340.889
340.890
340.891
340.892
340.893
340.894
340.895
340.895
340.897
340.898
340.899
340.900
340.901
340.902
340.903
303.904
340.834
340.836
840.836
340.837
340.838
340.839
340.840
340.841
310.842
310.843
340.844
310.845
340.846
3.'30.847
340.848
340.849
340.850
310.851
310.852
340.853
340.854
340.855
240.856
'N.0.857
340.858
340.859
340.860
‘MO.861
340.862
349.863
340.864
",40.865
340.866
340.867
310.869
"" 0 370
V.0.871
'10.871
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MARCAS DEFOS1TDAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da
t. correr o prazo de 60 dias pare o deferimento do pedido. DuranteProp riedade _Industrial. Da data da publicação começara
lispo prazo poderão apresento' su.ils o
p osições ao De partame.nto
Nacional da Propriedade Industriai rueuêles que se julgarem p
rejudicados com a concessão do re g istro requerido
. Termo n.' 750.555, de 20-5-1966
Decorações Dora Ltda .
São Paul

robe de chambre,' roupán. sobretudos.
Termo n.Q 750.565, de 20-5-1966
suspensórios, saldas de banho sandálias, Transportes Comércio e-Representa dés setas de papel, rótulos de papel. rolos
transparente, sacos de papel
anatares, shorrs. sungas. veias ou slacks,
Marinheiro Ltda
serpentinas, tubos, postais de cartão
toucas. turbantes. ternas, uniformes
São Paulo
e tubetes de papel
DORA
e vestidos
Incl. Brasile:ira
Termo n.° 750.561, de 20-5-1966
Têrnio n.° 750.569, de 20-5-1966
Comércio de Carnes Lusil Ltcla
Cantina e Pizzaria "A Mussarela"
;Ind. Brasileira
Classe 40
São Paulo
Limitada
Amásios, bancos, cadeiras, camas,
São Paulo
•
Classe
33
estantes e mesas
_
"LUS1L"
•
Transportes e representações
Termo
750.557, de 20-5-1966
•
• A ,gjZZ.A.RELA
Ind.
Brasileira'
Termo
n.
o 750.567, de 20-5-1966
Sid -Bem " — Comércio e RepresentaInd.
Brasileira
Drogaria
"Farrnakoto
Ltda
.
ções de Jóias Ltda .
Classe 41
São Paulo
São Paulo
Carnes verdes
Classe 41
Refeições prontas a saber; Feija'o; arroz;
Ternio n.° 750.570, de 20-5-1966
bacalhoada; feijoada; dobradinha: bifes;
Comercial Noroeste de Papéis Ltda.,
3ID —BEM
1fld.'''ljra
batatas; ovos fritos; omeletes; sanduiSão Paulo
ches a saber: americano; pernil; salame:
Classe 3
queijo; salsichas e pizzas
Classe 13
Produtos farmacêuticos
Jóias e bijou te rias, não incluidas • em
NOROESTE"
Termo n.5 750.562, de 20-5-1966
*Ind. Br
outras classes
Termo n. o 750.568, de 20-5-1966
Indústria de Carroceria Mandarim
Motil R e p resentações Ltda
• Termo
Limitada
750.558, de 20-5-1966
Classe 38
São Paulo
São Paulo
Serveral Comércio, Importação e
, Aros para guardanapos de papel
Exportação Ltda .
a g lutinados, álbuns (em branco), álbuns
S5o Pauto
1 "
•
para retratos e oatógraf0s, balões lesa
MANDIg
AR
Ind. Brasileira
reto para brinquedos) blocos para
Ind. Brasileira
• SERVERAL
corres pondência, blocos para cálculos
Classe 33
Classe 21
Ind. Brasileira
blocos'
para anotações, bobinas, brochuRepresentações
Carrocerias para autos. cam inhõ,s e
ras -.o impressas, cadernos de asma
--camionetas
.lasse 4
Tèrmo n.' 750.566, de 20-5-1966
ver, capas para documentos, cadeirado
Madeira serrada
Ci. á fica Necarpel Ltda
cantos de papelão, cadernetas, cadera
Termo
n.°
750.563,
de
20-5-1966
—
nos, caixas de cartão. ca:xas P a ra 0.14
Farmácio Drogangelo lida
São Paulo
Termo n.° 750.560, de 20-5-1966
•
pelaria, cartões de visitas, cartões ca•
Restaurante e Churrascaria Tartagra
São Paulo
merciois. cartões indicas, confeti, car"NECARPEL"
Limitada
tolina, cadernos de papel melimetrado
Ind.
São Panca
Bras:ileira
"DROGANGELO" •
e em branco para desenho, cadernos
'
Ind.
Brasileira
esc lares, cartões em branco, cartuchos
T.A.1‘:AGRA
u..tasse l8
Aros para guarda na nos de pnpe, de cartolina, copas planográfIcas,
Ind. Brasileira
Classe 3
attinacros
á Ilinny f em branco álhank dernos de lembrança.. carretéis de paProdutos farmacêuticos
envelopes, envólucros para cheio
_
para
retratos. e cr.it( S qer-,t0s h alôr5' lei: Palão.
Classe' 41
rutos de papel, encadernação de Papel
Termo n. 9 750.564, de 20-5-1(.66
ceto
para
brirmardo.$)
blocos
para
Refeições prontas a saber: arroz, feijão;
Malharia Tupi Ltda.
corresp ondência. blocos para cálculos ou papelão, etiquetas. Milhas indicas
farofa; churracos; bifes; filés; dobradiblocos
p ara anotações. bobino& brochu Falhas de celulose. guardanapos, livros
São Paulo
nha; feijoada; paios; omeletes; bacalhoanão impressos, livros fiscais, livros de
ras não impressas, cadernos de escre C ontabilidade.
da; virados; pão; queijo; mortadela'
mata-borrão. ornamentos
arcapas
para
documentos.
carteitás
salsichas e pizza
de papel transparente. protos. pape,.
"TUPI"
caisos de papelão. cadernetas, cader °hos, papéis de estanho 'e de alumin:o,
Termo a.' 750.559, de 20-3-1966
nos, caixas de cartão, ca. x as para pa- papéis sem impressão,
. Brasileira.
papéis em branco
dson 's Modas Ltda .
pelaria. cartões de visitas, cartões co para forrar paredes, papel
ohnaço com
marciais,
cartões
índices.
confeti.
Sc
ã Putilo
cm sem pauta, oapel crepon. papel de
tonna.
'cadernos
de
papel
melimetradc
Classe 36
seda, papel impertneavel, papel encerado
Para otatingtair: Artigois de vestittrios e em branco para desenho. cadernev pape) higiênico. popel Impermeável
UDSON4S
e roupas feitas em gerai: Agasalhos, cederes, cartões em branco, cartuchos para copiar, papel para desenhos, paInc. Brasileira'
aventais., alpargatas, anáguas. blusas. de cartolina, copas p lanográficas, ca. pel para embrulho impermeabilizado
botas, botinas. blusõea. boinas, baba- demos de, lembrança, carreté:s de me papel paro -encadernar, papel para as.
Classe 36
dourca boné& capacetes, car'olea. cara- palão, envelopes, envólucros
cha- crever, papel para imprimir., papel pae
Para cLstinen ir: Artigos de vestuários puças. casacão, colete& capas, chapas. rutos de papel. encadernaçãopara
de pape rafina para embrulhos, papel celofane,
e roupas feitas em gerai: Agasalhos, cachecole, calçados, chapéus, C111409 Ou papelão, etiq
falha indicas pape/ celulose, pope] de linho pape/
aventais, alpargatas, anáguas, blusas, I cintas, combinaçaea. corpinhos, calças fanas de celulose;ueto&
guardanapos, livros absorvente, papel para embruhae tabota& botinas., alusões, boinas, babá- de senhoras e de (crianças. caloSea. cal4 não impressos, livros fiscais, livros de
demos, binas. capacetes, cartolas. cara. Cai. caldeei& canis:01m camisetas contabilidade, mata-borrão, ornamentott baco, papelão, recipientes de P apel ro^
setas de papel, rótulos de papel. roias
Mia& CastcAo. coletes, capas, abales cuecas, ceroulas, eo/ortabos.
cueiros de papel. transparente, p ratos: papelide+ papel transparente, sacos de papel
cachecol& calçados. chapéu& date& saias, casacos, chinelo& dominós, echara nhos, papéis
de estanho e de alumin:o serpentinas,
cLa.tes. comb'nações. corpx.ân g. calcas oes. fantasias,fardas para militares co papéis
tubos, postais de cari&
sem impressão; papéis em branco
•cs.s.' camisas. camisolas, camisetas, Mal&
e tubetea de pape)
fraldas, andodtas gravata, gota para forrar p aredes, papel okaaça com
cuecas, cercuies. colarLnáctS, =alma os, logos. 'de lingerfe. laudas, [agua ou sem p
Térmo .n.9 750.571, de 20-5-1966
auta. Pa p el arei/0n papel de
de senhoras r
crianças. calções,
luvas. ligas. lenem • , õs. (meiga seda. papel Impermeável, papel encerado
Antonio Ramos
sai33. ' canr..ns
neis.. faminta, achar calda. mantas, mandrião, mantilhas, ma. papel higiénico.
papel
,impermeavel
aes.- fantas:. ardas Para militares, ao. teta& palas. penhoar, putovee. palerma&
São' Paulo
copiar, papel pira desenhos, te"
caiais, fra24-,a nalo schas. gravatas. gorm elettgas. ponches. polainas, pijamas. uru. Para
pel
para
e
inh
ruihr
.
in
per
mealazade
. -os. i000s 1 ., ' , aperte. i2. 40,51-5. laquit• elmos,
rLOR DE ALOODÍO
dar/leira% caulmortos. regalos. Panei r-t...-advrtiÁt papa pa. s
m Se-•
luvas. 1;eas
enços. • natztõl. Caelaa robe de chnabre, roapãó. sobretuckn crever p
Ind.
Brasileira
apel
nara
,mprunir.
papel
pamalõs. -iiandriá°. mantilhas, pa- uspensórios. saldas de
5anho. sandálias ,a tina p ara ernhr p ihos, papel celofaneiatás, palme, w , roxoar. pulover., pekrinas,
p ez/pot]. p p ]. - '- 's p olainas pilastes. pis- meteres, aborta. sungas, atolo ou slacks na pel celulose, pape/ de linho Papel
toucas, turbantes. remoi, uniformes a hRorvori l e V a Pe l para embruhar
Classe 46
nbos, pe?:icir as, 'guisamos, regale&
e vestiam
na CO, papelão, recipientes de papel re,
Agua de lavadeira

asileira -

•
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DEPOS1TADA

Da data da publicação começará
Pot-meação feita de acórclo cum o art 130 do Códi g o da Propriedade Industrial
de
7-‘
crus
para
o
dm'
alimento
do
pedido
Durai]
te
esse
prazo
poderão
apresentar
suas oposições ao Departamento
p:azo
..u41 e! • o
reg i stro requerido
N;u• i iinni do Propriedade Industrial aquõles que se julg trem ouviu:fie:idos com a e.oncessao de

fel mo 11.- .ii0.5(o, de 20-5-1966

"I'è roo n." 7J.5, 2, de 20-5-196O
hu'iást;,.1 e Coea,L' rc;o de Roupas

iniolidiária

Nyl,,iarco Lida
!
ry L1 t,,kXU
.

Para i . stm
avenisis

O"

Ir vesrk,ár10!

-máto,as

Classe 33
linOvPis e admitas ratAo
_
/50.57i, de 20-5-1966
Termo
Come eçoes Ac.:ebel Ltda.
São raulo

,,.n4S nana
boms
- •ao
cl•tJ • •
pu,as casacão. coletes sapas et, :es

nernetras

nhos

mos

75,). 581, de 20-.,-66
Tèraio
Disiribuidora de Impressos Pack. iaizados Waadik Lida
.
São Paulo

11:0131 LIAR" A.
• JOUIA

¡Ind. Brasile:,..a.
Cldsse
/, r • Nr,lq, is

Jodana S C.
I

-0NY LON "
•

Ir

d. Brasileir. •

rega

saias casacos erineto• 1.1111.nrt5
innias
peugss nour
er .1/111hils
Cuecas

Lia:ise 36
COMCCOCS
—-

Iria101

luvas g • is tetio m.ur os e- a•
xlispensõril.s saldas de banho sam-láhas

de 20-5-1c;56
•C:atcte Ltda

V..itio ri. 0 750.578,

Paulo

rc • ae chambre "(união sobretudos
Ittós pelas penhoal pulo,

..r

1.eter.-ia.

legia . s frainas galo n,.. áravatas aos
Is'es an ssi sias tardas . nar dobtarr.. % c‘,
ros 1000; le unos rir ,3111(vInS aPiCz,
cachecols calça ri as shapeus .itmf,ts

"WAN 1)1 K."

nd. Brasileira
Aros p.tro cp1.-.111,ith Ip os de pape.
niunnados álbum: 1,1n hr-irkoi álbuns
Para retratos e autógrafos balôrs 1ex
.eto nara ')r'a r uedoSl blocos para
, , orresibm . .ent o locos para -cálculos
bloco, p ard intira,ões. bohinos brocha
ras nãO , I71Dre g aS cadernos de escre
ver ca p is para docummtos • carreiras
casos de nauelâti cadernetas. rader
tios, causas de :anão. caixas para . pa
uelarra cartões de visitas :anões co
merc t ois. cartões indicas confati esr
tonna caderno: de papei melunetrad
e em branco °ara desenho cadernos
esclarrs. cartõe- em branco 'cara/chia

'ti ATM:1; "
End. Brasil eira
Classe 33
"Fransportes e turismo

a•
de '1-,111.. as -akbes
de senhora
Termo n. v 750.579. de 20-5-1966
Cintas combinações corpinhos calça'
raiais tas Sociedade Comercial e Industrial Além
multsotas
?atrasas
cas
Limitada .
surre res stiorts sult,ias srolas au starlts
toucas Turbantes ternos uniformes
São Paulo
e eest

Termo n.° 750.573, de 20-5-1966
Panificadora Vila Ema Ltda.
São Paulo

"VILA. ELIA "
Ind. Brasil-eira
Classe 41
Pão
Termo n.° 750.574, de 20-5-1966
Lubrificantes São Jorge Ltda.

Sao Pauto
"SÃO JURG"
Ind. Brasil eira
Classe 17
Para distinguir combustíveis, lubrifica
res. substancias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: -alcooi
motor. carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito. gasolina, jota
ias hxbr:ficantes, óleos combustivels,
óleos lubrificantes, óleos destinados á
iluminaçâo e ao aquecimento. óleos para
amortecedores, pttróleo e querosene
Termo n.° 750.575, de 20-5-19£
tvlarinelli — Desmatamento e Terraplanagem Ltda.
São Paulo
"rikARINELLI"

Ind.

Brasileira

Classe 33
'Desmatamento e terraphriagem

de. aartolino :o pas Monográficas. sa
derno, de iemisransa carreta.s de Pa
neiáo envel.mes envólucre t ocra cha
mios de papei s tu adernação de pape!
lu papelão, etiauetos, Rilhas Indicas
',51has de cellitose. guardana p os livro:
;ião impressos livros fiscais livros de

Térmo n." 750.583, de 20-.)-66
Construções Unibras Ltda
São Paulo
"UNI.BRAS "

Ind. Brasileira.
Classe 33
Construções
—
Térino n. s 750.584, de 20-5-66
PPIlificadora Zumbi Ltda.
São ' Paulo
. • ", Z1.11,1131 "
-Ind. Brasileira
Classe 41
Pão
Urino n.° 750.585, de 20 5-66
Comércio de Automóveis São Paulo
Ltda.
São Paulo

-onrabilidade. enata-borrão armamento,
de pa p el transparent e. praias papelt
alias. papéis de estanho e de alumínio
papr, is sem impressão, papéis n brancc
-sara torrar paredes. parei olmaço com
ou sem pauta p apel crepon papel cik
seda, papel impermeável, papel ençeradc
Ind. Brasileira
papel higiênico pope) impermeávet
(lass?. t
para copiar. pa p el para desenhos. tia.
Vidro comum, laminado trabaihadu oel para embrulho impermeabil'assic
em Mas as formas e preparos, vidro papei paro encadernar. papei para es-

cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras almofarizes bandeias, cubetas, cadinhos. cantaros cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos. assarradeiras, frascos. fôrmas para do es.
fôrmas para fórnos fios de vidro, garrafas, garrafões. graus globos, haste.
Jarros, jardineiras, licoreiros . mamadeiras. mantegueiras. pratos, pires. porta-'
valiteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos: vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
• automóveis e para bara-brisas e
xícaras
Tarmo a" 750.580, de 20-5-66
Pocket-Movie Editbra e Propaganda
São Paulo

*POCKET —MOVIE"
t Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuárims, álbuns impressos, boletins catáiofios, edições impressas. revistas. 6r.
gãos de publicidades. programas radio
fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e tinernatográf. : 2::S- programas
circenses

crever papel para . Imprima papel pa
salina Para embrulhos, papel celotsaa
papel celulose, pa pel de linho papel
absorvente time 1 para embruhar ta
beco, papelaa recipientes de papel r0.
setas de pap?I, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
• tubetes de Papel
Têrmo n.° 750.582, de 20-5.66
Safira Paramentas e Rolamentos Ltda.
São Paulo

"SAFIRA"
Ind. Brasileira
Classe 6
Rolamentos

Termo n, 750.586, de 20-5-66
Distribuidora de Bebidas Gabira Ltda.
São Paulo
.GABI R dk

Casse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperteivos, anis, bitter, brandy. conhaque. cer
vejas. fernet, genebra, gin, kumel, ficoes, umectar, punch, pimpermint, rhum,
sucos dd frutas sem álcool. vinhos vermuth, vinhos _espumantes, vinhos
quinados e whisky

'Cesse -21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões amor-

tecedores. alavancas le câmbio barco&
breques, braços para veículos. bicicle-

tas. carrinhos de rnãO e carretas. qatni.
nhonetes. carros ambulantes. camins'aões.
airros, tratores. carros-berços. carros"
tanques. carros-irrigadoes. carros, caf.
oçaa.. carroceria.s, chassis, chapas cisa
culares para veiculas Cubos de veiculos.
corrediços para veículos direção. datilqadeiras, estribos, escadas rolantes. elevedores para passageiros e para Ougai
engates para carros, eixos de direção.
freios. fronteiras para veieWos. guidge,
locomotivas, lanchas. motoristas, GRA".
motocicletas. motocargas aloto hu'9044
manivelas. navios. ónibus. Para-choquen
para - lamas. para-brisas. pedais, pari**
rodas para bicicletas,. eatt o ' Par a bick42.
tas. rebo que. radiadores p ara velenlika.
rodas para veiculos. selins. ts cicloa,
motes para veículos. vagões velocipso
des. varetas de contrôle de atoqador •
acelerador. tróleis. trol'Ibus varaes
.arr
carros, toletes

Segunda-ieira 21 •
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MARC.-",AS DEPOSITADAS
Publicação tela de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da

p ublicação começara
a correr o p razo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse
p
Nacional da Prowieriade industrial aquales que se julg arem prazo poderão apresentar suas oposições ao D ep artamento
rejudicados com a conce.ssâo do registro requerido

t ermo n.° 750.587, de 20-5-66
Indústria de Produtos de Limpsa
Big-Lar Ltda.
•
São Paulo

par. tornos para fundição, máquinas
Termo n.° 750.595, de 70-5-66
Termo n. 9 750.600, de 20-5.66
compresrsoras cruzetas, • cilindros, bloEletrônica "Ifko" Indústria e Comércio
Editora Comercial Pacarai Ltdae
zos de motores, carter do moto: cabeLtda.
São Paulo
çote do cilindro. eixo de transmissão,
São Paulo
espulas. esmeris, máquinas isutladoras
BIG -LAR
Termo n.° 750.591, de 20-5-66
I FE)
Ind. Brasileira
S. A. Brasileira de Tabacos in clu a t i. iaTRI '.-CAISS3ES
Brasileira
lizados
Sabrati
• A COPA E NOSSA
Classe 46
Ind. Brasileira
Agua sanitria: anil; amido; azul da
•São Paulo
Ações, apólices, cartões comerciais
prússia e ultramar para a lavadeira:
de visitas, cheques, cupons, debêntures,
abrasivos quando par aconservar ou
Classe 32
AMANTES
duplicatas, envelopes de qualquer tipo;
polir: cera para assoalhos, composições
Artigos da classe
Ind. Brasileira
etiquetas impressas, faturas, folhinhas
para limpar maquinismos; detergentes;
Termo n.° 750.601, de 20-5-66
Impressas, letras de câmbio, notas prodissolventes para gordura: graxas para
Classe 44
Decora Madeiras de Lei Importação e •
missórias, papei "de carta, recibos e
calçados: líquidos para tirar manchas e
Para distinguir e proteger cigarros,
Exportação Ltda.
rótulos
'aranquear roupas: palhas e paltunhas de
cigarrilhos, charutos e fumo
São Paulo
aço; soda para lavanderia; sabão era
Térino n.° 750.596, de 20-5-65
Têrmo
n.°
750.592,
de
20-5,56
pó: sabão comum; sebo, -saponáceos e
Paraguassu S. A. Automóveis e
Distribuidora de Engarrafadora Três
velas
Máquinas Agrícolas
DECORA
Chaves Ltda.
São
Paulo
Ind.
Brasileira'
Trino n.° 750.588, de 20-5-613
São Paulo
Clinica de Olhos 12 de Outubro Ltda.
. São Paulo
PARAGUASSU
Classe 4
Ind. Brasileira
Substâncias de origem animal, vegetal
12. DE CUTUBIR.0
ou mineral, em bruto ou parcialmente
Classe 21
Ind. rrasileira
Para distinguir: Veiculos e suas partes preparadas e não incluídas em outras
classes
integrantes: Aros para bicicletas, autoClasse 10
móveis.
auto-caminhões,
aviõea,
amorTermo n.° 750.602, de 20-5-66
Para distinguir: Instrumentos, máquinas,
tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
Flavio Marchl
aparelhos e petrechos para medicina,
breques, braços para veiculos, biciclea arte dentária, a cirurgia c a higiene,
São Paulo
tas. carrinhos de mão e carretas, cerniaparelhos e instalações hospitalw" e
lhoneten,
carros
ambulantes,
caminhões
para clinica de olhos
carros, tratoreo, carros-berços, carros• FLAMAR
Tèrmo n.° 750.590, de 20-5-66
tanques carros-irrinadores, carros, carBrasileir;
Cz)lipast Pastas Para Arquivos Ltda .
roças, carrocerias, chassis, chapas drSão Paulo
Classe 21
:alar% para veiculos, cubos de veículos.
:orrediços para veículos, direção, desli- Volantes e botões para alavanca de
COLIPAST
câmbio e painel de veículos
g uieiras estribos, escadas rolantes. eleClasse 42
Ind. Brasileira'
"adores para p assageiros e para carga. "T- Tennos ns. 750.604 e 750.605,
de
Para distinaurr e prOteger agua.,-1>nte ?rigates para carrc.s, eixos de
direção.
20-5-66
de cana (caninha) e grapa
Clases 38
freios, fronteiras para veículos, vidão. Lubrasa — Lubrificantes Barclahl
P.tra distinguir: Pastas de cartoPha e
ocomotivas, lanchas motociclos, molas.
Indústria e Comércio
Tênue n.° 750.593, de 20-5-66
cartões de todas as espécies
motocicletas. -motocargas moto furgões.
Engarrafadora Três Chaves I ida.
•
São Paulo
manivelas, 'navios ônibus, para-choques,
Têrmo. 11, 9 750.589, de 20-5-66
,São
p ara-lamas, p ara-brisas, pedais. pantões.
(Prorrogação)
rodas para bicicletas, raios para bicicleA. Reta S. A. — Indústria e Comárciu
tas, reboque. * radiadores para veiculos.
São Paulo
*rodas para velculos, seuins, triciclos, tirantes para veiculas, vagões. velocipeGINA
dee. varetas de contrôle do afogador e
Ind. Brasileira
acelerador, troteis, troleibus, varaes de
carros toletes vara carros
Classe 6
Tênis°
n.° 750.597, de 20-5-67
Para aistinguir:: Máquinas para isdtisPiseália Sociedade Civil tr:as texteis em geral, máquinas e suas
P.1 24021;£01r. K.2T(4,
partes integrantes para fins inchastriais
São Paulo
maquinas para malharia, multiplicadores
p artes, acessórios para . automóveis. ala.
• FISCAL1A
máquinas de pressão. motores e suas
Ind. BrueáleiraClasse 1
ra carburadores. anéis, aríetes, aparelhos
Pára distinguir: Absorventes; acetona
para mistura de combustíveis de motores
Classe 33
ícidos, acetatos, agentes químicos para .
xplosão máquinas an2assadeiras de
Titulo de estabelecimento
) 'tratamento e coloração de fibras. te.
concreto e barro, bombas, máquinas bru
Idos. couros e celulose; agua-raz, al—Termos ns. 750.598 e 750.599, de
rudoras, máquinas compressoras sogra.
bumina, anilInam alumen, alvaiade, al.
çauens. má q uinas para escavação dr
20-5-66
tratantes Industriais, aluminio em pó.
P.
Cai:mano
8.
Cia.
Classe
42
terra tnancais. macacos para brocas, siLtda,
inoniaco, and-incrustantea anti-oxidaminciosos. tornos revolver e mceânicos. Para distinguir e proteger aguardente
São Paulo
tea. anti-corrosivos, and-detonantee, azo.
de cana (caninha) e grapa
.vírabrequhas, velas, máquinas ventila.
tatos, água acidulada para acumulado.
doras. máquinas de polir máquinas de
Têncno n.° 750.594, de 20-5-66
res, agua oxigenada para fins industrl.
rosqueas.. tesouras mecânicas rupias.
Avícola Riviera Ltda.
CLOCK
aia amónia: banhos para galvanização,
,transportadores automáticos para alta
benzinas. bemol. betumes, bicarbonato
São Paulo
- baixa Pressa°, prensas, punções, molas.e
Ind. Brasi.leirW
[da! sódio, de potássio: ca/ virgem. ear•
mandris. im pubdonador de diferencial
I VIE R A
afez, carbonatos, catalizadores, ce/ulta*
máquinas limadoras, máquinas de estamClasse 28
se., ichapaa fotográficas, composições, mor
lançadeiras. lubrificadores, cestrifugos,
Artigos da classe
tintores de incendi°, cloro, corrosivo&
Classe 19
• máquinas lin:adoras, máquinas ck estam. Classe 39
Aves e ovos
croinatos, corantes, creosotost descoram.
Artigos da, classe
te 4 . desIncrtistantes,. disso/verem tendo
I

I
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ARCAS DEPOSLT,AnAs
Publicação feita de acorde com o art. 130 do Código da P: °Pra-atada inciasiriat Da (lata 1a pul3lie aeáo
começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apreseiv ai sua s aaosieões ao
Departamento
Nacional da Propaladadç industrial amasies que se pila a . em p rejudicados com a cunve:;stlo do regiStro requerido
EUS fOtt)q • áf icas,

mia _fre, ater. esmalTermos ns. .750.606 a 750.608, de
ta,. , estearatos: fanal, filmes sensibila
20-5-66
amais oura totograffas, fixadores, flui- Lubrasa — Lub a ificantes Bardahl S.A
dm liara tretoa. formal fosfatas inclusIndústria e Comércio
a. a s. fósforos industriais. fluoretos
São Paulo
Pua, t-nres para solde: galvanizadores
g l icerina: aldraba, hidrosulfitos: imper.
meabilizantes, mduretos lacas: massas
•
atura, magnésio, mercúrio, nitratios. neutral, zadores, nitrocelulose; proentidos, oxiciante, óleo para pintura óleo
0. linhaça, produtos quimicos para impressão, potassa industrial. .papéis Meliográficos e preliocopista películas sen.
aiveis, papéis para footgrafias e
• de laboratório, pigmentos, potassa,
saós metálicos para a composiçáo de tiaa:ae., preparações para fotografias, proclu'Ma para niquelar. pratear e cromar.
produtos para diluir tintas, prussiatos,
azativos, removedores. sabão neutro,
•
salicilatoa secantes. sensibilizantes,
ailifatoa, soda cáustica, soluções guiastes-2s de uso industrial, solventes, sulfa.
fios, tintas em pi5, liquidas, sólidas ou
Classe 47
pastosaa para madeira, ferro. paredes,
Graxas, óleos coinbustiveis e óleos
. construções, decorações, couros, tecidos.
lubrificantes
gibram, celulose, barcos e veiculas, talco
Classe 47
industrial: thiner, vernizes, zarcão
Graxas, óleos cotnbustiveis e olaos
Classe 1
lubrificantes
Classe
Para distinguir: Absorventes, acetona, Para distinguir: Absorventes, acetona,
acetatos, agentes químicos para ácidos, acataras, agentes químicos para
rratamentc e coloração de fibra), teC tratamento e coloração de libras, teM'clas, couros o celulose: agua-raz. ai . cidos. couros e celulose: âgua-raz, alISumina, anilina% alumen alvaiade, ai- bumina. anilinas: alumen. alvaiade. alMejantes tadustriais, aluminio em pó, 4P .ntes industriais. alumusio em pó.
amoníaco, anti-incrustantes. anti-oxidan- aanoniaco, anti-incrustantes. anu-oxidara
2nti-corr psiwz, anti-detonanteo, azo.
anti-corrosivos, antodetonantee. azofactoa, água acidulada para acumulado. tatos. água acidulada para acumuladowes. agua oxigena& para fins industri- res, água oxigenada para fins industriais amônia; banhos pare galvanização. ais amônia: banhos -Iara galvanização
Unzinas, benzol, betumes, bicarbonato benzirias, benzo!. betumes, bicarbonato
Cde sódio, de potássio; cal virgem. car- de sódio, de potássio; cal virgem. caia
vões. carbonatos, catalizadores. celulo- v8es, carbonatos, catalizadores. ululo.
Ge, chapas fotegráficas, compo.sições, es- se. chapas fotográficas composições. , ou'limares de incêndio, ciJro. corrosivos. tintares de incêndio. cloro', corrosivos
estimares, corantes, creasotos; deacoran- cromatos. corantes, craosotas; descoran
Sas desincrustantes, dissolventem
te.a. e sincruttantes. dissolventes: emul‘
ases fotográficas, enxofre. ater, esmal- sôes fotográficas, enxofre. etes.. ramal.
Les, cestearatos; fanal, filmes sensibih- tes. eestearatos: fenol, filmes sensibili.
azdos para fotografias, fixadores, flui- zados para fotografias, fixadores flui(':os para freios, formal fosfatas lados dos para freios, formal fosfatas inclus.
eTtale. fósforos industriais. fluoretos criais. fósforos industriais. fluoretos.
uneantes ()ara solda: gaivanizaderes fundantes para solda: galvanazadores,
Zebdra.s para fotografias e pinturas gelatinas para fotografias e pinturas.
Wicerina: hidrato% hidrosulfitos; isnper. glicerina: hidratas, hidrosulfitos; imper.
• hilizantes. ioduretos, lacas: massas meahilizantes, loduretos. lacas; massas
aarr , pintura, magnésio, mercúrio. nitra- Para pintura, magnésio, mercúrio, nitraCoa, ueutralizadores, nitrocelulose; pros tos, neutralizadores, nitroceluloset pra'
oxidas, oxidante, óleo para pintura. óleo oxido°, oxidante, óleo para ' pintura. óleo
linhaça, produtos quImIcsa para Lm- de ilabaça produtos químicos para imsessão. potassa Industrial. papéis be- pressão, potassa industrial. paoala Ise2ográ(icos e preliocopista. películas ser:- llográficaa e preliocopista, peliculas seta
Moei% papéis para fotografias o análi- siveis, papéis para fotografias a análl.
se, de laboratório, pigmentos, potassa, ses de laboratório, Pi gmentos. /3-9t-Insa,
ja5s metálicos para a composição de tin- pós metálicos para a composição de tioOm. preparações para fotografias, produ- , tas ammaraçõsa para fotografias, produSas moa niquelar, pratear e cromar, tos para niquelar, pratear e cromar.
produtos para diluir tintas, prussiatos. produtos para diluir tintas, prussiatoa
• atisios, removedores, sabão neutro, reativos, removedores. sabão neutro,
&ais, sali cilatos, secantes, sansibilizantes, sais, salici/atos, secantes, seneibilizantes
ailiIatos. soda cáustica, soluções quinai. sililatos, soda cáustica, soluções quitaticas de uso industrial, solventes, stilfa- ,ca alaz uso Industrial, solventes, sutis6as. tintas em pó, liquidas, sólidas ou to, tintas em pó, líquidas, sólidas ou
ácasfosas para madeira, ferro, paredes, pastosas para madeira. ferro. paredes
"construções, decorações, couros, tecidas construções, decorações, couros, tecidas
gthyae, celulose, barcos e veículos, talco fibras, celulose, barcos e veiculas. tolc'è
1.dustriak Nue% vernize91 zurego
industriai, filme, vernIzeo, zarcão

Trino n." 750. 609, de 20-5 r)b
Dino Genovesi
São Paulo

I

MOVE X OR UNI
et0 IMOBILIÁRIA
Classe 33
Titulo de estabelecimento
TèMIC,

na' 750.610, de 20-5.66
Dino Genovesi
São Pilo

man

ind. Brasileira
Clases 50
Classe 50
Para ser empregada nos impia..ss.a;
firma, tais como papéis de cartas, cx) tratos, recibos, faturas,
sucatas, cartões de visita, em propaganda e
tapumes .
Têrmos ris. 750.612 a 750.618 de

20-5-66
General Anilina (5Filiu Corporarion
Estados tio çdo s da lnalriaa

Classe 1

Para distinguir: Absorventes, acet.ma
ácidos, acetatos, agentes gni micos para
tratamento e coloraçãe de libras, te.
sidos: couros e celulose: aguasraz, al-

bumina, anilinam alumen. alvaiade. alvejantes industriais. aluminio em pó
amoniaco. anti-incristantes. and-oxidanteia anti-corrosivos. anti-detonantes, azotatos, água acidulada 'sara acumuladores. á g ua oxigenada paea fins industriais amônia: banhos para galvanização,
benzinas, banzai, betumes. bicarbonato

Ia tos. soda cáustica, soluçõea guincta
.as de uso industrial, solventes. Mb-

tos. tintas em pó, liquidas, sólidas cas
chistosas para madeira, ferro. parede-as
onstruções, decorações, couros, tecidos,
obraa, celulose, oarcos e velcuios, tailco
inaustrial, thmer,' vernizes, zarcão
Classe 4
•
Substaiscias de origem animal, vegetal
ou mineral, eia bruto ou parcialmente
preparadas e não incluídas em oatraa

classes
Para distingui, os
C seguintes urtigas õ!gr,

tricas: Rádios, aparelhos da televicks
neir-ups. geladeiras, aorveiras, aoasts
fios de refrigeração, enceradeiras, nas
' ,i-ares de pé, fogões. tornos -e knee,
-eiras elétricos, chuveiros, aquecedoras,
elétricos, refletores, relógios de ar wm
assar, batedeiras, coquereleiras. aclimes
-ardores, liquidilicadores elétricos. cisa,
minas nara picar e moer legumes o
:arne. resistências elétricas. tervedor ces
estufas, ventiladores, paenlas e bulas
mlanças, ferros elétricos de engomas' o
Esmerado, formas elétricas. máquinas
fotográficas e cinematográ fiem
3ainhas elétricas, garrafas térmicas, ro•
gadores ahturnaticos, lâmpadas, apraw,a
hos de luz iluorescente, aparelhas
inicação interna. esterlizadores, cone
fensadcres, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores. tomadas ,de
corrente, fusivel aparelhos fotográficos
cinematográgicos, filmes reveladcas
inóculos. óculos. aparelhos Ê2 aproola
abat-iours e lustres máquinam
Para lavar roupas para uso
Classe 38
Papel e seus artefatos, livros não bnpressos, etc., não incluídos nas classes
• 16. 44 e 49
.
Classe 46
Para distinguir Am i do, anil, azul ab
Prússia, alvaiade zinco abrasivao
algodão preparad para limpar meal.Q
detergentes, esprecnacetes. e;; trato 2.3
anil, fécula para tecidos, fósforos da
cêra e de madeira, goma pare lavasp

daria. limpadores de luvas. Itguidoa
arangueat tecidos liquidas mata-gordu.
me para roupas e mata óleos para n-taoas, o/eina óleos p ara limpeza de ce$'-'
ros, • pós de 'sranguear roupa. salicatrs
tes desincrustantes. dissolventeo: emul- -te sódio, soda cáustica, sabão em aSa

de sódio, de potássio: cal virgem. car.
vões, carbonatos. catalizadores, celulose chapas fotográficas. composições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos.
crontatos. corantes, creosoto% descoran-

sões fotográficas, enxofre, ater, esmaltes. eestearatos: fenol. filmes sen.sibili
zados para fotografias. fixadorea fluidos para freios, formal, fosfatas inclua.
Ciais fósforos industriais. fluoretas,
fundentes para soldo; galvanizadores
gelatinas para , fotografias e pinturas.
glicerina; hidratas, hidrosulfitos; imper.
meabilizantes. loduretos, lacas: mammn
para pintura, maemésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; praoxidas, oxidante. óleo para pintura, óleo
de linhaça, produtos cai/Micos para impressão, potassa industrial. papéis heIlográficos e preliocopista, -películas sen.
sivels, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa.
pós metálicos para a composição de tiatas. preparações para fotografias, produtos para niquelar. pratear o cromar,
p rodutos para diluir tintas. prussiatos
real ivos, removedores. sabão neutro
sais, safa-alatoa secantes, settaibilizantes,

sabão comum. eabão de esÇ•reear e ccp
ponáceos, molas de polir a verniz
Classe 47

Para disanguir combustiveis. lurrificana
vez substâncias e produtos destinadca

iluminação e ao aquecimento: alam/
motor, carvão a gás hidrocarborer.
gás metano. butano t propano, gás eas
garrafado. gás iqucfeito gasolina. gusas lubr:ficantes óleos combustivein,

óleos lubrificantes. óleos destinadas a
Iluminação é ao aquecimento, óleos poso
amortecedores, petróleo e querosene
Classe 48
"ara distinguir: Perfumes. essências, e2.-ratos. água de 'colônia, água de toucacãdor, água de beleza, água de quinz
água de rosas, água de alfazema. água
sara barba, loções e tônicos para e,
-abalos e para a pele, brilhantina, ban%fina "batons" cosméticos. fixadores
le penteados. petróleos, óleos para co
.abelo, creve rejuvenescente, cremes goz-.
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MARCAS DFPOSITADAS
Publicar-ao feita d.e acordo com o ai-t: 130 do Código da La •oariedace industrial. Da data da publiraeáo começará
a ..:aarer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas op -aaçoes ao Departamento
Nacional da Propriedade industriai aqueles que se mie ,em prejudicados com a concessão do registro requerido

Nitnmias para haripeza da
maauJiage. - Ale infatorios. destaale
:tarantas ,,iita 4t re aromático. pó de arroz
*aio trerrumado ou não. lapa, ()ora
• trsfana e soorantairas. preparado para
4111) C1e2Alf C;1105 e olhos. carmain pare
, rasto e para Ob !áblos. sabâc e creme
s ara Partem 'sabão liquido perfumado
" ião' sanciates, dentifrimos em Pó
J iainao. sais perfunia,abs tiara
sa•iporizarimes de pertu.
-.lanhos
es,e,aa, para dentes, cabelos. unhae
cibos saqu nhos pertumado. prepara.
d‘n..rni ao Pasta. limados, e tijolos
para o tratamento das unhas dissolventes e vernizes removedores da cuti.
:mia. glicerina perturnada para os cabeOs e prepara los Para descolorir unhas.
e n•nt,i, _tu sinais artificiais. óleos
para a pele
Termo n.° 750.619, de 20-5-1966
(Prorrogação)
The Drackett Company
Estados Unidos da América

Jurosw

O-Cedar

Urino n.'' 750.621. de 20-5-1966
Companhia 'Swift do Brasil
São Paulo

BUONO

•

Indústria Brasileira

Tê raios os. 750.624 e 750.625, de

20-5-1966
Companhia Swift do Brasil
São Paulo

DISQUE

Brasileira

ciistloguir

uiipador'es de luvas, II(4111,11t»
-g-rumava] tek idos l iquidOS mata-nordu
at• para roupao e mata Naos para "ou
,as Meina óleos para limpeza ie cai

Classe e
nalacaaaas de costura para uso cas-irn
e para fins industriais, e suas partes.
a saber: alavancas marcadoras, alavancas protetoras. alavancas de ajuste, alojamentos de agulhas, acolchoadores.
arruelas, barras de agulha. barras de
calcador, bases. belas, bobinas braços.
bordador-s ei soutache, cabeças chapas
de agulha chapas frontais, chapas de
frizar, chapas frizantes. calcadores, caixas de bob:nas, cabeças de máquinas
cilindros, debruçadores. enchedores de
bobinas, embainhadores, embainhadores
ajustáveis, embainhadores de ponto-aojur, franzidores, fólhas franzidoras, Rilhas separadoras. ganchos Oscilantes,
guias guias de ourelas, impelentes, isoladores de volante, linguetas e isoladores de pedal. mepidores de viezes, pregueadores. pés ernbainhadores, pedais.
pés serzieleres, reguladores do ponto
e isolado-as de correla, rolamentos de
esferas rolamentos de rolos, tampas do
"It es . Motores propulsores.
carril.
rna,_!tánas para afiar .acas

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepaados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Classe ag.
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. espremacetes, extrato de
aniP féçula para tecidos. fósforos de
eéra a de Suadeira, goma pare lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos líquidos mata-gordu•
ras para roup is e meta óleos para roa.
pas,1 oleina ticos para limpeza de carros, pós de branquear roupa. salicato
eleiódha. saftda cáustica, sabãe em pó.
sabão comam, sabão de esfregar e saotoncros tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.9 750.631, de 20-5-1966
Advocacia e Contabilidade
"Fielpe”
Limitada
Sgti Paulo

Pawcio. anil. azw da!

-'russia, alvaiade de zinca abrasivos
sigoclão preparado para limpai mira
einacetes. extrare
letergentes.
,nit.. fula para naados, tóstoro,
niacie.ra goma pare avanera e.

de oranqUear roupa. sal.rare
sódio, soda cáustica, sabão em nó
' ',hão comam, sabão de esfregai e' sa
por-Meros tiiolos Je polir é verniz
Para calçados
750.623. de 20-5-1966
Têrmo
Companhia Swift do Brasil
1N

BRASA

Indús cria Brasileira - ludústria Brasileira

Classe 46
Classe 41
Anil; a .a z t da prOssla e uor,Roll
para lavanderia: barrilhas. &Lhas imra Substãocias aiimenticias e seus preparados. luaredientes de alimentos.
limpar e Polir; cera para assolhos: ,era
Esskr. ncias alimenticias •
ie'
para Lava aderia; detergentes,
lasse it
preparadas para Impai metais e Jniweis
tósForos. gorna pari lavanderia n nV;1 4'a -Itstont iii Atn , do, anil. azul .da
detra; graxas para calçados. Lamino, n i'a rtistaa, aia ade de Zun;0. abrasivos
ia, ore .par orle para limpar metais,
pra tira rtnanchas e branquear roupa, 1
óleo par limpez de erros: pomadas para t rei a. me, aspremacetes, extrato de
calçados; pasta para polir; preparados 1 ,1. 111 reCUld para tecidos. tbstoros
ara lavar; sabão em pó. sabão comum rua e de inade,ra.. goma para lavan'e!
CS de .uvas, ligo/dos dt
.
e saponaceoe
—
nqueat tc. idos lanudos mata-gorduTermo n.° 750.622, de 20-5-1966 . ra,- para roupas e mata óleos para rou
Companhia Swift do Brasil
pia )IPlna oiro:, para limpeza de car
a.a., pós de nranquear . roupa. salicato
São Paulo
4( :adio :o ia cáustica sabão em pó.
sat, àr COTT111!1, .4,1bão de estragar e saaonacaos 1- 11010N de polir e verniz
para calcados
Termos ias. 750.526 e 750.527, deIndústria
20-5-1966
Companhia Swift do Brasil
Claase 46
São Paulc

RU:UR

Classe 29
Lambazes ou vassouras para lustrar
Termo n.° 750.620. de 20-5-1966
Maremont Corporation
Estados Unidos da •AAm'érica

750.628 e 750.629, de
20-5-1966
C:onr: vnhia Swift do Brasil
•
São Paulo

14 (:;rinos

nu's

São Paulo
•

ONDA
Indústria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia. alvaiade , de zinco. abrasivos.1
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes. extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de. madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina. óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa. salicato
ele sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum. sabão de esfregar e saponaceos, tijolos de polir e verniz
1
• para calçados

BARRA. LIMPA
Indústria Brasileira
. Classe 41

5111)st:o -idas flilocutácias e seus prepa-

rados. Ingredientes de alimentos.
•
Essências alimentícias
Classe.Ad
•
Para distinguir . Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinca. abrasivos.
algo:iào prepararlc para limpar metais,.
detergerres. esta ernacetes. extrato de
anil. fécula cara 'tecidos. fósforos de
cera e de triade.ra. goma para lavanderia. limpadores ele luvas, líquidos de
anuem r' ec. id,,a liquidos mata-gorduras nora roupas e inata óleos para roapas: oleira óleos para limpeza de carros, pós de laranguear roupa. salicato
soda cáustica, sabão em pó.
li,ahfio comum, sabão de esfregar e saPonaceos. tijolos de polir -e verniz
para calcados
Termo n.° 750.630, de 203-1966—
— 'Advocacia e Contabilidade
Limitada
São Paulo

Têrino n.° 750.632, de 20-5-1966
Manoel da Silva
São Paulo

es:'25
4>n,,e5,*
Classe 41
5.0
Café
\o.
Te 'mos os. 150.634 e 750.636, de
20-5-1966
McCani• Yrickson Publicidade Ltda.
São Paulo

gliOCAPZ;
Classe 41
afé e chocolate solúvel

e-,40 PAULO - CAPITAL
Classe 33
Insigni ade Comercio

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos. an:z, bitter. brandy. conhaque, cerd
I vejas ternet, genebra. gin, fanal, Ilow

;.(,(( n .

W!ljj.
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Publicação feita de ' acordo com o art 130 do Código da Prop riedade Industrial Da
data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Pt apriedatle Industrial aqnêles que se julg em prejudicados com a concessac do registro requerido
res q eetal
mim h ni permita rbun,
su,os de. trutas sem alimoi. vinhos, ver
,riuuth %/uniu, espmnames. vinhos.
kv h stt
Classe 43
Re, riger,Ante à base de chocolate e café
ferino n. 750 633, de 0-5-1966
Co ll; &lett] Indústria c Comércio Ltda.
São Paulo

Ferino n.° 750.o40, de 20-5-1966
Eletra Representações Técnicas Lido.
Rio Grande do Sul

gl? k'

•
;2
!

Jt

Nome Comercial
Termo n.° 750.641, de 20-5-1966
Günther
Brenner f, Cia. 14‘a..
Paraná

Têrtno n." 750.646, de 20-)-o5
Laticinios Paquequer Ltda.
. Rio de Janeiro

L'

5 ;',1 3 O S

PA

fi I; E

,
Classe 41
'Requeijão, queijo. manzeiga, leite. u.ar'A"PCULES
gurina. bolos, pães e drrivadoS de leite
INDÚSTRIA BRASILEIRA
eia
gerai
_
Têrmo n 750.647, de 20-565
Classe 28
Dano Franco de Medeitàs
Tubos e coacções plásticas, arte'atos de
Rio de janeiro
ma téria plástica

PULMOTIL
Classes . 33 e 36
Fitulo

Classe 41_
Ca :c
o.' 750.537. de 20-5-1966
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo

Termo n.° 750 .642. de 20-5-1966
.
Olerol - Óleos Vegetais Rolandia S . A
Paraná .

o r?fil
tljj.11:L

_.__,'311U,k113 blettbsto41
: -,t. 1M zn-fl L
c..

r

-- ,,,,, _..., ` _ .1,- .17
....`:/':n.>'\ \:,,4
.

Classe 41
B. , 1,1s. bombons, caramelos, pastI2 .15,
ci
_ o/na de mascar e balas ed goma
rèrmo n." 750.638 de 20-5-1966
InJastrias de Chocolate Lacta S.A.
• São Paulo'

hiir n-•
4d

11Li

INDUSTRIA BRASILEIRA

SIA

Nume_Comercial
.
_
Teria° n 0 750.643. de 20-5 1966
Olerol
Óleos Vegetais Rolândia 5 A
Paraná

OLEROL
Indústria

Classe 3
Um preparado farinaceutic
Têrmn, 750.648. de 20-5 6",
Bebidas Maramby S . A. — In iústrl3
e Comércio
Rio Grande do Sul

"r'RROGAÇÃO

r-t

Br:r sileira

Classe 41
Óleos comestiveis
Termo n.° 750.644. de 20-5-1966
Lanchonete El Pardillo Ltda.

.I t,cv,ii3O_,v0

-,S_,.;5 . \ ' ,'•

'PHAnumair'5-/-:

uonstrutora e
Imobiliária

Limitada
Nome Comercial

Termos ns, 70.653 e 750.654, de •
20-5-66
Indústrias Reunidas Travi
Rio Grande do Sul

utoU.avi
Indústria Brasileira
Classe 39
lArtetatos de borracha e de guta percha, não incluídos em outras classes
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores
Termo n.9 750.655, de 20-5-1966
PROVA — Promoções de Vendas e
Administração Ltda. S/C.
Guanabara

- - -- --Classe 43
Refrigerantes sem álcool, águas miaerais naturais e águas minerais w-rll:ziais

11"ngb‘r21,.

Termo ri.° 750 649, de 20-5-65
T ransportes Salvador Ltda.
Rio Grande do Sul
Nome Civil
Ternio n. 9 750.657, de 20-5-1966
Fratelli Vita Indústria e Comércio. S A,
Bahia

Guan-ibara

Classe 41
Bala tolice e caramelo tolice
Termo n.° 750.639, de 20-5-1966
Selecta Construtora e Imobiliári,
• Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 28
1Cola de tõda espécie para ser usada
na indústria
Termo n." 750.652, de 20-5
Plavile Indústria de Plásticos 3. A.
Santa Catarina

\09

El-PARRIO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. ingredientes e alimentos
Têrmo n. 9 750.645, de 20-5-66
DistrE,Liclora Kangurú de Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Guanabara

KANGUilú
INDÚSTRIÁ BRASILEIRA

sçOt''
,ÇO
x‘t>'`ç)
\0
cjb.

Termos os, 750.650 e 750.651 de
20-5-66
L. Esteves & Cia. Ltda
Guanabara

Indústria Brnp.ileira'.

PRORMGAÇÃO

h o P073 Prorere o Crisraná Fzà
Pua 01,2 Codrarior o Povo

Vale

Cl.isse 43
Guaraná, refrigerante (bebida sem

álcool)
Termo n.° 750.656, (-3-e• -20-5--1966
Companhia de Cimento Portland Goiás
Guanabara
14j(5,,,,,Jr.gdmt/(270/44

Mineração, industrialização e comércio
Classe 6
de
calcário seus derivados e correlatos,
Classe 3
Peças para máquinas de compor Peças em tâclas as suas modalidades, especialDistribuidora de produtos fartnaticos
para máquinas de comopr
mente a de. cal e de cimento, e o exerci.

01 Ri0 OFICIAL
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(Seç:T:o III)

MARCAS DEPOSITAO,A5
,
da publ Maça° .comeeura
Paia .icaçáo Peita de acerdo com o art 130 do Código da Propriedade Industrial Da data
opc4eoes
ao Drpar 1 ti.nien‘,6
do pedido. Duraure esse prazo poderão aprerNt? suas
a cor i er o prazo de 60 dias para o de.ferimento
se julgarem prejudicados com It concessao do reg '.s tro requerido
1

,,

Nacional da Propriedade Industrial aguêle.s que

cio das atividades pertinentes à indástria de construções civis e h:dráulicas e
outras em geral que venham a ser julgadas convenientes pela Diretoria
Termo n. 750.658. de 20-5-1966
Tuileries Modas Ltdã. •
Sâ o Paulo
9

TUILERIES
Indústria Brasileira.

le 11111-Jaça, produtos guia-ocos para
potassa industriai papeis he11111-

oressão:
"

iograticos e prellocopista pelicuias seniivels, papéis para totogratras e anal'
ses de iaburatorio. pigmentos. potassa,
:ás metálicos . para a composição de untas. preparações para fotografias, produtos para aiguelar,. pratear e cromar
nrodutos para diluir tintas. prussiatos
reativos. removedores. sabão neutro

sais, salicilatos, secaotes. sensibilizantes
sililatos. soda cáustica soluções quinai
cas de uso industrial, • solventes. mitatos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira terra. paredes.

• .1' értno n." 750.667, de 2U-5-I.966
Augustinho ivle irelies
,,ão Paulo

Tm-ino ri." 750.6/ 1. de 2J-5-1966
Paulo los e Borges V jeira
G L na [mira
ia

• e,0
\Znc'
C‘ ° R •
O tO
so.
•
4)
\.

`

'

nústr a

era
i

le2,
Br4
sse
36
'ara :Iist,nguir: Artigos de vestuários
rotinas feitas em geral: Agasalhos,
ivervaiss alpargatas. anaguas: blusas,
(-,tas • ontinás. blusões. boinas. baba# nés. capacetes, cartoias. caraas.aN. casacão. coletes. capas. chales,
arhecUls ' calçados. chapeus. cintos,
lotes. combinasões corpinhos.. 'calças
le crianças. calções. cal.
te sanhoras
camisolas, camisetas,
;as. ',camisas
:ueed61' cero,,.as. colarinhos. cueiros,
dominós. achar..

f)'‘c)

'

t.C.,(1

Classe 36
Classes: 21 c 3:
Artigos de vestuário de tâcla sorte, in- construções, decorações. couros, tecidos
clusive de esporte e para crianças
libras, celulose, barcos e veiculos. tela: Prestac.ão de serviços cooperativos de
autora seis e suas partes, peças e acesindustrial thiner, vernizes, zarcão
Termo n. 750.659. de 20-5~1966
sórios, -jornais, revistas c . publicações
Ramos E, Cia. Ltda,
Têm° n. 750.661, de 20-5-1966
em geral, álbuns, progranMs radiofônicos
General Electric S.A.
e de televisão peças teatrais e
Guanabara •
cinematográficas
Termo n. 750.668, de 20~5-1966
ues tabuisias tardas para militares: CO.
• Américo de Lima Madanélo
legiais, fraldas, gal chas. gravatas, gov.
Guanabaar.
os. iogas clt tingem, isquetat. laquês,
ivas, ligas, lenços, inantôs, metei,
Mantas, mandribo. mastilhas. Ma.
Classe, 8
Palas. penhoar. pulover. aelerinas,
Rádios e televisores •
_
rugas; onches. olainas. Pijamas. pu,
Termo n. 750.662, de 20-54966
aum., perneiras, quimonos, regalo*,
General Electric S.A.
•
.obe de. chambre. roupão, sobretudos,
5{tefUlATU1iAt.
Guanabara
aspeasórios. sairias de banho. sandálias,
MGR 'Mn
:ueterea. shorts: sungas. stoias ou slacka
oucas. turbautts. ternos. uniforma
Classe 41
e 'vestidos
Balas; born5ons, caramelos, chocolates e
drops
Têtuo ri. 750.673, de 20-5-1966
(Prorrogação)
Termo n.° 750.660, de 20-5-1966
Sociedade Nordestina de Comércio
Fredanco Mercantil Importadora Ltd a.
Classe 8
Limitada
Guanabara
Televisores
Classes: 11, 15, 28, 33 e 44
Pernambuco
Sinal de propaganda
Termo n.° 750.663, de 20-5-1966
General Electric S.A.
Têrmo n.° 750.669, de 20-5-1966
PRORROGAÇÃO
Guanabara
rndástrias Guiwat" de Papéis Carbono
Limitada
INDUSTRIA BRASILEIRA
Guanabara
5

5

:asacos

5

o

p

p

5

PORTACOLOR

PREOANCO

-

-

344~"tazue

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, scetona

ácidos. acetatos. agentes quimicos para
o tratamento e colorar,lo de fibras, tecidos couros e celulose; água-raz. al-

burnMa. anilinas; alumen. alvaia e aiveiantes industriais. .alumiMo em pó,
A

Classe 8
. Máquina de lavar louça
Termo n. 750.666, de 20-5-1966
Química Médica Farmacêutica S , A.
Guanabara
5

amonlaro. anti-incrustantes. anti-osidan
tes. anti-corrosivos. anti-detonantes. azo
tatos. água acidulada para acumulado.
res, água oxigenada para fins mdustri
ais amônia: banhos para galvanização
benzinas. benzul. betumes. bicarbonato
de sódO. de potássio: cal virgem. carIndústria Brasileira
vões. carbonatos. catalizadores .cc lula'
se. chapas Fotográficas. composições. extintores de incêndio, cloro, corrosivos.
Classe 2
cromatos. corantes. creosotos: descoranUm produto veterinário
desincrustantes.
dissolventes:
emulte&
sões fotográficas enxofre, ater. esmal- • Termo n.° 750.672, de 29-5-1966
Paulo José Borges Vieira
tes, eestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias. fixadores fluiGuanabara.
dos vara freios. formol fosfatas indusfluoretos,
industriais.
tiláis. fósforos
hm-Sentes ama solda: ga.ivanizadores.
gelatinas ara fotografias e pintura%
glicerina; hidratos hilrosnIfitos:
meabilianntes. iocluretos lacas; massas
tiara pintura. magnésio. mercúrio, nitraClasses: 13, 35 e 36
tos. neutraLzadores. nitrocelulose; proTitulo de Estabelecimento
oxidas, oxidante, óleo para pintura, óleo
p

9

Indústria Brasileira
Papel carbono, borrachas para escritório, goma, réguas, limpa-tipos e fitas
para máquinas de escrever
'Termo n. ' 750.670, de 20-5-1966 —
Arlette de Almeida Abdelnur
Guauabara

Classe
Aguardente
oe 20-5-1966
/50.
Térmo
(Pror r ga ão
Editôra De a ) . A.
Guanabara

,

o

ç

° Ir

Clubinho
da Tia Arlete

Si

PRORROGAÇÃO,
DA ORIAin,ii

O

C-Isse 32
Para distinguir: Álbuns, almanaque&
trasiiein
anuários, boletins, catálogos. jornais,
livros, peças teatrais e cinematográfiClasse 32
•
cas, prodramas de rádio e televisão.
tsublicações. revistas. folhinhas Impres- PUblicafãci de uma enciclopédia
14 (quatorze) volumes
sas e programas circensea

de

Ws.
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MAR C AS DE P OS I TA DA S
Public:iça() tens de acareio com o art. 120 do Código (h
Propriedade Industrial
De data da p ublicaçâo começará
a auilalo ptai.o de ••'.0 dias para o deferimento do pedido Duranth esse prazo poderão apresentar
suas o p osiçõea
ao Departamento
Nacional Ja Propriedade Industrial aqueles que se pi •i•irt•rn p rejudicados
com a concesseo do regista&
requerido

Ti.ctlio II.' 750.675, de 20-5-1966
União Indw, trial de Bebidas Igitassii
Limitada
Rio de Janeiro

WsP2,R
indllstria Wrasileira
Classe 42 .
Par.-

Aguardentes, aperiti
VOS dna. bwer . hrandy conhaque cer.
v . Ias
weneda ira ki n et Itco.

res
• In

nee-rar

nunch P I Perri llet

'hum

rijas seio álcool vinhos. ver
vmhos
vt- hos
.utiri,u'os e wh sk v

_

Térmo ra u 750.676, de 20-5-1966
Indústrias Macedo Serra S.A.
Guanabara

INDUSTRIA S

swittrtn.:),
INÉSTRI g ilACEIlti 8E11111 SIA

Classes: 2. 38, 41 e 46
Título de Estabelecimeaaa
Fixam IV' 750677, de 20-5-1966
Clube cie Regatas do Flamengo
Guanabara

I

fèrtno
i 50.680 de 20-5-1966.
Produções Cineinatograticas Mapa Ltda.
Guanabara

érino n» /50.686, ele 20-5-1966
(Prorrogação)
1:15 k. -bulden LoMberg, e.:hetnische

Yé-\e- Yé

Alemanha

Co'ht . a Bossa - Nova

KING' S RESERVE
‘44,Indústria Brasileira

c-lasse
Para distingiu,
Ananis, a InIldnaques
anuarlos, ooletins,
dtaleStiS. 'ornais
pet,aS tedirdis
1_111,111,1WWIall
cas, prouranias de ruelac e televisão.

Classe 42
Uisques
Térino n." 750 . 691, de 20-5-1965
( Prorrogação)
J. R. Geigy S.A.

publicações. revistas. toilunhas 'mores
sas e plogiallielS circensesTermo n." 750.681, de 20-5-1966 -Condoa-uni° do Lciii a o 1 ipicano
Guanabara

Sulça

Edifício Tijucano
Classe 33
Uni ecidicio de apaieumentos residenciais
----- •
Termo a.' 750.682, de 20-5-1966
Dr ..Fernando Vieira da Silva
Guanabara

Térino n. 0 75(1.689, de 20,5-1966
Fernando .Ferreira de Almeida Boscali
Guanabara

PRORROGAÇÃO
,
„lasse 3
Um preparado ta, in,:(ctuico -para o trainnuato da m i,. isccreçao
Termo n. 5 750.687. de 20-5-1966
(Prorrouação)
J. R. (,ieigy S.A
Si iça

Escola de Samba
PRo,I,OGAÇÃC,
Classe 49
Miniaturas de figuras tantasiadas e de
cenários
_

,SINTRON

Cla,;se 1
Pare distinguir: Abso;-ventea, aceleradores de vulcanização, acetato:3, acétiLlin produto tarinaceutico anilcos, ercetificadores. acetaona, acetileno.
coagulahte
_
—
ácidos abSorventes.. agentes químicos,
Termo n." 750..688, de 20-5-19L6
água acilulada ara acumuladores. água
(Prorrog.és..0)
raz, albuntina iodada, albumina de malJ. R. Geigy S.A
ta albuminas, albuminas vegetais. albuminoires, alcalinos, alcalino larrosos,
Sulça
alcaloides, álcool alcoolatos, alCia-:" 49
deidos alizarina, alumens, alvaiade. amt
Miniaturas de tiguras tantasiadas c de
nas amoniacais, amoniacal, amoníaco
cenários
aluda, anilhe°, anilmas, antraceno. an_
o corrosivos, anti-cletonantes anti-ínTermo n." 750.684. de 20:5-1966
c r ustantes, antimônio. antiosidantes, an
Dr. Fernando Vieira da Silva
Classes: 25. 3? e 33
titártaro, arsênico azillina azótico, az6Guanabara
Clube esportivo social: cartazes, inipres• tos. azul da Prússm, azul ultramar, azo
Arq. t..1;stit.e., e publicações em. jeral
Mação fotogrática banhos galvánicos
Termo n.‘. 750.678 de 20-5-1966
banhos de galvan:zação bário, barita
Sociedades
Calçados Russo Ltda.
benzina, henzóico benzel betume. blefo.
, um-atuaria ° , banhos ara fixação e re•
Guanabara
Carnavalescas
i r etos. bioxolatos. ti,inutos, bismutatoz
branco de chumbo h anco de neudots
I, branco de troves. brorlie t0 S .
hrOMO.
Classe 49
1 cio cãnfora, caaros carbonatos carbo
Miniaturas de figuras fantasiadas e de
reto de cálcio, careims carvões ativo,'
cenários
Classe 3
labsorventes catalisat1( ires celulose, era•
_
Produtos
quirnicos
usados na medicina • pus emulsionadas chapas fotográficas
Termo n. 750.685, de 20-5-1966
Classe 36
luz cio ato,, done
Fiel S.A. — Artefatos e Comércio de na .tarínácia. medieamentos, preparados chapas sensíveis
Calçados
farmacêuticos e quitniCOs tarrunwiticus. tos clorato de airõn o cloridico. cloro
Fibras cie Madeiras
cromatos, citrato de magnésio
drogas" farmacêuticas
Têrmo o.° 750.679, de 20-5 .1966
Bahia
de magnésio cítrico ctarticadores, co
Clube de Engenharia
Têrino n.' 750.690. de 20-5-1966
Ias oara vinhos colordes (rira lotogra
Cluanalmar
Arnold ii Stolzenberg G. M.B.1-1.
tia composiçâo comi .
kieselaw
copal. corrosivos
Cora nteS Cd
Alemanha
Restaurante
res a álcool, Cremai
ta rir° erros.,
to cristais de esuri r • :ii -tneto
aINDOSTRIA BR A Si=
calainiantes. Clet...31) ZIPA L S
dr-'»
Plube de
corantes desincrustante Par,1
detersivoos guimicom, dctonatite dissoi
Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
Classe 29
Classe SI
ventes. emnIstSes fotográficas . esmaltem
Restaurante, herr, boto e charutaria
Artigos da classe.
Correntes de transinissác
etilenos, extintores, extintores para com•
Termo n.° 70.683, de 20-5-1966
Dr. Fernando Vieira da Silva
Guanabara

Classe 3

RANCHOS

PRORROGACAU

RUSSO

K OP A

Engenharia,

,

A R LI T

Ségunda-fera 21
‘...-~asua*
as—

MARIO OFICIAL (Seçâo III)

MARCAS

Novembro dg 1966 4917.

DEFOSITAEDAS

Publioaglio feita da .aoõrdo . com o art. 120, do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr O prato datil) dial para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresenta: SP.S opoS,.eões a't Departamento
Snolonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do rdgistro requerido
posiçâo químicas, fernsentás, filmes aen- Paus de palha, praparaç,ões Para o ttlitlaS para pica; e inuer legumes e
sibilizados, fixadoras, %idos ara en- aperfeiçoamento de ferro, -preparações :ame; resistncias tiétimas, fervedorça
durecer metais, fluor. Buoreto de sódio, para renovar os discas de tionógrafos, rstutas. ventiladores.. pacatas e 5oleJ
fluorldico. fixosp ara soldas, formiatos, preparações . para purificação do gaz. :Iétricos. refletores, relógios de ar re.
fórmico, faça= para tina industriais, preparações preservativa de pedra, de trigerado formas elétricas. máquina:
fulrninato, (andantes gaiatos, wilico,, madeira, dos tijolos, dos metais e das fotográficas e cinemarográficab, camgalvanicos. galvanização, gazes, gela. vidro, preservativos ocrura a congela, sainhas elétricas. garrafas teruncas, re•
tina para emulsões geramila, gerador, cao, preservativos contar a ferrugem. tainres automáticos. lâmpadas. apare
giz. Oco/. glicose (substancias para preservativos contra a umidade das pa- 'aa de luz fluorescente. aparelhas de
descorar), glicosidea. gomelina gila= redes, produtos desincrustantes. produ oinunicaçâo interna estenlizadores coa(substâncias para descorar), glicosides, tos tizadores para perfumaria. produ lensadores, bobinas.• chavee elétricas.
gomelina, graxas preventivas contra a tos isolantes, produtos para conserva -omutadores. interruptores tomadas de
nxidação, graxos. halogenicos, hidrato çâo de ovos; produtos para absorver a -orrente. fusivei aparelhos fotográficos
cine ma toa ra q icos. ;fines revelados
de alumínio, hidratos de carbono; hl. umidade, produtos' para a têmpera dr
drotugas, hidrocento liquefeito ou com, ferro, drodutos para clari sicar e ouri- binóculos„ ocul,b, 'aparelhos de aproxi
prirnido. hidrostilfito, hipdlorito de só- liem águas, ,produtos ara encolagem e nação. abat . louis e lustres macs.s:Ar„.
Para lavar roupas para uso
dio. hiposuifitos, ignifugas. ignição de coreçáo dos mortos, produtos Para clari •
ioniastico
cervejas Indico. iodetos, iódico. iodo ficai o açKcar. produtos para conser
faga, !atito. lanolina Jinoleico. liquido' var .alimentos, produtos para conservar
Termo n.0 750.692, de 20-5-1966
quimicos; liouidos de têmpera. taram, a madeira, produtos para evitar o vil Projefilm — Importadora e Locadora
rio,' liana, titio magnésio, inalatos, ma- por da água sôbre o vidro, .as vidraças.
Limitada
ncos manaanatos. .manganico. massa! produtos para a indústria testi. orado
Guanabara t03
para melhorar, conservar, clarifica,
eletroliticas, matéria 411trante, matéria
prova de logo. matéria ingnifuga. mate e trata, bebidas. orrxiutos para reaviva;
rias para enriquecer a purificar o °az e refrescar pinturas, produtos totográ
PROJEFILM
matérias corantes, vegetais. matérias de ticos, produtos erflatários. propilico
capantes, matérias pare despolir. ma protosido de azoto. prussiato amarelo.
Classe 32
terias para perfurar metais. matérias pa prssmato de potássio, piridina e derivara tornar o vidro e o esmalte opacos
oocoaceticos oirolcnhoso peritoros.
Artigos da classe
matérms primas _químicas. 'mercúrio. me radio. reativos quimicos, redutores, reTênno n.0 750.693, de 20-5-1.966
hiato. geranila, rutilem, metilicos véladores fotográficos, rola-limes; sais
munia, misturas químicas extintoras salicilato de litina, sallecilico, sebácio Projefilm — Importadora e Locadora
Limitada
misturas 'quanicas frigorificas, misturai iensibilizadores ara prova de acdos. se
Guanabara
químicas refrigerantes, monaalte, mor :aros. sócia. soda calcnada., solda cáus.
dentes muriato de estanho amoníaco( rica dJos, soluça° antarefrigerantes
natênicos. negro animal, negro de tu soiu. ões hidrotugaa, soluções impenmea
mo, negro de herlin negro de aberlin oilizantes. soluções para evitar a tos
para sapateiro, begro de brunswick maça° de espumas. nos acumuladores
neutralizadores químicos para líquidos soluções para evitar a tormaçáo de
fermentados, nitrada, nitrato, nitricolu pumas nos acumuladores, aoluções para
Iates, oleiro, óleo para 'conservaçao cii. copias pela cianotipia, soluções de sala
orata para Pratear, soluções titula
ovos. oxalatos. °xá/leo, oildantea
Classe 50
dos de antimônio. óxidos metálicos, as( das. soluções volumétricas, solvente*,
Artigos da classe
génio da indKstria. oxtgencio liquefei substancias quirnicas para uso de
Tênno 0.9 750.695, de 20-5-1966
to, paládio. palmitico, papel albumina listaria nas '1/4aogratiosi, substâncias
Indústria. de Bebidas Milani
do, capei balindo. papel turnesoa pa- rádio ativas, sucedâneos de cantora, paSão Paulo
pel de platiáa tsepia). papel Q$11C0 ra a tabricaçap e .celUlóides, sucinico,
!Aval behocomsta, papel rellográfico sultatos, sulfatos: 413110-ácidos, gaifonapapel para ensaiõs químicos, papel pa dos, aultónios, sulfuroso, suilKrico, talra revelasão autothática. pape) tosfore ao tanato de cálcio, tanato de -mercúrio,
Axot%
cante. papel fotógrafico (sensível), ,Pa :Micos taninoe tartrico. tela sensível e
terpenos, tetracloretos, terebentina
-pai contra a 'arrugam, papei itikomftia
co. papel tratsteratipõ, papei pedra H. Maio, tintas, tolueno, toluok urAnka ve.
pra, pedras pomes, películas cinernato allina verde de bramem, verde de .crográficas (sensíveis), películas fotogra nao, verdegris, verdete, verniz, corretor.
ficas. (sensíveis), pertarbonato. arcia- vernizes, viscosa: vitricloa, tardio, rabio* grei:Saio
rattalico, :pagine-atos ou cores paia a
indústria, pó de alurninio, pó de zinco,
Terra°
rt.°
750:694, de 20-5-1966
' potassa , potassa; pottisaios, preparaatios Rade Interastadual de Talevido Ltda.
para economia do carvão, preparadiO
"Retal"
diastásicas de maltes, preparações qui
Classe 42 Guanabara
'laicas para a indústria. 'preparaaões pa
Para distinguir: Aguardentes, apatia.
ra diluir antas, preparações ~datovos. 'tuft, bitter. trandv. conhaque, cer.
mantes, p reparações para mcitorea, pra.
vetas temei, genebra. gin. kttrael. Itas
paracões fotográficas, preparações 'Pera
res, abaetar, puna) pipermint, rhom
bronzear. preparações tonteado maté
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver,‘L'-~"LigOiNk
rias rádio ativas, preparações para ali.
moutb. vinhos espumante*. gigos
minar a dureza da Agua. preparações
Indústria Brasileira
quinados wItialta
para decompor ou dissolver -gorduras- r
Classe 8
Pitos. rearacões ara impedir sa cora:coo
Térmo n.9 750.698, de 20 - 5- 1966
de metais p reparações 'para tarperenea "ara distinguir os seguintes artigos eléR. T. Vanderbilt Company, Inc.
bitização do cimento. preparações para tricos: Rádios, aparelhos de -televisão.
Estados Unidos da América
magnés:o, de crosta rias caldeiras, bre, licitaras. geladeiras, sorveteiras. &P anoparaçõesde litina preparações pau.
de rérigeraçâo. enceradeiras.
, tnnedii a oxidação da superfície meto
--p 1,17-t
a6 tontes. 'fornos e toga
(ira. nis•eratancier tara touca arapara
i ros tlètric"S r-huireiros. tgMeceetor's
Is' ',.'T
oreparacões .nara
Classe 1
rorrn, -Mrlcir de engom ar o-en .•
nroduzir ra ynma
r,
^krird. Ge l de sil icato de alumínio e magnésio
:N ar"ors para renovar roupas e cha nedorcs
, aos má- para uso corno cosmético e industrial

t¡xP.ot,sel'O'

ITEL

VEEGUM

Tilfmo n. v 750.696. de 20-5-1966
Industria de . Tintas Lotmalin S.A. •
Riq Grande do Sul

MEYER
indústria Brasileira
.Classe- 28
Esmaltes para (Isl.) industrial, óleos para
pinturs, óleos de linhaça, tintas C11)
taluidus, sólic:.4 ou pastosas para
deira tenro, paredes, construções e de.
corações: couros tecidos; barco e
iverculos thincr e ‘'erfliZCS
—
• --TéTtnü 0, 0 750.697, de 20-5-1966
Fewandcs Barata 6 Cia. Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 42 .Aniz
Térinc; n.v 750.699, de 20-5-1966
Cia. Industrial Santo Amaro
São Paulo
I

Wanderló
.4S4

Indústria Brasileira
Classe 19
Bonecas
Trio 0.0 750.700, de 203-1966
ylvia Inagard Barborsick
. São, Paulo

Sopitone
irndiistria Brasileira
Classe 8 .
Para distinguir os seguintes artigos ti&

atem Rádios. aparelhos de te/mis/to,

picit-upr, geladeiras, Sorveteiras. apare.
lhos de refrigeraçilo, enceradeiras. Vr
piracbres; de NI fogões, fomos
e fofla°
reiroa elétricos, chuveiros, aquecedora,

balanças, i ferros elétricos de engomar E
Passar. batedeiras. coquete/eiras. expeto
roedora& Il quidificadorez elétricos. alf.

quinitt gen OCR e emir /Nume e
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Publicação feita de acôrdo com o art. 120 dó Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 citas para o s:eferLmento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqu'eles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

?.arne, resistências elétricas. krvegoreis
estufas, •ventiladores, paenlas e bules
elétricos. refletores, relógio& de ai re.
frigerado formas elétricas. maquinas
fotográficas e cinematográficas. campainhas elétricas. garrafas térmicas regadores automáticos, lâmpadas. apare.
Lhos de luz tluorescente. aparelhos de
comunicação interna. estenlizadores condensadores, bobinas. chaves elétricas
comutadores. interruptores. wmailas de
corrente. fusivei aparelhos fotográficos
e cinematográgicos filmes revelados
" binóculos, óculos. aparelhos de aproximação. abat-iours e lustres máquina:

.:haves: crernolies. criai.es cl t parafusos 1
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para • -ioniics. canos ele
me.arl. chaves de 'tenda chaves isgresa
cabeções. canecas cipos. cachepors

centros de mesa. coquereleiras caixa;
Para acondicionamento de almentos
ce'deirões, caçarJlas chaieirax cafeteiras, conchas coadores. drsontivus. do
bradiças; enxadas. enx=etões esteres
:algares esgu.chos enterres para irreios
estribos esferas para arreios, espuma.
Jeiras; tormões 'vices, ferro pare :ortai
capim • ferrolh:s. facas 'ações, fecha•
cIras ferro com p ro a carvao. terute n ras.
Para lavar roupas para uso
'unis fôrmas pE.-a doces. freios para
estradas de terro. trig.deiras; ganchos.
Térmo n." 750.701, de 20-5-1966
orelhas gar'os gancho:. para quadros
R. T. Vanderbilt Company, Inc.
gonzis raia darruagens: insignias; liEstados Unidos da América
mas. lâminas, liroreiros. latas de W(C):
:mas; machad:nhas. molas para porta
molas • para venezianas, martelos lar .
.rexas. matrizes: navalhas; puas: pás. ore.
gos, aaratusos. pirões. porta-01o; , ao
Classe 28
seiras, porta-pão, porta-jóias paliteiros
Resina epoxi para uso em materiais de
;Janelas. roldanas, ralos para p.as, rebi•
revestimentos de superfícies
es, regadores: serviços de chá e cate.
lerr.C, serrotes, wenn, sacarrolha; teTermo n." 750.702, de 20-5-1966
R, T. Vanderbilt Company, Inc.
„ouras. talheres atlhaderras. rorqueze,
Estados Unidos da América
.enazes. travadeiras, telas dl arame. tor.
Ataras, trincos. tubos para encanamento
1-ilhos para pulas de correr. taças,
,:ravessas, turibtdos: vasos vasilhames
e verruma
Classe 1
Têrmo n.” 750.705. de 20-5-1966

fermo n." 750.708, de 20-5-1966
Indústrias Reunidas Vulcão Ltda.
Minas Gerais

Indústria Brasileira
Classe 44
Pedras para isqueiros
Termos ns. 750.709 a 750.733, de
20-5-1966
Magaldi-Maia (Publicidade) . Ltda.
São Paulo

pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
Para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes for-

minhas dt plástico para sorvetes, discok
eMbreagen de material plástico, embalagens de matar:ai plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites Para -anortio.vais. massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas, acas, guarnições guarninições para porta-blocos: guarnições
pára Nuidificadores e para batedeiras

de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e eibjetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias

para cortinas, ferro laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas
°rifleis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos palitei-s . pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos pw.
xadores de água para uso doméstico,
Indústria Brasileira
porta-eopos, porta-nique:s, porta-notas,
porta-documentos placas, rebites rodiClasse 3
Para distinguir os seguintes artigos ele. nhas, recipientes, suportes, suportes para
tricos: Rádios, aparelhos de televisão guardanapos, saleiro tubos, tigelas,
pick-ups, geladeiras. sorveteiras. apare. tubos para ampolas. tubos para serin'hos de refrigeração. enceradeiras, as. gas, travessas, tipos de material plásamadores de pcls fogões. tornos e foga- tico sacolas, sacos. saquinhos. - ,asilhareiros elétricos, chuveiros, aquecedores mes para econdiciinamento, vasos, xíbalanças. ferros elétricos de engomar e caras, colas a frio e colas são incluídas
passar. batedeiras. coqueteleiras. expre. em outras classes, para borracha para
medores liquidifieadores elétricos, má- corrumes, para marceneiros, para sapaquinas para picar e moer legumes e teiros, para vidros, pasta adesiva para'
Substâncias agentes estabilizantes e de
R. T. Vanderbilt Company, Inc.
carne, resistências elétricas. fervedores;
mater:al plástico e onerai
descolamento para resinas vinilicas
Estados Unidos da América
estufas, ventiladores. paenlas e bules
Classe 32
Termo n." 750.703, de 20-5-1966
elétricos. refletores. relógios de ar re- Para distinguir: Albuns, almanaques,
Fertilizantes do Sul S . A .
frigerado formas elétricas, máquinas anuários, boletins, catálogos, jornais,
fotográficas e cinematográficas cem- livros, peças teatrais e cinematográfiRio Grande do Sul
oainhas elétricas. garrafas térmicas, te. cas. programas de rádio e televisão,
Classe 28
qadores automáticos. lâmpadas. apare. publicações, revistas, folhinhas impresResina de poliamida usada para modifi- !hos de luz fluorescente. aparelhos de
sas e programas circenses
car resina epoxi e formular tintas para comunicação interna. esterilizadores con.
•
Classe 38
impressão, vedadores, adesivos, forma- lensadores. bobinas, chaves elétricas Aros para guardanapos de papel
clor-s de película e vernizes protetores comutadores. interruptores, tomadas de aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
corrente. fusível, aparelhos fotográfico, para retratos e outógrafOs. balões (exde impressão
e einematográcricos. filmes revelados ceto para brinquedos) blocos para
Termo
n."
750.706,
de
20-5-1966
Classes: 1, 2, 32 e 33
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- cOrrespondência, blocos para cálculos
Bicicletas
Monark
S.A.
mação. abat-lours e lustres máquinas blocos para anotações, bobinas, brochuIndústria e comércio de produtos químicos, principalmente adubos e fertilipara lavar roupas para uso
São Paulo
ras cão impressas, cadernos de escredoméstico
zantes. Jornais, revistas e publicaçõe,
ver, capas para documentos, certeiras,
Classe 12
em geral. Álbuns. Programas radiofôMiudezas para armarinho e mgeral, a caixos de pap elão, cadernetas, cadernicos . Peças teatrais e cinematográficas
saber: botões, fivelas, fechos corrediços nos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões c0Termo n.°. 750.704. de 20-5-1966
alfinetes, dedais, agulhas, colchetes,
merciois, cartões índices. confeti, carIndústria Metalúrgica Tramortina Ltda.
grifas de metal, presilhas barbatanas
Indústria Brasileira
tolina, cadernos de papel melimetrado
."Imetral"
agulhas para coser tricô e crochê,
e em branco para desenho, cadernos
passadeiras
Rio Grande do 'Sul
Motor de popa, motor de centro para
esdares, cartões em branco. cartuchos
Classe 28
barcos, motor de bicicletas, motor de
de cartolina, copas planográficas. eamotocicletas, motor de motonetas, motor Para distinguir: Artefatos de material demos de lembrança. carretéis de paplástico e de nylon: Recip:entes fabri- peláo. envelopes, envélucros para chade triciclos, motores para barcos em
cados de material plástico, revestimen- rutos de papel, encadernação de papel
geral
tos confeccionados de substâncias ani- ou papelão, etiquetos, fôlhas indices
""51 *- igiNit0- 411~~
Termo n. o 750.707 de 20-5-1966
mais
e vegeta:s: Argolas. açucareiros. Rolhas de celulose, guardanapos. livros
Companhia Brasileira de Equipamentos
• Indústria Brasileira'
armaçtlei para 6cdos, bules, bandejas, não impressos, livros fiscais, livros de
Industriais
Classe
bases para telefones, baldes. bacias, bol- contabilidade, mata-borrão. ornamentos
ses, caixas, carteirai, chapas. cabos de papel transparente, protos, papeliRio Grande do Sul
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
para ferramentas e utensílios, cruzetas. nhos, papéis de estanho e de alumtn:o.
cutelaria em geral e cairia aregos de
caixas para acondicionamento de ali- papéis sem impressão, papéis em branco
metal a saber: Akcates, alavancas.
Comfanhia
Brasileira
mentos caixa de mater:al plástico para para forrar paredes, papel olmaço com
mações de metal, abridores de lama
baterias, coadores, copos, canecas, con- ou sem pauta, papel crepon. papei de
arame liso ou farpado. assadeiras. açu. de Equipamentos Industriais
chas, capas para álbuns e para livros seda, papel impermeável, papel encerado
careiros: brocas, bigornas. baixelas,
bandelias, bacias, baldes, bimbonieres:
cálices, cestos, casHçais para velas, papel higiênico, papel impermeável
bules: cadinhos, cadeados, castiçais. co. Fabricação e comércio de equipamentos caixas para guarda de lbjetos, cartu- para copiar, papel para desenhos, paIndustriais
chos, coadores para chá, descanso para pel para embrulho impermeabitzado
Iheres para pedreiro., corrente:, cabbitit

VANOXY

39111NVA

011,AIVNVA

Fertilizantes,

do Sul S. A.

írnetrasa

Monark
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Publicação .feita do acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
cs.correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar soas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedado Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com o concessão do registro reguarido
*
• talco perfumado ou não. lápis para . useario; para banheiro e para roupas
Classe 31
Pa p el paro encadernar, papel para es)estana e sobranceiras, preparados para asadas. almofadas acoichoasos para
craves papel para imprimir, papel pa- Adesivos para vedação,, anéis para veanhelezar adio e olhos, carmim para lióvers, bancos, balcões, oailemetss,s,
rotina para embrulhos, papel celotane, dação. argolas para vedação, arruelas
nisto e para ai lábios, sabac e creme ' arejas domiciliares. berços. alombas.
para
vedação;
barbanteS,
barracas
de
papel celulose. pope] de linho Pa pel
barbear, sabão liquido pertuniada. -ai:laicas . carrinhos para chã e sala.
Jara
absorvente papel para embrahar ta- campanha, betume pare vedação, butu não. sabonetes dentitricios em pó -sutil:usos oara • dorinitSrios. coniuntos
baco, papelão. recipientes de papel ro- chas para vedação, bujão (rõlha para
e sala de visitas. •
setas de papal. rótulos de Papel. rolos tarraxa); cabos, canaletas, cordas. cor- ' assa au liquido, sais perfumados para sara sala de aunai
entes. vaporizadores de perita :0n/untos para terraços jardim e praia,
da papel transparente. sacos de papel déis, cordoalhas, cordões, correias de 'anhos p
'fie. escôvas para dentes, cabelos, unhas icaluntos de armários e gabinetes pata
serpentinas, tubos, postais de cartão transmissão de tõda espécie:. enxárcilios. saquinhos perfumado. prepara- -oPa e cosirma camas, cabides.' cadeiras
cias, esferas para vedação: fitilhos para
tubetes
ds
papel
e
Classe 41 ainarradias. forros para vedação. tuge- ios era Pó oasta, liquidoa e tholos giratórias, cadeiras de balanço caixas
.
de molas.
Sucos de frutas, bombons, chocolates, faça; gachetas: juntas para vedação; 'mira o tratamento das unhas disso' de 'rádios colchões. colchões
vernizes. removedores da cuti- dasPensas. divisões. divans. discotecas
e
-sentes
biscoitos, balas, caramelos drops gelati- lonas, lonas para treios de veículos:
ula. glicerina perfumada para 39 cabe- ie trianeira. espreguiçadeiras escrivanir
nas; bolachas; azeite; crsone de leite; aingueiras. massas para vedação, moos e preparados para descolorir unhas. abas' estantes. guarda :roupaS- inesas,
leite em pó; queijos; margarina; palmito; las para vedação; rõlhaso tampões para
paio; mortadela; camarão e presunto vedação (fins não medicinais). tendas ílios e pintas ou sinais artificiais. óleos meáinhas. mesinhas para rádio e raleaiPara a pele
sâtss mesinhas tiara televiSâo. molduras
tiras para vedação, tubos para vedação.
Classe 35
Classe 9
noltronas-camas. prateleiras. porta-chatubulações para vedação: válvulas para
Couros e ptles preparadas ou não, caInstrcmentos de sopro. corda, percussãc 3éUS, sofás, sofás-camas . travesseiros a
vedação
murças, couros, vaguttas, pelicas, e are suas partes integrantes: Acordeão
vitrines
,
Classe 42
tefato dos mesmos: Almofadas de coubandolins. baterias, cordas para instruClasse 44
ros, arreios, bolsas. carteiras. caixas, Para distinguir. Aguardentes, aperiti
ca . em fõlha, em corda e em rõlcs
vos, arlz bitter orandy conhdaue, ceia mentos musicas. cuícas. clarinetesFuro
chicotes de couro. carneiras, capas para
as t amb picado, desfiado e migado, aconvaquinhos.
cornetas;
gaitas;
harmônic
álbuna e para livros, embalagens de velas testes genebra. giu icumei tico
. [lactar. punch pipermint. rhum flauta. pistão. pandeiros. pianos; sabe- licionado em latas, pacotes e quaisquer
res
couro. estojos, guarnições de couro para
cão, saxofones, tuba; tambores;
ouãos recipietes adequados, charutos,
ãutomóveis, guarnições para porta-blo- sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver.
. slolão e violino
cigarrilhos e cigarros de palha; artigos
.
mouth vinhos esmunautes. vinhos
cos, malas. -maletas, porta-notas, portaClasse 37 • para fumantes tais como: piteiras, ca• quinados e svh:sissi
chaves. porta-fiqueis, pastas, pulseiras
-sara distinguir roupas brancas >ara chilisbos, cachimbos orientais (narqui
Classe
49
de couro, rédeas. selins. sacos para viaanu, e mesa. 'Acolchoados para sa rnas leh), boquilhas; ca.kiras,. cigarreiras
ocra. sacolas. saltos, solas e solados. Para distinguir logos, brinquedos. pas.
solchas, cobertores, esfregões, fronhas, para cigarros e bolsas para turno: . issatempos
e
artigos
desportivos:
Auto.
tirantes para arreios e valises
Classe 17 tcanóveis e veículos de brinquedos luadanapos. logos bordados. lençóis. que' os, resíduos de. fumo e rapé. palha
nantas para camas, panos para cosinha par cigarros, em carteiras ou bobinas,
Artigos para escritório, almofadas para armas de brinquedo baralhos, bolas Danos de prato. toal:aas de rosto, e
Classe l o
,
1
carimbos. almofadas para tintas. utast Para bacios os esportes. bonecas. arvo
dos de cartas, arquivos, borrachas res de natal chocalhos, discos de arre- banho. toalhas para banquetes. maar- Vidro comum. laminado. trabrahado
iiçõe para cama. mesa e banho, toa- em tôdas as formas e preparos vioro
banca para rnataborrão. borrachas para mêsso desportivo. hauras de aves e
linhas (cobre pão)
cristal para todos os fins, vidro traiaslogos de armar, jogos
cotas, brochas para &senhos, cofres aves e animais,
Classe -43 • triai, com telas de metal ou composimesa. luvas para esporte, miniatucanetas. • canetas ,rinteiro. canetas parz de
el carbonos ras de utensilios domésticos. máscaras Aguas gasosas, naturais ou artific sa N:be especiais: ampolas. aquários, asdesenho. cortadoras de pa p
caldo de cana, caldos de frutas; gua aadeiras. almofarizes, bandejas cube.
carimbos. carianbadores. cola para papel para esporte, nadadeiras, rédea para raná; refrescos. refrigerantes; soda: ira tas cadinhos. cântaros cálices, centro
pesca. tamboretes e varas para
coiadores, compassos. cestos para cor
ropes para refrescos
de tnesa, cápsulas, copos. espelhos. aspesca
respondência. desenhadores, duplicado
Classe 13 • carrWeiras. frascos, tarmas para do es,
GassP 36
res. datadores. 'estojos para desenhos
Adereços de metais preciosos .semi harnias para ternos, tios de vidro, garestojos paro canetas. astoios com minas Para distinguir: Artigos de vestuários, preciosos e scas imitações. adereços de rafai, garrafões, graus globos, haste,
esquadros, estojos para lápis. espetos roupas renas eu 'qerat: Aga.sairms pedras preciosas e suas imitações, adm.
a. fardineiras, licoreiros mamadeis
estiletes para Papéis. furadores, fitas ventais. alpargatas. anáguas. blusas . nos 'de metais preciosos, semi-preciosos 'arroj
ras, mantegueiras. pratos, pires, porta.
baba
para máquinas de escrever grafitei mas, botinas. blusões, boinas,
ouros, bonés ca pac etes. ca-tola.s • cara e suas imitações, alianças, anéis arti- jóiaá. paliteiros. potes. pendentes pepara lapiseiras goma arábica, gramma suças.
casacão, coletes. capas. chales gos de ‘antasia dé 'metais preciosos, destais. saladeiras, sarviços para rea
asa
dores. lá pis 'em g eral, la pi seiras
achecols
calçados. chapéus. cintos balagandans de metais preciosos ou tres6s. saleiros, tubos, tigelas travesquinas para apontar láPis. minas para
intes.
combinações.
corp i nhos. calças semi-preciosos bandejas de metais pre- sas, i vasos, vasilhames, vidro pára vigrafites. minas para penas máquinas de
. ciosos, berloques de metal preciosos. draças, . vidra para relógios, varetas,
escrever. maaninas de calcular maqui ta senhoras e de crianças, calções. cal
camisetas brincos de metal precioso ou semi- vidros para conta-gotas, vidro para
camisolas,
as. carniaas.
ma de somar máquinas de multiplicar
asmas. cercas:as, colarinhos, cueiros. preciosos, bules de metais preciosos,
automóveis e para bara-brisas e
mate-caros. aorta tinteiros porta-cartan
-ias, casacos. chinelos. dominós, echar . carteiras de metais preciosos. colares
I
xicaras
oorta-canetas,
porta
porta-lápis.
bos,
co de metais preciosos ou senil-preciosos
1,
Classe 46
cartas. prensas prendedores de papéis .,eg: fantasias fardas para militares,
percevejos tiara Papéis perfuradores amais. fraldas. galochas, gravatas. gor contas de metais preciosos. copos de Para', distinguir: Amido, anil, azul da
réguas. raspa Seiras de borrões. ~MI: os. logos dt lingerie. jaquetas. laguês ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro Pra:saia, alvaiade de zinco abrasivos,
cara mimeógrafos tina e tinteiros asas, ligas, lenços. mantõs, meias fio de prata, tivelas de metais precio- algodão preparado para limpar metais.
naiôs. mantas. mandribo. mastilhas. ma sos, cafeteiras de metais preciosos, jóias detergentes. espreanacetes. extrato de
Classe 15
aiàs, palas. penhoar. pulover. pelerinas jóias falsas. lantejolas de metais pre- anil», fécula para tecidos, fósforos de
Para distingu.r: Artefatos de ceâinsca. meias, pouches. polainas. pijamas. ma
ciosos, medalhas de metais preciosos cera e de madeira, goma pana lavanporcelana. faiança, louça vidrada pára
lhos, perneiras. quimonos. regalos semi-preciosos e suas imitações. palitos deria limpadores de luvas, liquidos de
uso caseiro aparelhos de chá, de café.
atbe de chambre. roupão. sobretudos de ouro pedras pSeciosas para jóias. pe- branquear tecidos. líquidos mata-gordu' de jantar. serviços ,de refrescos e de
uspensórios. saldas de banho. sandálias dras semi-preciosas para jóia pérolas ras para roupas e mata óleos para roubebidas a saber . abajures da lampião.
meteres. shorts. sungas. atolas ou slacits e imitações de pérolas. pratos de me- pas. oleina óleos para limpeza de caraçucareiros apan l m moscas, bacias de
toucas. turbantts. ternos. uniformes
tais preciosos, serviços de chã e de café ros, 'pós de branquear roupa, salicato
latr:na. bandezjas • :abeiras. bissoiteiras
Classe 48 . de metais preciosos, serviços de licor de sOio, coda cáustf-al, sabão em pó,
bidês botijas. bules e teteird . canecas
Para distinguar: Perfumes, essências, eu- de metal precioso, serviços de refrescos sabão comum, Gabão .de esfregar e sa.
castiçais. chavenas centros de mesa
amtos, água de colônia. água de touca- de metal precioso. serviços de saladas
potiáceos. tijolos de polir e verniz
comportara cubosê, descansos de porca- .ador. água de beleza, água de quina de frutas de metal precioso, serviços de
para calçados
lana, escarradeiras. espremedores filtras gua de rosas, água de alfazema. água sorvete de metal precioso, talheres de
Classe 23
banis, garra'as, ' globos, jard:neiras jar- Iara barba. loções e tônicos para oa metais preciosos, turibulos de metal,
Para , distinguir tecidos em geral. teciros jarrões. lavadedos. lavatórios lei- abalos e para a pele. brilhantina. bati- turrnalin,as lapidadas e vasos ,Sie -' doo saaast nontecçõea em geral. paro
teiras. maçanttas de porcelana. manta- iolina. "batons" cosméticos. fixadores
metais preciosos
tapeçarias e para artigos de cama 0
guelras. molheiras, moringas. palite:ros as penteados. petróleos. óleos para os
.
.
Classe 41.)
mesa: Algodão. alOaca. carthmo
pedesta • pias. pires: polvilhadires: aabelo, crave reluvenescente, cremes gor
porta facas pores, Puxadores. r- eceptfl- aurosos e 00massa¡ para limpeza da Móveis em geral de metal. vidro, elle caroâ caslmiraa fazendas e tecidos de
lá em ¡aças. juta. jamais: -linho: ssylstall
colos, sale:ros; serviço de chã: taçaa pele e ,:',znaquilage" depflatórios. daso aro. madeira.. estnfados op oco- incha+,..
paco-pa c
Sarsilt seda
traVassas, terrinas, i sCalizóla dormiam ~ore snannãtioo pó des arroz sive' ns6veis para ,elcritórios: Armárloar
, asai
s sa,
a:a sa ;
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natural: tecidos plasticus. tecidos impermeáveis. tecidos de pane cousa e
veludos
Glasse 21
Para distinguir: Veiculos e suas aartei
Integrantes: Aros para basialetas auto
móveis auto-caminhões. aviões, amor
tecedores alavancas ae câmbio barcos
breones oraços para veiculo& badale
Sas. carrinhos de mão e carretas. canil•
nhonetes. carros ambulantes. cam.M'sões
carros tratores. carros-beraos carros
Sangues carros-irrigadoes. carros, cor
coças. carrocerias. chassis. :lupas dr
orlares para veiculas cubos t.:e velculos
corrediços para veículos. direção. &sia
padeiras estribos. escadas rolantes, elevadores para p assageiros e para carga
engates Para carros eixos de direção.
kreloa tronteiras pare veicu,os gu.dão
locomotivas. lanc'sas. motociclos imola&
motocicletas. motocargas mota .turgoes
marOvelaa. navios. ônibna para-aboques
para-lamas. para-brisas aedais aantiks
rodas para bicicletas,. raios Iara
reboque. rachadoret nora velculos
todas para velculos. ;Mas. triciclos, ti
cantes nora veiculos. vagi:ias velocipe.
d2a. varetas ' de contrôle dc afogador acelerador. tróleis. troleibua varaes
carros. toletes para .arros
Termo n.° 750.734, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais S.A.
Minas Gerais

BANCO NACIONAL
do Nordeste

Tann° n.o 750.738, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais S.A.
Minas Gerais

BANCO NACIONAL
do Oeste
Classe 33
Atividades bancárias
Termo n.° 750.739, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais S.A.
Minas Gerais

BANCO NACIONAL
ia Paraíba
Classe 33
Atividades bancárias
. _
Termo n.° 750.740, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais S.A.
Minas Gerais

EANCO NAG , ION A I_
do Rio Grande do Norte
Classe 33
Atividades bancárias
Termo n.° 750.741, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais a.A.
Minas Gerais

MICO NACiONAL
de Sergipe

Classe 33
Atividades bancárias
Classe 33
Atividades bancárias
Termo n.° 750.735, de 20-5-1966
--Banco Nacional de Minas Gerais S.A.
Termo n. o 750.742, de 20-5-1966
Minas Gerais
•
Banco Nacional de Minas Gerais S . A.
Minas Gerais

ANCO NACIONAL
do Brasil Central

BANCO NACIONAL
do Rio Grande do Sul

Classe 33
Qasse 33
Atividades 'enlearias
Atividades bancárias
Tênia° n.° 750.743. de 20-5-1966
Têrmo n.° 750.736, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais S.A. Banco Nacional de Minas Gerais S.A.
Minas Gerais
Mina. Gerais

BANCO NACIONAL
de Alagoas'

BANCONACONAL

' de FR--qia
Classe 33
Classe 33
Atividades bancárias ,
Atividsdes bancitrias
Termo n.° 750.744, de 20-5-1966
têrrao a.° 750.737, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais S.A. Banco Nacional de Minas Gerais S.A.
Minas Gerais
Minas Gerais
Á

CO NACIONAL

da Amazónia
Classe 33
Atividades bancirise

BANCO NACIONAL
do Pará
Classe 33
Atividades bancárias

Termo n.o 750.745, de 20-5-1966
pratos, copos e copi ghoa de plásticace
Banco Nacional de Mimas Gerais S.A. Para soraetes, caOrinhas de plástica
Minas Gerais
para sorvetes, colherinnaa, pasiabaa,
garfinhos de plástico para aorverea forminhas dt plásticc para sorveteo, discou.
embreagen de material plástico, embalagens de mater:a1 plástico para sorvotes, estojos para objetos, espumas de
nylon esteiras, enfeites para autostaóveia, massas anti-ruidos, escoadoraa de
Classe 33
pratos, tunis. fôrmas para docea, faltais
para bolsas. 4acaa, g uesnicõea aJuarSdAtividades bancárias
nlçôes para porta-blocos, guaraiçõea
Termo n.° 750.746, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais S.A. para aquidifIcadores e Para saSedelena
de frutas e legumes, gcarniçãaa de EnaMinas Gerais
tarial plástico p ara utensílios e eibjetosa
g uarnições p ara bolsas garfos. galerias
para cortinas. ferro lammadca, piauticos lanche.ras. mantegueiraia =tatu
orinóis, p rendedores de roupas. aturadores de móveis, pires, pratoa palheiros. pás de cosinha. p edras Emales aistigos protetores Para d ocumentra Pita
• Classe 33
xadores de água p ara usa domesticc.
Atividades bancárias
Porta-copos. p orta-niquels, porta-notaia
po rta-documentos p lacea, rebites milTèrmos ns. 750.747 a 750.757, de
has, recipientes. :u p artea, suportes paro
Campos Saltes S.A. — Indústria e
g uardanapos. saleiro tubos. tigelas,
Comércio
tubos para ampolas. tubos para serinSão Paulo
gas, travessas tiN» de material plata
tico. sacolas. saLoa saqu.nhora
mes para a c ondiciiiminento. assoa, aisa
caras. colas a trio e colas são incluirias
em outras classes, para borracha para
itorrumes,
para marceneiros, para sapaIndústria Brasileira
tiros. para vidros pasta adesiva paru
inater.al p lástico e mgeral
Clasu •
Classe
Aço em bruto, aço p reparado, aço
Máq uinas e uteisaillos para serem asa-Doce aço cara tipos. aço itin:Vdo açi das
exclusivamente ria agricultura a
rria ! mente trabalhado aço
aca ho rticultura a saber: arados, abridores
-afinado bronze, bronze em bruta op de
sulcos, adubadeiras, ancinho; are.
oarrisamente trabalhado
bronze
:Micos
e empilhadc res combinado,
manganês, bronze em pó. bronze em . ar
rancadores mecânicos para agricisia
sarra am tio casumbo em bruto ou
r, 'a -tient( arsparado- cimento me- rura batedeiras para .earals. bombas
aio cobalto, bruto ou parcialmente para adubar, ceifadeiras, carpideiras
rafo alado couraças, estanho bruto ou ceifados para arroz, charruas pare agrlccitura cultivadores, debulhadores,
aarcialmente trabalhado, ferro em bruto destocadurea, d
esmagaera fôlha. latao em chapas 'asilo em dores toara a aesentegradores:
g ricultura escarrificadogusa em bruto ou parcialmente trabares. enchovadeiraa, facas P ara máqui
lhado. gusa temperado. pura maleável.
-nasgricolfedanhs.
Amtnas de metal, lata em falha, latão
garras para arado, grades de &sotas
sm barra. ferro manganês ferro velho ou dêstes. máquinas batedeiras para
srergalhaeS liga . metálica limallaas agriellUur?
máquinas inseticidas mámagn('sio. manganês metais nac traba- quinas vaporizadoras, máquinas' de
lhados ou oarcialmente -trabalhados me- fundir. máquinas alveladoras de tersa
'ais em massa metais estampados maquinas perfuradoras para a agriculmetais na solda 'liguei ouro zinco tura márscinas de plantar, motocirarcorrugadc e ci
z.: i,nsesceIlisc
8 em bilhas
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear: para asfaltra: de
Para distinguir Artetatos de material imanar de triturar, de esfarelas terra,
plástico e de n lon Recip.entes fabri- para irrigação, para matas formigas o
cados de material p lástico. revestimen- outros insetos. Paro bor rifas e Publeals
tos confeccionados de oihstancias ani- sai desintetantes. P a ra adubar Do r a
mais e vegeta:s: Argolas s ucareiros agitai e espalhar palha para 'solhar
armaçôes para -ócclos. bules. bande ias algodão. para colher cereais ,náquirisa
cias , bol- mnassadorss • oara 'nas agrIcolaa. de
sas, caixas. 'carteiras. chapas cabos sorrai arvores pata espalhar cara ca
para ferramentas e u tens lios cruzetas canal maquinas combinadas para se.
caixas para acordici p tiamento de ali- ateai e cultivar, de desboroa- para cem.r/b)s .- aix;--) de ma ter cl plástico pare sacar náquinas e ancinhos para asrea
baterias, coadores co pos, canecas. con- gens máquinas toscadoras ordenado
chas, capas para albuns e para livros eas mesanicas raladores aitosinoos
cálices, cestos, castiçais para velas, los compressores aasa a agrscultursi
caixas para g uarda de ibietos, cartu- sacros . aras st maa,a. -as
;
chos coadores para chá. descanso para marcas:pies de rerr,
ak. 4r5

f3ANCO NAUONAL
oe Goiás

BANCO NACIONAL
do Maranhão

Campw

8es

o
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Publicaçao feita de acórd0 com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará.
a aunei- o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com e conowsão cie. registro requerido
yeolal.we

nui.tratores agricolas, válvulas para
maquinas agrícolas
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e mas partes
'integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões amortecedores, aiavancas de câmbio, barcos,
breques. braços para veiculos, bicudatas. carrinhos cie mão e carretas, caminhonetes. carros ambtilantes. caminhões.
carros, tratores. carros-berçoe, carrottanques, carros-irrigadoes, carros. caiaças. oarrocerias. chassis, chapas circulares para 'veículos. cubos de veiculais
corrediços para veiculos, direção, desbpadeira& estribos. escadas rolantes, ele,
vanorei para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção
freios. fronteiras para veiamos. guidão
locomotivas, lanchas. motociclos molas
motocicletas. motocaraas moto furgil3es
manivelas navios Ônibus para-choques
para- aulas, para- brisas pedais. pantõea.
roia:, p ara bicicletas., raios para bicicletas reboque. -adíadores para veculcia
rodas para veículos. selins. aleiclos tirantes para veiculas.. oagões velocipe,
dez, varetas de contrôle do afinador e
acelerador. tróleis. troleibus varaei de
, Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuaelos
e roupas feitas em gerai: Agasalho&
aventais al percatas anáguas. blusas
Dotas, botinas. blusões, boinas, babe.
douro& bonés. capacete& cartolas cara,
ouças casacão, coletes, capas. abales
cachecots calçados, chapéus. cintos.
cintns combinações. corpinhos. calças
Sa senhoras e de crianças. calções. cal ças camisas camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
pes, tantasia& tardas para militares. co'
degiais. fraldas. galochas gra antas,. gor
roa logos de !ingeria laatietas faquês•
meias
aivas. ligas, lenços
manhas
maiôs. mantas mandrias, mantilhas. pa.
latim palas. oenhoar • nulover, catarinas
aeugas ponches. polainas. Manias nu
regalos
quimoaos.
nhos. Derneiras,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
mspenaárlo& saldas de banho. sandálias
quereres. shorts. sungas. stolas m slacks
mies. toucas turbantes. termos, uni
formes e vestidos
Classe 10
Albuminimetros. aparelhos para ma.a' i t a
pressão sanguínea, bombas para extrair
leite. buretas, - copos para banhar os
olhos, bicos le seringa, cânulas, catéteres
cuspideiras para dentistas. cistoscópaas.
drenos para çins cirúrgicos, duchas para
os olhos, espátulas para abaixar a lingua. estetoscópios. hemoglobintirnetras,
bemomanômetrOs, histerotomos hemato
citometros, inhaladores, irr:gadores.
rigadores cirúrgicos, irrigadores nasais
Álancetas laringoscópios. larIngotomos.
olhos artific:ais, otoscopios. pipas para
seringas, seringas de vidr opara cirurgia
termômetros clinicas tubos de . aaqueotomia. uretroscópi os. ti reõm e tros. vál vu.
las abdominais e vaginais, ventosas,
varlômetros. xícaras para doentes
Classe 40
Móveis em geral, de metal: vidro, de
aço madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armarias para banheiro e para roupas

usadas, aknotadas, acolchoados para
móveis, bancos. balcõee, banquetas,
bandejas domiciliares. berços biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e cata,
conjuntos para dormitórios. conjuntos
•-• sala de jantar e saia 'de visitas.
antuntos para terraços jardim e praia,
conjuntos de armários e gaoinetes para
copa e cosinha, camas cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões, divans, discotecas
da madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas.
tiesinhas mesinhas para rádio e tet-..vi
são. mesinhas para televisão, rao;duras
para quadros. porta-retratos,' poltr,,ms.
aoltronas-camas. prateleiras, porta-chap éus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Classe 6
•
Máquinas de cortar frios; bombas; compressores; condensadores; geladores; má-quinas de lavar roupa; guindastes; máquinas de costura; máquinas de furar
radial e horizontal; máquinas para fabrico e acabamento de latas ou outros recipientes metálicos; máquinas para limpar e afiar facas; máquinas frigorificas;
maquinas de rotular; martelos a vapor:
moinhos e nós não agrícolas; motores;
motores para bicicletas; serras mecânicas
mecânicas e Cornos
Classe 1"/
artigos para escritório. almofadas para
sarimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas. arq uivos, borrachas
berços para mataborrâo. borrachas para
colas; brochas oara desenhos, cofres
:anatas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papei carbonos
carimbos, carirnbadoves. cola para Papel.
:oladores. compassos. cestc,s para cor'
respondência. desenhadores, duplicado
rei datadores. estojos para desenhos
estojos para canetas. estolos con. minas
esquadras. estofos ..ara lápis. espetos
estiletes para pa péis. turadorra. fitas
Para máquinas de escrever.. grafites
para lapiseiras . goma arábica. grarnisea.
dores, lápis etn geral, lapiseiras. ma
altistas para apontar lápis. • minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escreve. máquinas de calcular, ma quinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos. porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas. prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores
réguas, raspadeiras de borrões, ateneus
para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Classe 11 Passagens. ferramentas de tõda espécie.
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame, liso ou farpadoa assadeinsa, açucareiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandeaas. bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides:
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento. colunas.
caixas de metal para portões, canos d'e
meatl, chaves 4, fenda chaves isglesa.
cabeções, canecas. . aipos, cachepots.
centros de mesa, coqueteleiras. caixas
para acondicionamento g.le ai:Mentos,

caldeirões, caçarolas. chaleiras. cafeteiras, conchas coadores: distintivos, dobradiças:- enxadas, enxaaões. esferas,
mgares, esgMchos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, 'espumaJeiras; formões, !nicas, ferro pare cortar
capim. terrolhis, tacas. tacões, tecaaduras ferro comum a carvão. 'eruteiras,
tunis: fõrinas para 'doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas gutas, ganchos para quadros
goniis para darruagens: insígnias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas . para porta,
molas para venezianas, martelos Lar.
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pregos. parafusos, picões. porta-gêlo; poseiras,. porta-pão, porta-jóias, paliteiros
Panelas. roldanas, ralos ora pas, rabitas, regadores: serviços de chá- e café
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te
;oura., talhere., atlhadeit as. torqueze,
enazeS, travadeiras, ta'as dt arame, sorleiras. trincos. tubos para encanamento
ailhos para pinas de correr, taças,
ravessas, turibulos; vasos vasilhames
e Verruma
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

zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinês pimenta, pót Para
pickles, peixes, presuntos pa.
tês; pett-pois, pastilhas, pizzas numa%
queijos, rações balanceadas para 'iasmais, requeijões, sal, sega sardinhas.
sanduicJies, sorvetes, suei de tomate e de
frutas, rorradas, tapioca, tâmaras, tal/ladra, tremoços, tortas. tortas pare aliMento de animais a aves. torrões ,
toucinho e vinagre

Termo n.° 750.758, de 20-5-1966
Engenho Arga Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 33
Atividades bancárias

Têrmo n.9 750.759, de 20-5-1966
Banco Nacional 'de Minas Gerais S.A.,:
Minas Gerais

BANCO NACIONAL
do Sul
Classe 33
Atividades bancárias
Termo n.° 750.760, de 20 -5 - 1966
co Nacional de Minas Gerais S.AQ
Minas Gerais

Ba

BANCO NACIONAL\
de Mato GrossoÍ'
Termo n.9 750.761, de 20- 5 - 1966
Bairo Nacional de Minas Gerais S
Minas Gerais

6ANCO NACIONAC,
Indústria Brasileira
Classe 41
Alcacnorras. aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão,. canela,
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de le:te. cremes
allmenticios. croquetes, compotas, cangica, coalhada. castanha, cebola, condimentos píra alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre essêncSas .alimentares, empadas, "ervilhas, enxovas, extrato de toêmate, farinhas- alimentícias. favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão
Nos trios, frutas sêcas na's.rals e cristalizadas, glicose, goma de -mascar, gorduras, grânulos, grão de bicl, gelatina.
goiabada. 'geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas • alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrãi, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.

da G'à-aá'abar
Classe 33
Atividades bancárias
Termo n.° 750.762, de 20-5-1966
Banco Nacional de Minas Gerais S A.
Minas Gerais

RW9CO NACKONAL
do Pi'
Classe 33
Atividades bancárias
nono n.° 750.765, de 23-5-66
Arthur Dias êi Cia. Ltda.
São Paulo

claPAN 0
Ind.. Brasileira

Classe 36
Para rTas'aaguir: Adiças de vestuáriog
e rciiipas feitas em geral: Agasalhm
aventais, alpargatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, b'oinaa babadouros; bonés, capacetes, cartolas, cara
mostarda, mortadela, nds moscada, no- puçasi casacão, coletes, capas, chata:
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cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas. combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções, calças. camisas. camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
imas. casacos, chinelos, dominós. achargcs fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas galochas, gravatas. gorroa, nos de !ingeria. jaquetas. laquês
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias;
maiôs mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar. pulover, pelerinas:
peugas, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos. regatos.
robe de chambre roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
. ,.sueteres, short sungas, stolas ou slacks
toucaa, turbantes termos, uniformes
e vestidos
•
- Termo n.9 750.763, de 23-5-66
.'Sodimac — Sociedade Distribuidora le
a: Materiais de Construção Ltda.
São Pak_ia

•
SOD1MAL

Ind. Brasileira

natural; tecidos plásticos. reci•sis im. ros, pós de branquear roupa. ..,alicato mesinhas mesinhas para rádip e telev1permeáveis, tecidos de panc coure
de sódio. soda cáustica, sabão eu pó, ão. mesinhas para televisão, moikfuras
sabão comum, sabão de estregar e sa. para quariroa. porta . retratos. flt)' -ona3,
veludos
poltronas-camas, prateleiras. porta-chaponâceos, tijolos de polir e verniz
Termo n.° 750.768, de 23-5-66
éus sofás, sofáe-camas, travesseiros e
para calçados
Chant IV;tchikian
vitrines
Termo n.9 750.772, de 23-5-66
São
Tênno n. 9 750.775, de 23-5-66
Panificadora Flor do "jardim Ltda.
Lapidação de Vidros Lunic Ltda.
São Paula
FEIRA DA

JUVENTUDE

Clases: 1 a 50
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 750.769, de 23-5-66
"Ibefa" S. A. — Importação e
Sxportação
São Paulo

IBEFA.

madeiras para construções

Classe 41
Pão
Termo n.9 7'5).773, de 23-5-66
Indústria e Comércio de
Casalinghi
Artigos Domésticos Ltda.
São Noir

"TRANZLINGI11"
Classe 33
Insígnia
• Termo ia° 750.770, de 23-5-66 —
Auto Peças Gaucho Ltda.
São Pnalo

Classe 16

'AXeia, cal, cimento, telhas, tijolos e

São oaulc

DO JARDIM
Ind. Braã.leira
FLOR

nelAU013,0"

Ind. Brasileira

Têrmo n.° 750.764, de 23-5-66
Produtos Eletrônicos Motrix Ltda.
São Pauli:

Ind. Brasileira

DRAFIL
IND BRASILEIRA

•

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral teci-, dos para confecções em ?era para
tapeçaria; e para artigos de (uma e
mesa: Algodão, alpaca. canhmo cetim,
r atroa. casimiras, fazendas e tecidos de
/á em peças, luta, lersey; linho; nylon:
paco-paco; percalina; ramil rayon; seda
-

-E

carros toletes vara carros
•
Classe 10
Têm, n.9 750.771, de 23-5-66-lóveis
em
gerai.
de metal, vidro, de
'rne/ustria Química Garrouba Ltda.
aço, madeira, estufados ou não, incha
São Paulo

dve móveis para escritórios: Armários
irmárlos para banheirc e para roupas
"GARROUBAh
acolcho p dos para
isadas, almofadas
ativeis: bancos, balcões lianguetaa
Ina. Brasileira
bandejas domiciliares berços biombos.
'Classe 46
cadeiras, carrinhos p ara chá e café,
Para distinguir: Amido, anil, azul da conjuntos para dormitórios, conjuntos

Prassia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
detergentes. espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
t á macieira, goma para lavanderia, limpadores de luvas. líquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina. óleos para limpeza de car-

Classe 14
Vidro comum laminado. trabalbacikem tôdas as tormas e preparas v•d't
cristal para todos os fins, vidro inclus•
mal. com telas de metal ou compus,..ôes especiais: ampolas aguarios 3.
sadeiras airmátarizes bandeias cubetas cadinhos cântaros cálices ceava
de mesa cápsulas, copos espelhos as
earradeiras. Frascos tõrmas para do es
Fôrmas para Fórnos tios de vidro, garrafas. garrafões graus globos, haste
Jarros, iarthaeiras hcoreiros mamada'
ras, mantegueiras. pratos pires portapotes, pendentes oelóias.
Clestais saladeiras serviços para
t. escos, saleiros, tubos, tigelas traves
sas. vas-Js vasilhames vidrc para ei•
:fracas vidre cara relógios varetas
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
:içaras

Para distinguir as geguintes artigos elétricos: Rádios. dparelhos de televisão.
oick-ups. geladeiras survetkaras. apare!hos de refrigeracâo enceradeiras, as
Diradores de pó Fogões. tornbs e fogareiros elétricos, chuveiros aquecedores
'ialanças. ferros elétricos de engomar e
;lassar, batedeiras. coquete l eiras exare'
medores liquirlIficadore's elétricos má
guinas para picar e moer legumes
:ame, resistências elétricas tervedores
estufas. ventiladores paenlas e bules
Termo n.° 750.776, de 23-5-66
elétricos refletores, relóalos de ar te.
ABE — Administração de Bens e
frigerado formas elétricas máquinas
Estacionamentos Ltda.
fotográficas e cinematográficas. cana
aamhas elétricas lgarrafas térmicas reSão Paala
gadores automáticos lâmpadas apareho.s de luz fluorescente aparelhos de
"ABE"
omurpcação tkiterna esterilizadores com
• Ind. Brasileira
hmsadores. bobinas. chaves elétricas
Timutadores. Interniptrres tomadas de
Classe 33
-orrente fusivel aparelhos fotográficos
• cinematográficos filmes revelados. Administração de bens e estacionaMen
tos de veículos
ninóculos. 6cui0s. aparelhos da aproximação. abat-jours e lustres máquinas
Tèrmo n.° 750.777. de 23-5-66
Mercearia Valpassos Lida
nava .avai roupas Para usa
São °aula
doméstico

(.lasse 21
ia distinguir: Veículos e suas partes
,..earantes: Aros para bicicletas, autorafaaaita auto-caminhões. aviões. amor
MOTRIX
,aalores, alavancas de camnio, barcos
Ind. Brasileira
•eques.' braços para veiculas. bicicie- is. carrinhos de mâo e carretas. carniClasse 8
-honetes carros ambulantes. caminhões
parelhos de inter-comunicação, gra- -arros. tratores carros-berços. carros
vadores de som, rádios e radiofonos
mouca carrosarrigarlores. carros. :a:roças. carrocerias. chassis. chapas cir
E. Tèrmo n. 9 750.766, de 23-5-66
-alares para veiculos. cubos de veículos
Pistoni fo Moreira Ltda.
,orrerliços para velculos. direção. desliSão Paalc
aackiras estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para, carga,
caçares paia- carros, eixos de direção.
frea`aa. .anteiras para velculos. guidão
' acomotivas. lanchas motociclos, molas.
motocicletas .notocargas mota Furgões,
manivelas, navios ónibus. para-choques.
p ara-lamas. para-brisas. pedais. pantões.
Termo n.° 750.774, de 23-5-66
Classe 33
rodas para bicicletas, raios para bicicleIndústria de Móveis Formidável fada
Titulo de estabelecimento .
tas. reboque, radiadores para veiculos
São Paul:
rodas para veiculos. seuins, triciclos, tiTêrmo n.9 750.767, de 23-5-66
Dreicoll Confecções e Malharia Ltda. rantes para veículos. vagões. velocipedes, varetas le contrõle do afogador e
"-F„.t.dDAVEL"
São Paulo
acelerador troteis, troleibus, aaraes de
Ind. Brasileira

RECREIO FAMILIAR
BAR E BILHARES

"

ind. Brasileira

"VALPASOS"
Ind. Brasileira
1...lasst 41

Alcachofras aletria, alho. cspargos
açúk. r. alimentos Para animais amirlu
arnendoas. ameixas, amendoim araruta
arroz, atum. aveia avelãs. aze.te azei
tonas banha. bacalhau. batatas. balas
biscoitos. hum brins holacha& baunilha
café em pó e em grão. camcaão. canela
em p au e em ao cacau carnes, chã
caramelis claacolates. confeitos, cravo
cereais. cominho creme de e.te creme.:
alimenticios, croque'2s. compotas. can.
.pca coilharla castanha. ..ehrila. condi
mentos para alimentos coloraníes
chouriços. dendê doces doces de tru
ras espinafre essenc.as alimentares. empadas. ervilhas enxovas, extratc de toèmate. farinhas alimenticias. tavas Féculas. flocos tareio. Fermentos feijão
P.gos frios ,ruras secas naturais e cris-

nata sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. jardim e praia.
.onjuntoe de armários e gabineti2 para
coro: e cosInha. camas, cabides, cadeiras
“ratárias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões. colchões de molas.
dispensas. divisões.divans discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. escrivani- talizadas. glicose goma de mascar, gornhas, estantes, guarda-rotipas, mesas duras, grânulos, grão de bici. gelarnia,
„:. . • .;
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goiabada geléias, herve doce herva
mate, hortaliças lagostas, línguas, leite
condensado. !t.te em pó. -legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alinienrici ria mariscos, manteiga,
margarina. mal melada, atacar-sai, massa de tomate, mel e melada .mate, massas para m.ngaus, molhos, moluscos,
tnostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestíveis. ostras, ovas;
pais. paios pralines pimenta. pós Para
pudins. pickles, peixes, presunros, patês, peta-pois pastilhas, pizzas pudins;
queiios. rações balanceadas para animais. requeijões, sal, . aagú. sardinhas.
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas tapioca, tâmaras, talharim. tremoçOs, cortas, tortas . para uhmento de animais e aves. torrões
toucinho e vinagre
Urino n. 9 750.779, de 23-5-66
Armando Correia Cardam e outros
São Palita

OS ASSOMBRADOS
Ind. Brasileira

'

Classe 32
Programas radiofônicos, televisionados
e revistas
Têm° n.° 750.780, de 23-5-66
nctavio Ciorlia Pilho
São Paulo

LOTERICO
SIO CAETANO
Classe 33
fitulo
Tiarmo n.9 750.778, de 23-5-66
.Antonio jimenes Cadevilla
São Paulo
"C OVADONGA "

Ind. Brasileira

,nargarina, marmelada, macarrão, classe de tomate, mel e melado, mate, mas.
ias para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, na
res, óleos comestíveis, ostras. ovas
pães, paios, pralines, pimenta, pós para
pudins, pickles peixes. presuntos, patês petit-pois, pastilhas• pizzas. pudins:
queijos, rações balanceadas para ant.
mais requeijões. sal, sagu, sardinhas
sanduiches, salsichas. salame*, sopas enlatadas, sorvetes suco de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhadas. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
, toucinho e vinagre
Termo n.° 750.782, de 23-5-66
Televisão Presidente Prudente Ltda.
São Pa ')
• PRESIDEM

PRUDENTE
Classe 32
Programas de televisão
Teimo a.° 750.783, de 23-5-66
Arthur J. S. de Lemos Brito
São Paula
, C 1 BADE

SERTANEJA

Claàse 33
Titulo
Termo n.° 750.784, de 23-5-66
Editora Verbo Ltda.
São PU/
O MUNDO EM QUE
VIVEMOS
Classe 32
Livros
Térmo n. 9750.781, de 23-5-66
Pundisão de Metais Centelha Ltda.
São Ptruo

Termo n.9 750.786, de 23-5-66
Editora Verbo Ltda.
São--Datla

l'êrtnos os, 750.792 a 750.794, ' de
23-5-66
Confecções Cclimar Ltda.
São Paulo

MARAVILHAS DO
MUNDO E DA .
C IENC IA
Classe 32
Livros
Têrmo n.° 750.787, de 23-5-66
Editora Verbo Ltda.
São Paulo

/
Ind.Ensileira)

ra cama • raesaf
Roupas brancas. para37
Acolchoados para camas coa.has, cos
barbares., ea, tregões. fronhas, ça.t danas
ENC1CLOPEDIA Dr1
pas fogos bolsi 1 los, Jçns de malta&
'V ERIK) 3UVEN I
lançais. a antas oara :amas. nanas rmris
Ind.. Brasileira
aaainaa • oanos de 1,-- os. tan'has da
ostc e banho. toalhas -te lassa roas
lhas para Jantar, toalhas aara chá 11
Classe 3a
café. ' toalhas para banquetes. guarda
Enciclopédia
'abes para cama e mesa. toalhinhas
(cobre pão)
750.788,
de
23-5-66
Termo n.9
Çlasse 24
Crédito, FinanciaFinacred S. A.
Para distinguir artefatos de algodár),
mento e Investimentos
nvlon, plásticos, cânhamo, catoã. luta,
São Paulo
lig, linho. paco-paco, ratas taloa, seda
natural e outras fibras: Afamares. aatcaa
dores, bicos, bolsas, de tecidos para sea
nhoras., bordados. borlas, bandeiras cora
dões. cadarços. coadores de café cohera.
tas Para raquetes, coberturas para ca./
Valos. debruns. enfeites. etiquetas. erra
tremei°, entretelas, flâmulas, tiras. tratu
ias. filtros de cale galões. taços de

chapéus. mochilas. montas. nesgas. orno
Oreiras oassamanarie& paimilhas nas
Siem oassamanes, oonpons. tangentes.
4ndas rédeas, rêdes. sacos. tocas astio
l acas. tiras, tetas nara bordar. zergaa
n
.
Classe 23
Para distinguir . tecidos eni geral, tecicio: pare confecções em geral pari
thpaçarias e para artigos de cama . •
Mesas Algodão. alpaca. cânhamo. cetims,
dará., casimiras. tazendas e tecidos dei
Classe 38
lá em peças, luta. lesses, linho. aviou.Ações, apólices, debêntures, 'duplicatas, Paco-naco. percal:na. ramal. rayon. sede
chegues, letras de Cambia letras pro- natural. tecidos plásticos. tecidos imper.,
missórias e títulos
ateáveis tecidos de pano couro,
1
veludos
Têrm 'on.° 750.790, de 23-5-66
Pastelaria Alegre Ltda.
1 Tétano n.9 750.796, de 23-5-66
São Paulo
i Industria e Comércio Elma fada. N•
Guanabara

Classe 41
"CEITTELlik"
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Ind. Brasileira
amêndoas. ameixas. amendoim, araruta.
açúcar. alimentos para animais, amido,
Oame 5
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha. baca/hau, batatas. balais. Aço em bruto, aço preparado. aço
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha, doce, aço para tipos, aço fundido, aço
este em nó e em grilo camarão. canela, parcialmente trabalhado, aço pálio. aço Inddetria Braelleira
or pau e em pó, cacau, carnes. chã, refinado, bronze, bronze em bruto ou
caramelos chocolates. confeitos, cravo, parciaknente trabalhado, bronze de
Classe 41
cerrai& cominho. creme de leite, creme asanganês, bronze em pó, bronze em Para distinguir uma pastelaria eiguaa imenticios. croquetes, compotas. cem- barre, em fio, cbumbo era bruto ou
rias em geral
nica, coalhada, castanha. cebola cond.. pardalmente preparado.. Cimento meTermo
n.°
750.791, de 23-5-66
tálico,
cobalto,
bruto
ou
pardalmeate
wentos para alimentos colorantes
Confecções Celimar Ltda.
dooutiços, dendê. doces, doces de fru- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
São Paulo
tas espinafre. essências alimentares. ma- parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
nadas, ervilhas. enxovas. extrato de tu- em barra, ferro manganês, ferro velho,
CONFECÇõES,
' note, farinhas' alimentícias. favas. I& gusa em bruto ou parcialment traba'-- Gulas. flocos, farelo. fermentos, feijão, lhado, gusa temperado. gusa maleável,
•
t:f os, frios, frutas dem! Debitais e cria- laminas de metal, lata sm %lha. latão
ralizadas: glicose, goma de mascar, gor- em falha, latão em chapas, latão em
duras, grânulos, grilo de bico, gelatina, vergalhões, liga metálica,
outabada geléias, herva doce berva magnésio, manganês. metais não trabaao Paulo—Capitai
'nata. horta'iças. lagostas !laguna leite lhados ou parcialmente trabalhados me,
(.nnelensado, leite em pó. legumes eme tais em massa. metais estampados,
Classe 33
,Inserva. lentilhas linguiça, louro, mas. metais para solda. (aguei. ouro. zinco
Titulo de estabelecimento,
corrugado e zinco liso etn folhas
see slunenticieus, mariscos, • manteiga,
•

ALEGRE

EWA
IND. BRASILEIRA
\
Classe 17
Para distinguir: Máquinas e instalaçõe.
Para escritórios em geral: arquivos piá
ra correspondência. almofadas para cria
diabos, e para tinta, abridores de c.a"
arquivos, berços de mata-borrão. bOrrebe
OlaS, canetas para desenhos. cortadora*
de papel, carimbadores, coladores, cela
tos de papéis e correspondência. cana.)
tas. compassos, cofres, desenhadores).
datadores com minas. esecansos Dar*
141s. cNnetas; esquadros. espátulas. Na
redores . fusins fichadores. tiras pare
inaauinas, fichários, çichas para arguta
vos, gornaciores. grampeadores, rira
padores, grampos e ganchos para alga
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ProprIeeatio anclustrIal. Da data da publicaçâo começares
asárao arkw o arit. 2S0 do aGaaadjaa
amiallemega0 aaata
paalala.
ra,nt GE29 5TEZ.0 EiGtlarae apresentar como oposições ao Departam
. ento
a minas o aaaa20 CS CO isiDam aaaarliMa-Maaa
Laaminual daa anz)Vriefiade Wizsstrin3 emale aua co intarem paseadicadou cova a conezmaz ala registro ranueritia

arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei- Termo n.° 750.802, de 23-5-1966
esclares. cartões em branco, cartuclica
tonas, banho, bacalhau, batatas, balas. D.C.L. —Difusão Cultural do Livio de cartolina, copas planográficao caLimitada
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
demos de lembrança, carretéis de pie-.
São Paulo
palão, envelopes, envalucros para chaceda em pó e era grato camarão, canela,
rutos de papel, encadernação de papel
em Pau e em pó, cacau. carnes, chá,
ou papelão. etiquetas, %lhas índices
cararcalls ahccolates, confeitam' cravo
cereais, cominho, creme de leite. cremes
fôlhas de celulose, guardanapos. livros
limenticios. cro q uetes. compotas. cam
não impressos, livros fiscais, livros de
gica coalhada. castanha, cebola, condicontabilidade, mata-borrão. ornamentos.
mias.se 32
mentos para alimentos, colorantem Para distinguir: Almareques, acendes de papel transparente, protos, papelichouriços, detida., daces, doces de frua abuarlos, álbuns aporemos, haletioa
nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
omac.as alimentares, em- tãogos. edições' impresaaa. nevem/ao <Er papéis sem impressão, papéis em branco
padas, ervilhas, comovas, extrato de toa- Mama de publicidades, programas watt> para forrar paredes, papel &maço com
mate, a:Tinha-a aiimenticias, favas f3' fônicoa. rádio-televisionadas peças Ice3 ou sem pauta, papel crepon, papal dc
aulas, floccra, farelo, fermentos, taipa trais o cinematográficas Programas seda. papel impermeável, papel encerado
figos. frios. 'sura sacas naturais e cria.
papel higiênico, popel impermeável
circenaes
talizadas, glicose, goma de mascar, ger.
para copiar, papel para desenhos, paTermo n.° 750.803, de 23-5-1966
charme grânulos, gré"o de bid, gelatiaa
pel para embrulho inmermeabilezado
Indústria
de
Aparelhos
Eletrônicos
goiabada, geléias, hem doce Oleava
papel paro encadernas, papel para cem
STJGURA.1 n ÇA
Diplexer Ltda.
mate, hortaliças lagostas, línguas. leite
cravar. papel para imprimir, papel paBrasileira
São Paulo
condensado, leite em pó. legumes em
rafina para embrulhos, papel celotata,
conserva, lentilhas, linguiça louro, Wspapel celulose, pope) de linho papal
Classe 32.
absorvente, papel pana amanhar taPema iminguir: Almanaques. ageadas sas alitnenriciaa. mariscos, manteiga,
DIPLEXI:ft
baco, papelão, recipientes de Papal roenumms álbuns impremos boletinea co. margarina. marmelada macarrai. .nam
Ir am, ediçaes impressas. reviataa ór aa de :cauta, mel e melado, mata, mossetas de papel. rótulos de papel. calca
Ind. Brasileira
raro cia Publicidades. orogramas radio. sas para nangaus. molham moluscos
de papei transparente, sacos de papei
•
ádio- tele visionadas. peças Ua- mostarda, mortadela, dm moscada. nofô c
serpentinas, tubos, postais de cartão
Clame 8
i:m.2a e -;nenintograf,caa cacgransaa zes, óleoa comestiveia, ostras. oves,
e tubetes de papel
pâes, paias praanas pimenta, pós para Para distinguir os seguintes artigos elé
circenses
Termo
n.°
750.805, de 23-5-1966
Micos:
Rádios,
aparelhos
de
televisam
pudina, pickles. peixes, presuntos. pa.
Taemo n.° 750.797, de 23-5-1966
Bar e Lanches Bons Petiscos Ltda,
tês. peei-pela pastilhas, pizzas pudim pich-ups. geladeiras, sorveteiras, apareCasa Grande Hotel Ltda.
queijos. rações balanceadas para ani- lhos de refrigeração. enceradeiras, co.
São Paulo
São Paulo
mais, requeilôma sal, cama sardinhas, oirmicrea de pia fogões, fornos e fogo'
BONS
PETISCOS
teima
elétricos,
chuveiros,
aquecedoras
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
ind. Bre.sileire
,ASA GRAIM
Frutas, carradas tapearam-tâmaras. talha- balanças, ferros elétricos de engomar e
rim, tremoços. tortaa, tortas para ali- passar. batedeiras, coqueteleiras. expre.
Classa 41
0 Paulo-Capital
medorea, liquiclificadorea elétricos, má
mento de animais .2 aves. torrões
gria, alho. aspargos.
Alcachofras,
ale
manas para picar e moer legumes e
Classe 33
sulcar, alimentos para animais. amido.
Tèrmo n.0 750.801. de 23-5-1966
carne.'
resistências
elétricas,
fervedorze
• Titulo
Diamag — Jóias e Pedras Preciosas estufas. ventiladores. paenlas e bules Imendow.x., ameixas, amendoim. araruta
.1 mulo na' 750.798, de 23-5-1966
Limitada
elétricos, refletores, relógios de ar re arroz, atum, aveia. avelas, aze:te aseiCasa .Grande Hotel Ltda.
São Paulo
frigerado formas elétricas. máquinas rufas banha, bacalhau. batatas. balas.
Saio Paulo
fotográficas e cinematográficas. cana niscoiros, bombona. bolachas, bauniiha.
DI.Alaaaal
painhas elétricas garrafas térmicas re• café em pis a eras grão. camarão. canela
In. Brasileira
gaclores automáticos, lâmpadas, apare- -e pau e em gt8, cacau. carnes. chã.
CA3A GRANIE
(lasse 13
lhos de luz fluorescente aparelhas de .arametie chaccaoseas, confeitos cravo
HOTEL LTDA.
adereeos' de metais preciosos sem:- comunicação interna astenlizadores com areais, cominho, creme de le:te eseraea
arec:osos e scas imitações adereços de iensadores. bobinas, chaves clamam
eanacios. croquetes. compotas. canp, r • • t Nu,1, , mItacões :idot comutadores. interruptores. tomadas de .;
coalhada, castanha. cebola, cascail os da metais p reciosos semi-preciosos corrente. fumaeL aparelhos fotogzaticos -tenros para alimentos. coiorantea
Nome Comercial
e suas imitações, alianças, amais, arti- e cfnematográgicoa. filmes revelados Mouroos, deada„ doces, doces de ála
1 .1
a.'' 750.799. de 23-5-1966
-spinafre essências alimentares, em--^as
fama (adastrai Meeànle a e Meta türql..a gos de zi.ntaaia de metais preciosos. lainóculos. óculos, aparelhos de aproaibalagandans de metais preciosos ou mação. abat-lou es e lustres má cminaR riartas ervilhas, enecovas, extrato de t&.
Limitada
para lavar roupas Para ,w •
mini-pmciosos bandejas de metais ara.
mata tarinhaa dimanadas. Favas USão Paulo
iomestico
CIOSOS neolotaues de metal preciosos.
s: il ia %. flocos, Ureia Fermentos. feijão
brincos de matai precioso ou semif q.
mico. 341.eiS3 Secas naturais e artaTêrmo n.o 750.804, d e23-5-1966
U
p reciosos, bules de metais preciosos.
calcomo goma de . mascar. „prOyapok Aparas de Papel [tela.
Ind. Brasileira
carteiras de metais preciosos, colares
imas. granulas, grão de bicl galaaama
São Paulo
de metais preciosos ou semi-preciosos
j acanhada geldiam herva doce Moam
contam de metais preciosas. copos de
mate nortallçam lagostas. tinguaa. tale
Classe 6
:malcasado,
UYA0k
ea2 pó. legumes
Afiaclores anéis bobinas, honiaas 'em ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
ror/ser a. lentilhas, linguiça louro, masatidoresi buchas; caldeiras a vapor; car- fio de prata, fivelas de metais preá°.
Ind. Brasileira
sas Sliar;.uos. manteiga.
buradores, cilindros; eixos; filtros como sos cafeteiras de metais preciosos. 1615s
ma ruarina. marmelada maca :afia masClasse 38
parte integrante de máquinas máquinas Jóias falsas. lantejolas de metais praaie costura; motores; utensílios ao má- ticou, medalhas de metais preciosos Aras para guardanapos de pape, sa de tomate, mel e melado ma te pasquinas não hortícolas nem agrícolas; semi-preciosos e suas imitações, palitos aglutinados álbuns (em branco) álbuns sa , Para mingaus, molhos Ja• mama
martadala, nósmoenda.
valvalas; camisas e pistões pare tnetrares de ouro pedras preciosas parai Jóias pe- para retratos e autógrafos. balões (em
dras semi-preciosas para 161a pérnlas cato para brinquedos) blocam para tas óleos camestiveis. astras oaus.
Tia mo n.° 750.8(10, de 23-5-1966
e imitações de pérolas, pratos de me- cOrrespondência. blocos para cálculos ag es natos praiinês Pirnenn 935u
St • per Mercearia Braguinha Ltda .
tais preciosos, serviços de cila e de cala blocos para anotações, bobinos. brochu pudins. pichles,. geles. presuntos. £2,9
de matais preciosos. serv'mcm, de lida ras não impressas, cadernos de estam é s O! r,t-poks pastilhas rii7::a Dutifq33:
São Paulo
de metal precioso, serviços de refreemos ver. capas para documentos carteiras .:pirliam rações balancearias para anide metta precioso. serviços de saladas caixas de papeiam cadernetas, cader mais. requeijões. cal, sagú sarclothaa
BRAGUINHA
da frutas de metal precioso, serviços de nos, caixas de eartão, ca:xas para eia sandulehes. sorvetes, saci de tomate e de
sonata do metal precioso, talheres de pelaria, cartões de visitas. cartões co frutas, torradas tagoca, tâmaras. ia a
Classe 41
.a.a.lacmhofraz, aleti1,alo, aspargos metafia Gazeavas, 11.1rib-dica de metal marciais. cartões Indicas, cordata car- rim. tremoços. Cortas. tortas paaa ali'
do, Itarmalisass lapidadas e vasos de
tolina. cadernos de papel melimetaode
mento de animais e aves, tOne-i4
amaacama alimentos paga p ainms3,
e em manco para desenho. cadernos
metais riTeCIOSCDS
taDitle e torrado
melzas, asmasaioaaa, avaaaatia

vitórias, godês, instrumentos de aclareEcurthar. lápis, lapiseiram mepincéis, maquinas e 'petrechos
pare: mmniar lápis, maquinas do asare.
vea somar e calcular, máquinas ee
arampaar, ampotecas, papel carbono,
perima:doas, pastas para escritbriea
imas a-saleas de metal, porta-tinteiroa,
ocriaolleala. porta-camoLmbes, prensas,
parta-Sio:xis, prendedores de paipel, perce.vein:\: &aguas. atendia, separadores
pam, ;matavam tintas de escrever e
tiralinhas
_
o_
Térmo n.° 750.795, de 23-5-66
"Sigurança" Editorial Ltda.
São Paulo

•
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60

Termo a q 750.806: de 23-5-1966
Solcar Indústria e Comércio de Carnes
Limitada
São Paulo
•SOU; Ali

Incl. Brasileira
Classe 41
Carnes em geral
Termo n. 9 750.807, de 23-5-1966
Miguel Gouiales Martins Rui:.
São Paulo

se: chapas/ totográlicas composições. es
c,ntores de incêndio.. cloro. corrosivos
:Tornares. corantes. creosotos: descorais
tes desincrustantes. entes: anui
es fotográficas. enxofre. ater. carnal
tes. eestearatos; tenol. Mime s sensibili
Lados para totoprattas. tixadoree. flui
;os para freios. formal fost atos indus
trais fósforos industriais. .thioreto:

Termo ri." 750815. de 23-5-1966
Zoofarma Indústria e Comércio de
Agro-Pecuários Lida
São Paulo

•

Têrino n." 750 . 821, de 23-5-1966
Centro de Abastecimento Zoota I i,.
Limitada
São Paulo

,ZOOCICLIU
Indústria Brasileira

tu . idente s ')a-'s solde; galvanizado:e:.
Classe 41
gel.nnas • para lotogra tia: • e anu-mor- urina: hidra tos. hl droi-ultitos: mper Alimentos para aves e animais e rações
•
meabilizants. toduretos lacas: massa,
75G. 816. de 23-5-196-6-Termo
nara pintura cmignesio. mercúrio nitra
Zoofarma Indústria e Comércio de

ros. aeiltral s zadores. nitrocelutose; pro
Produtos Agro-Pecuários Ltda.
midos, 'oxidar/cc. óleo para pintura. oret
São Paulo
.
para
ora
le linhaça. produtos . quimicof
PENTÁGONO ARTES
aressão: potassa industrial . °anéis he
»ogra ticos e Preliocopista ociiculas seu
GRÁFICAS E
vels. papéis para fotograba., e anal;
•ISTJAIs,
Res de laboratório. pigmentos potassa
S. Paulo-Capit
:nós metálicos para a composa,ao de tinNome Comercial
ras n-enarações para totograhas. predu
tot para niquelar. p ratear e crome,
Classe 50
Termos lis 750 .822. a 750 . 827,de
Classe 41,
p rodutos • p ara diluir tintas. prussiaros
Titulo de Estabeelcimento
23-5-1966
reativos. removedores. sabão neutro. Alimentos para aves e animais e rações Eduardo Angusto Mu,ylaert Antunes
Termo n,0 750.808, de 23-5-1966
sais. salicilatos secantes. sena: bilrzantes
São Paulo,
Têrmo n. o 750.817, de 23-5-1966
"Martins & Camargo Ltda .
soda cáustica. soluç6es - ninem
Zoofarma_ Indústria. e Comércio de
São Paulo
cas de uso industriai. solventes. culta
Produtos. Agro-Pecuários Ltcia •
O PINO DA BOSSA
tos. Untas em Dó. liquidas. sólidas ou •
São Paulo
SALÃO LI DEP.
para
madeira
terra
paredes
,
pastosa
ei r a
L. n . Brasileira
Ind.. Brasileira
construções, decoraç'ões. couros, tecidos'
fibras. celulose, ba,rctss e veicules. calce
Classe
instrumentos musicais e suas' partes
• inchistrial thmer vernizes; sareser
Classes: 33 e 48
integrantes, exceto máquinas falantes
Titulo de Estabelecimento
Termo 0.9 750. 810, de 23-5-1966
Classe 17
Ramon
Dano
Duarte
Verga
Têrrno n.9 750.809, de 23-5-1966
Artigos, mãciciino e- instalações para
São
Paulo
Classe' -11
Manoel Gonçalver
eseririos e desenho, nár... ihcluídos
Alinientos para aves- e. animais e rações
São Paulo
• nas classes 38; e 40
• LOS TRES SOLOS
Termo n.° 750. 818, de 23-5-1966
Ouse. 1,4
7,00farma Indústria e COmércio, de
ANUTETA
Vidro; comum, laminado: trabalhado
Classe 37 Ind. Brasileira
Produtos Agro-Pecuários Ltda
em, 16das as formas a preparos:, vidra,
Pare dist. agua' : Almanaques. agendaa
São Paulo
cri'stat para todirs' os f11, vidro adi*
anuários. álbuns impressos. boletins ca
criai, corri telas- de metal ou compostn
Classe 42
talogos. edições impressas. revistas, ór
cões, especiais: ampolas, aquários. ase
• Bebidas alcoólicas e mgeral, no tada- gtios de publicidades. Dro p : amas radio
mente vinhos
sadeiriss almofarizes,. issuidelas cubai
tônicos. rádio-televisionadas peças teu
tas cadinhos, cântaros, cálices, centrd
trais e cinematográficas programas
,Termo n.o 750.811, de 23-5-1966
circenses
der mesa., cápsulas. copos, espelhos. as')
Candeias Química Ltda.
.reles. parraiões. graus globos. hastas
' Termos os. 750.812 e 755.813, de
Classe 41
São Paulo
- Alimentos para aves e animais e rações Sarros. jardineiras, .11toreiros mamada/
. 23-5-1966 •
res, eitantegueirns, pratos, pires. portaa
Zoofarma Indústria e Comércio de
na/Relias, potes, pendentes Int.'
Termos as. 750'. 819 e 750 .820, de
Produtos Agropecuários Ltda .
saladeiras, serviços' pare elPà
;crestai
23=54966
São
Paulo
•

BPIPAC
Indústria Brasileira
.

A trEFAC
'Indústria Brasileira

BOVIFAC
Indústria Brasileira'

Centro, de Abastecimento Zootécnico sas., cases, viisilhames. vidro para vb.
fresccs, saleiros, tubos, tigelas, travets'
Limitada
.cTraçag, vidro- para reldgfosr. varstariï
Sais Pánic
,vidros para contaisotas, vidta pare,
automóveis egiocaarra
aw Bara-brlines e

CANDEIAS

Indxistria Dracileira

ZOO
-ira rire a

Classe 1
rtbsorveate.a acrions
ácidos. acetatoe. agentes quimicos pari/
tratamento e coloraçeo de libras, te.
eidos. couros e celulose; água-raz. al; ,,,minn avaliem alumia alvaiade al,etant, industriais alumínio sm - oó.
soronlaco. anti-incrustantes. anti-o-tidan
anti-corrostvos, anti-detonan 4.es. azo
tatos. [ora 2cidu1ade para acanuladores. apua aciganada Dera fim industr.!•
ala amônia: banhos pare galvanizado
-benzinas. benzo!. betumes. bicarbonstr
de sédio, de potAsslor cal virgem.. cai,
carbonatos, catalizadores. creltdo
Mem

Classe 21
Para distinguir: Veicules e suas parte

integrantes: Aros' para bleidetas, autos
astWeiti auto-cassalnhties,,
amo&
tecedores. alavancas le dknbick garco4
breques. braços pare crera:km biddla
L. carrinhos eiP mão e carretas: easaflã
Classe 2
iabonetes, carros ambulantes; carniM91e4
Substãncias químicas veterinárias
carros., tratem. carros-berço& emala
Casse 41
tanqueS, carros-irttgadões. carros. cata •
Alimentos para. aves e animais, racties
opa.
carrocaties. dinasta.. chapas Cite
Classes: 2 e 41
Termo n.9 750.814, de 23-5-1966
Para vuicuid& cubos de xrdenloa,
Indústria e comércio de produtos quí- calarei,
Ximenes Oliveira
°arredios, para veiculo*. direerioà, chola
micos veterinários, substancias e alimen- andaime.. atribon.
Sao Paulo
escadas rolantes. ?TO
tos para aves e animais e lisfises
nubles pare pessageltos e DAM aaraa4
WONOCIO
Ciasses:. I e 41engato para; marca
trld. Brasileira
cle areei%
Indústria e comércio *de pron. atos qui- Irak* fronteiras toareama
veicule&
Classe 6
micos veterinários, substancia. e ali- tocomoileaa limam motacidozoda%
mina
Motores para elimbarcações
mentos para aves e animais e raçees meandaieteta makmargat Mota forOak
•

Indústria Brasileira -
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manlveas ria vios. ônibus °a ra • choutiea.
pare-iarnas para-brisas. pedais ()barrões
rodas para bicicletas.. raios puta 1,ic.cie
tas rebouhe radiadores oarp veiculos
rodas tiara veicuins. selins. 1" C CIOS u
rentes para veicu los. vagões velocipe
kfes varetas de contrõle dc M'og ador e
acelerado r tróleis rroteibus - . ar p es dé
carros. ;ateres para car-as
Classe 35
Couros e piles preparadas ou não, camurças.. couros, vaquttas. pelicas. e artetato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios. bolsas. Carteiras caixas.
chicetes de couro, carneiras. capas para
álbuns e pars. ' livros. embala geas de
couro. estojos. guarnições de couro para
automóveis. guarnições para porta-blocos. malas maletas. porta-notas porta.
chaves. porta-niqueis. pastas. pulseiras
de couro rédeas. selins. sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e solaclbs.
tirantes para arreios e valses
Classe 37
Roupas brancas. para cama -. mesa:
Acolchoados p ara camas• co chás, co.
shiegões, fronhas. gtil‘r(1:,..na
Pertonis
go bordarus ,noosiiealaas
pos
lençói, 5 antas coara camas nanos rara
tas. ro .lhas -te
- panos -ir.
rosto e banho. toalhas de mesa. toa- Itas cara lautas toalhas pira chá ...
ca f, toalhas oara banquetes. guarnições oara cama e mesa. toalhinhas
(cobre Dão)
Termo n.° 750.828, de 23-5-1966
Manufatura de Roupas Roth Ltda.
- São Paulo

fio T'

Termo D.° 750.830, de 23-5-1966
Miguel Kassis
Paraná

KATRANE
Indústria Brasileira

Classe 36
Para itstinguir: Artigos de vestuário:
e roup as feitas em geral: Agasalhos
9 ,—, tals, alpargatas. anáguas. blusas
botas botinas. blusões. boinas baba.
"r!-- • - bonés. capacetes. cartolas. cara.
viças casacão. coletes, capas. chalés:
cache cols. calçados. chapéus. cintos
Cintas combinações. corpinhos. calças
1. , enhoras e de crianças calções. cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
saias. casacos. chinelos, dominós. echarpes fantasias. fardas para militares, co.
!caiais fraldas, galochas, gravatas. gor.
Cos. nos de !ingeria. faquetas. laquês
!uvas. limas. lenços. mantéis. meias:
znalas mantas. mandrião: mantilhas. paletós. p alas. penhoar. pulover. pelerinas:
Peu g as. pouches. polainas. pilamas punhos. p erneiras. quimonos. regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios. saldas de banho. sandálias,
meteres. shorts. sungas. stolaa os slackz
boticas. turbantes ternos. uniformes
e veselos

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 750.829, de 23-5-1966
Lasole Fiscalização Publicitária Ltda.
São Paulo

/asai

Classe 33
Serviços de fiscalização e orientação de

programas radiofónicos, para terceiros

São Paido

MORA

Termo n.° 750.841, de 23-5-1966
Publi-Top — Publicidade e Promoções
Limitada
São Paulo .
Guanabara

3.0

Nome Comercial

NOVAZED
Classe 8
Material elétrico de segurança, a saber:
fusíveis elétricos, fusiveis; soquetes para
fusíveis; capas• rosqueadas para fusíveis:
bujões rosqueadas para fusíveis; caixas
para fusíveis; encaixes de ajuste para
fusíveis
_
Tertno n. 5 750.846, de 23-5-1966
(Prorrogação)
Farbenftibriken Bayer Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO

Sulfigran
Classe 1
Proca.ros químicos para a indústria, as
ciências e afotogi:af ia .produtosextinto.
res, temperos e soldaduras
Termo n.° 750.847, de 23-5-1966
( Prorrogação
Mario Rebelo de Oliveira Filho e Rudr
Rebello de Oliveira
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepaIngredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil, azul da
Prússia. alvaiade de zinca abrasivos.
algodao preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes. extrato de
anil. fécula para tecidos. fósforos de
cera e de madeira, goma pare lavanderia. limpadores de- luvas. liquidos de
branquear .tecidos, líquidos mata -gorduras p ara roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de carros. pós de branquear roupa. salicato
de sódio soda. cáustica, sabão em pó.
Rabão comum. sabão de esfregar e sanonáceos. Moio.; de polir e verniz

Termo n. o 750.845. de 23-5-1966
Siemens
Schuckertwerke
,
Prktiengesellschaft
Alemanha

RENÊ

Classe
Classe 36
"ara cnstinguit os sem entes artigos ele- Para chst,numr: Artigos de vestuários
zricc Rádios, aparelhos de televisão e rou p as testas em geral: Agasalhos
sick-ups geladeiras sorveteiras, apare. aventais. alpargatas. ana puas. blusas
hos de refrigeração enceradeiras. as. 'iotas, botinas. blusões. boinas, baba:
•iradores de pó fogões, tornos e toga louros, bonés, capacetes. cartolas. cara
eiras elétricos chuveiros, aquecedores ouças. casacão. coletes capas, chales
a lanças. ferros elénzicos de engomar e ,:achecols, :alçados. chapeus. cintos
•assar batedeiras, coqueteleiras. expre cintas. combinações, coroinhas. calças
-wdrires liquid licari .) :s elétricos má de senhoras e de criam, as calções cal.umas para p icar e moer legumes .e ças. camisas camisolas camisetas
4roe. resistências elétricas tervedores cuecas. ..eroulas, colar Mios, cueiros
's'utas ventiladores naenlas e bules saias. casacos. chim los domamos. echar
ieiricos refletores. rs. Agias de ar re. pes. Fantasias. tardas para militares. co-rigerado turmas elétrica-. máquinas egiais, tralaes , galochas gravatas, gor
'orográficas e cinema tom aficas cam os logos dt tingem. jaquetas. laques
.amhas elétricas, garra tas térmicas. ra- uvas, ligas, lenços, utantõs. meias
ladores automáticos, lâmpadas apare. oaiSs mantas. mandribo mastinas. ma
ho- de luz fluorescente.. aparelhos de etós. palas. penhoar pulover. pelerinas
-omunicação interna esterilizadores con- péugas. ponches. polainas. pijamas pu.
lensadores. bobinas, chaves elétricas nhos. perneiras.. qui mOnos. regalas
-omutadores. Interr . :Ia-ores. tomadas- de robe de chambre. roupão sobretudos
wrente. tusivel ararelhos fotográficos suspensórios, sairias cie banho sandálias
• cinematográgicos. Filmes revelados sueteres. shorts. sungas. stolas ou sia cks
toucas. tu rbantts. ternos, uni tormes
sinficulos. óculos. aparelhos jle aproxi.
e vestidos
nação. abat-lours e lustres máquinas
Para lavai roupas para uso
Termo n.° 750.843, de 23-5-1966 •
doméstico
Julio Adolfo Mendez
Termos os. 750.839 e 750.840, de
Guanabara
23-5-1966
Companhia Swift do Brasil

'Indústria BrasileiA

RADIO

Termo n.o 750.842, de 23-5-1966
Magazin Renê Lida.
Guanabara

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques. agendas.
anuários, álbuns impressos. boletins catálogos, edições impressas. revistas. óraãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
Termo n.° 750.844, de 23-5-1966—
Indústria e Comércio de Calçados
Muritenia Ltda.
Guanabara

MAURITÂNIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Classe 36
Calçados

INDISSIRIA 13PASIM&A

Classe 46
Velas
Termo n.° 750.848, de-23 -5-1966
(Prorrogação)
Lápis Johann Faber Ltda.
São Paulo

PRORROGACÁ0.,

T3 AM BU

lridúst.‘la Brasileira
Classe 17
Par. distinguir tnáoinnas
para escritórios e desenhos eie geral:

M!!5V
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderá.° apresentar suas oposições ao Departamento
concessao do registro requerido
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com
Têrmo n.° 750.853, de 23-5-1966
Termo n.9 750.858, de 23-5-1966
Arquivos para correspondência, alma
tadas para carimbos e para antas, abri- Laboratório Farmacêutico Efedrll S.A. Dirceu de Vilhena Fabiano de Araújo
dores de cartas, arquivos. apontadores.
Guanabara
Santa Catarina
berços para •ata-borrão. borrachas.
brochas, canetas para desenho., corta.
VALCIUM PALLAS
dores de papel. colchetes. carnabadorea.
cestos para papéis e correspondendo
classificadores. clips. caiadores. canetas,
compassos, cofres. canetas tusteiros,
Brasileira
netas esferográficas desenhadores. data.
dores com minas, descansos para lápis
Classe 3
• canetas. 'esquadros. espátulas. furado.
res. tussas. fichários, fitas para (cáqui. Um preparado farmacêutico medicinal
usado como tônico e recalcificante
ias de escrever, fichas para arquivo*
.máquinas para escrever. calcular. $ ao.
Têrmo n.o 750.854, de 23-5-1966
mar. fitas gomadas, máquinas para Sociedade de Expansão Farmacêutica
grampeadores. grampos e ganchos para
Limitada
grampear. goma arábica. gomadores.
Guanabara
INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 750.862, de 23-5-1966
Scott s Williams Incorporated
Estados Unidos da América
PRORROGAGO

SCOTTsmiwAms
Classe 6
Máquinas de fazer meias; partes de
máquinas de fazer meias
Têrnio n.o 750.863, de 23-5-1966
Cristóvão Colombo Lisboa
Guanabara

escritórios, gis, godets. instrumentos de
,pRORROGAÇA0
escrevei e de desenhos. lápis lapiseira*
Classe 42
.-.:PRORROGAÇÃO
=olhadores. mata-borrao, máquinas e
Aguardente de ,
cana
- apetrechos para apostar lápis. ampo.
teca* metros para escritórios e para
Termo n.° 750.859, de 23-5-/966
desenhos. papel carbono. perfuradores,
International Telephone And Telegraph
&Modo Colombo Lidei
pastas para escritórios. com fechos de
Corporat1on
untai. pastas 'para escritórios, com taRIO DE JANEIRO
Estados
Unidos
da
América
RIO DE JANEIRO'
c.hos de metal, porta-tinteiros, porta.
lápis, porta-canetas, purta-carimboo
Classe 3
porta-cartas, porta-blocos, penas. preis. Um preparado farmacêutico (fermento
Classe 3
PRORROGAÇÃO,
asa. pincéis, prendedores de papéis. per. láctico), de sua indústria e comércio
Uni produto farmacêutico usado como

PRIMEX

ENDOLOC:

cavalos. réguas. atenda, separadores
Têrmo n.° 750.855; de 23-5-1966
para 'arquivos, sinetes, tintas para tuk
cravar. dralinha. tintas para carimbos Sociedade de Expansão Farmacêutica
tintas para duplicadores, tintas para imLimitada
pressão. tintas para desenhos, aparelhos
Guanabara
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de oraPRORROGAÇÃO
dereçar. máquinas registradoras
Termo n.o 750.849, de 23-5-1966
• FOSFAT
SCAISA — Sociedade Comercial Ag-o
Industrial Ltda.

São Paulo

Pt10 DE JANEIRO

KELL0G2
Classe 8
Aparelhos telefônicos (Inaustria e
Comércio)
Têrmo n.o 750.860, de 23-5-1966
Standard Telephones And Cables
Limites
Inglaterra

tônico reconstituinte
Termo n.° 750.316, de 23-5-1966
Laboratório Vebel de Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

flEMOPATROli

I ndústria Brasileirã
Classe 3
Um produto farmacêutico mediicnal, irtd
Um preparado farmacêutico, indicado
PRORROGAÇÃO
dicado como colagogo e anti-anêmica
coom tônico nos estados de desnutrição
e nas convalescenças
Têrmo n.° 750.865, de 23-5-1966
-(3
Indústria Erasileira
Ldnoratório Vebel de Produtos
Trmos as. 750.856 e 750.857, de
Farmacêuticos Ltda.
Classe
6
23-5-1966
Classe 41
Máquinas, ferramentas e partes para os
Gino Alpes
Guanabara
Arroz, óleo de habaçú, torta de babaçú
mesmos e máquinas bprrofadpras
São Paulo
e farelo de arroz
(Indústria e Comércio)
PRORROGACUA
Têrmo n.° 750.850 de 23-5-1966
Têrmo
n.° 750.861, de 23-5-1965
SCAISA — Sociedade Comercial Agro
International Telephone And Telegraph
Industrial S.A.
Corporation
Guanabara
INDUSTRIA IIRASILEiRipl
Estados Unidos da América

ANBLC

(VE BE 1,

5UArSA - Sociedade Comercial
Agro Industrial S. A.

Nome Comercial
Tênnos na. 750.851 e 750 . 852. de
23-5-1966
Casa Alves Batista de Couros Ltda.
Guanabara
Classe 28
Artigos da classe

VULCAIANDIA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigos da cias=

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, atie rild vos. mies bitter. brarkdv con'taque, cer

vetas temei. genebra, gin. kumel. tico
res. nectar, punch pipermint rburn
sucos de trutas semi álcool. vSÁhos. ver
mouth vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh:sky

Um produto farmacêutico medicina)
aprssentado sob a forma de gotas,
indicado como anti-espasmódico
Têrmo n.° 750.866, de 23-5-1966
Laboratório Vebel de Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃOt
tlIMETOXi

Classe. 43
Indústria 13rasileitA
Classe 8
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas; gua- Comerciais e industriais telefônicos, te- Um produto farmacêutico medicinal. Ida
legráficos radiotelefônicos e
raná; refrescos, refrigerantes: soda; xadicado coom anti-tóxico e na insuilcia
radiotelegráficos
ropes para retresars
theliÁgcg

4928 SegunÚa-feira 21
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n.,...
Termo a» 750 . 867, de 23-5-1966
Cristovão Colombo Lisboa
Guanabaar

• Termo .° 750.871 de 23-5-66
Iracy Zarur
.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

DE HUG
E LE TOM

•

Térruo n.° 750 .875, de 23-5,66
Jos. é de Sá Vieira Mendes
São -.):tuto

.oltronas-camas. prateldras. porto-chas
ais. ...ufa& sotásscainas. travegeiraa
vi trines
Tèrnio n.° 750 .877. de 23-5-66
Taba Móveis Arquitetura Interiores
Ltda
Goiás

I

Têrmo n.° 750 868, de 23-5-66
Farmex — Indústria Química e Farmacêutica Ltda .
Guanabara

Têrnio il.° 750.873, de 23-5-66
Almeida Fernandes C1 Cia. Ltda.
Guanabara
•

PRORROGACÃO

PIIIA1000Iflanj

WOR1&OIODfY
Classe 3
Produto farmacêutico indicado TaJ ?saimatisano e na hipertensão arterial
Tèrmo n.° 750.869, de 23-5-66
Laboratório Sedabel Limitada
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

mnNINAN
Classe 3
Um produto farmacêutico usado no tratamento das anemias e estados de
desnutrição
Térmo n. 9 750.870, de 23-5-66
Divino Bar Limitada
Guanabara

DIVH‘10
BAR LTDA.

Classes: 42 e 43
Nome comercial
o 9 750.871, de 23-5-66
Têrrn Ira% de Lima Souto
Guanabara
• PRORROGAÇÃO

BATUTA!
INDUSTRIA BRASILEIRA

RIO
Classe 46

Sab go comum

PRORROGAÇÃO
aguardente de Cana

.41moida rornandoo 4 Cia. Ltda.

Ruch)..) do LIMA Ne 422
Isuatpd - Bot. do Aio

Classe 42
Para distinguir Aguardente de cana
Têrmo n.° 750274, de 23-5-66 ---I ndústrias Brasileiras Eletrometa lj rgicas
S. A.
São

oRic)„ Emnsalluna

:iasse 22
Céu, liame eia fie ou em linha estambis
de seda ou de lã fios -te al godão. juta.

)ã linho olosraa riam ravun, seda natural para tecelagem ou uso comum
luta eia tio ou einlinha
lã torcida.
linhas e nuneadw 3U novelos, linhas
brilhames. linhas oara bordar. para cos.
lura. crochet no tricotagem. linhas em
meadas nunoveloa retroses
Tênno n.° 750.876. de 23-5-66
Antonio Silveira Dias

tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
lhos de refrigeração. enceradeiras, as.
piradores de n6. fogões. fornos é fogareiros elétricos. chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. cogueteleiras. exore,
medores liquidificadores elétricos má.
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores
estufas, ventiladores. paenlas -e bules

elétricce refletores. relógios de ar refrigerado formas -. elétricas. máquinas
fotográficas e cinematográficao, campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna. esterilizadores condensadores, bobinas. chaves elétricas.
comutadores. ' Interruptores, tomadas de
corrente. fusivet aparelhos fotográficos
e cinernatográgicos. filmes revelados.
binóculos. óculos. aparelhos de aproximação abat-joura a lustres máquinas
para lavar roaspas para uso
doméstico

Nome comerciai

Térmo n° 750.880, de 23-5:66s-jatai Cereais Ltda.

Goiás

Rio Grande do Sul

J AT
CANINHA
ESPECIAL,

Com 45 •
W CRISTOVAO PEREIRA. ND
same ALEGRE •asca Sal.
IND Bn4S,LEIR4

Classe 42
Classe X
Parp distinguir os seguintes artigos ele.

Talla Miuá
&pletora
lolednes Na.

INO BRASILEIRA

COSE CERTA

PARATODOS

rnadetra. espreguiçadeiras. escrivants.is estantes. guarda-roupas. mesas,
,esinhas mesinhas para rádio e tele vi-

ão. inesinbas para tekvisão, mcv.i.D, ires
mra quadicAb porta .st tratos. ixsit onda.

:lasse 32
Para distingui
álbuns, almanaques
jornais
anuários, boletins. catalogis
livros. issk,as cesstrais e csiernatograt,
Classe 3
Uma especialidade tarmacéutica indica- cais. prow amas de rádio t televisão
publicasaes revista, tolhinhwes
da no tratamento das deficiêncibs
'sai' e programas circenses
polvitaminicas

. rádios, colchões, colchões de tnolan
itspensas. divisões. di veios, discotecas

Aguardente de cana, simples e
composta
Térnio n. Y 750.878, de 23-5-66
Taba Móveis Arquitetura Interiores
Ltda .
Goiás

TH

Indústria "sasileira

Classe 40
lóveis em geral. de metal. vidro. de
, ço madeira, estofados ou não, inch:.

ive móveis para escritórios: Armários.

Indústria BresUra
Casse 41
Alcachofras, aletria
alho. espargo:a
açúcar, alimentos Para an ..- -os, amido
amêndoas, ameixas. amendloissis. araruta
arroz. atum aveia, avelãs, azeite nzei•
tonas, banha, bacarmu, batatas, bulcia
biscoitos bombons bolachas baunilha
.afe
oó e em grau camarão, canPiis
n,* oau em pó. cacau, carnes. cha
.aramelos. chocolates. confeitos. cravo,
.ereais cominho creme de leite, cremes

imenticios. croquetes. compotas. cos.
Tira, coalhada. castanha cebola condi.
nentos cara alimentos. coloramsea
-iouriços. dendê, inces doces de frta98• espinafre essências alimentares, ma.
, ,,cPas, ervilhas, enuovas. estrato i* tonara 'arinhas alimenticias. favas. 10.
-idas. flocos farelo, fermentos. leilão
. , cos, frio& frutas secas naturais e criaslizadas: plicose. r,orna le mascar, gess'oras. grânulos, grão de bico, gelatina.
aba . geléias. herva doce herva
nate, horta tiças. lagostas. Unguao. bik•
amclensado. leite em p6, legumes em
smserva. lentilhas. linguiça. louro. 612a0.
•af

ai fincar* cias mariscos. manteiga

na rgarIna. marmelada . macarrão mas* tomate, mel e melado, mate. man-

, rmários para banheiro e para roupas ias para mingaus molhos. moluscos.
'sada& almofadas. acolchoadas para uostarda. mortadela nós moscada an.
ióveis. bancos. . balcães. banquetes. tes. óleos comestivels. ostras ovas
',ideias domiciliares, berços biombos. ales. natos pralinês pimento. 03 para
• -1 - ; -as. carrinhos para chá e café. sudins. oickles peixes presuntos,
onluntos para dormitórios. conjuntos 'és. petit-pois pastilhas pizzas oudins:
,rn sala de tantas e sala de visitas Tueiloa rações balanceadas para tadnniuntos para terraços. ;ardi e praia. -r.als, requeijões, sal saga sardinhaa,
ariluntoa de armários e gabinetes para , anduidsea salsichas, salame& sopas enopa e coshaha. camas cabides. cadeiras atadas, sorvete& saco tomatCs e de
aratórias, cadeiras de balanço. caixas %tas: torradas. tapioca. etEaffts.
trentROÇOS, tona& tortas pra ali-
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mento de sia/mala e aves, tendes.
CatteRdszt e vits.alass

