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N° 136.188 - Guilherme Sérgla
Cersosimo e Luiz Claudio Castanha,
N° 137.127 - Indústria e Comera!'
Rio, 22 de novembro de 1966
Pissolli S. A.
N° 137.199 - João Pajunk.
EXPEDIENTE DO SR. SECRETANP 137.751 -a- Igor Zuvanov.
de
acõrdo
com
os
exemplares
de
fôllia
Modelo de .Utilidade deferido
RIO DA INDÚSTRIA
N9 142.405 -- Caio Ferraz Vellosb
35-37.
Package Machinery Company (re - NP 120.811 - Nôvo modelo de livre Zeferino Ferreira Velloso
Despachos em Reaursos
N° 142.966 - Diamond Nationa
correndo do despacho que indeferiu o de endereços, autógrafos e outros - Corporation.
termo
465.478
Marca:
Package).
Augusto
Romero.
O Senhor Secretário da Indústria
.
N9 143.012 -- Casa 03'. OS Institui'',
negou provimento ao recurso, interposto Reconsidero o despacho de indeferimenN° 126.723 - Original expositor de de Meninos Pobres.
no processo abaixo mencionado, a fim to publicado no D. O. de 17 de de- lenços, gravatas e outros Duplex
N° 143.019 - Indústria de Chocola.
zembro de 1965 a fim de deferir o pe- S. A. Indústria e Coineraio.
de manter a decisão anterior:
te Lacta S. A.
dido em face do parecer da D. de
N° 127.508 a- Origioal modelo de
W 216.949 - Marca: Good - Re- Marcas.,
N 9 143.070
Paulino Bertocco.
cama
Armetal Artefaam Metálicos
querente: Pheonillo , de Souza Martins.
N. 143.129 - Editõra Literária InLtda.
•
•
Processo indeferido. .
EXPEDIENTE DA DIVISÃO . DF
N° 135.002 - Nova oispasição ar- fantil Ltda.
PATENTES
N° 143.260 -- Perfumaria Zezé Ltticulada para poltronas, mesas, cadeiras
e móveis em geral - Natale Rivello. mitada.
Expediente do Diretor Gera1
Rio, 22 de novembro cle 1966 N° 136.793 - Aperfeiçoamentos em
NP 143.294 a- Toshiaki Yarnaguchi.
carrinhos
'suporte
para
geladeiras
e
ouRio, 22 de novembro de 1966
Notificação
tros - Albertino Pereira.
N° 143.295 - Newplaat Indústria e
N° 138.470 - Uma sapateira para Comércio de Plásticos Ltda.
Uma vez decorrido o, prazo de Te- guarda-roupas
Diversos
N 9 1 43.296
e móveis análogos Enrique Rehoreda
consideração previsto pelo art. 14 da
Cabo.
Guazelli
Cia.
Ltda.
N° 344.617 - A - J)sé da Costa Lei 4.048, de 29 de dezembro de
N 9 143.304 - Augustas Paradise
N9 . 139.503 - Nóvo apo de pé para
Saraiva. --- Em face do não cumpri- 1961, e mais dez dias paaa eventuais
Discos e Vestuários Ltda.
árvores
de
Natal
Jozef
Duft.
reconsiderações,
e
se
do
rn.s.no
não
se
mento pela requerente dá exigência pio
N° 143.305 -- Augusta.'s laradise
blicada no D. Oficial de 4 de maio tiver ' valido nenhum inter rsa lo, ficam
Mode l o Industrial laferido
Discos e Vestuários Ltda.
notificados os requerentes aba, xo mende 1966, arquive-se o processo.
N° 142.692 - NOvo' moclaa de
N9 143.306 - Menezes
N° 401.251 - Laboratórios Ostain cionados a comparecerem a 'este DeHeilineisa
ter Ltda.
S. A. - A requerente Laboratórios partamento a fim de efetuarem o paga- renda - Fábrica de Filó S. A.
N°
142.758
-Acessório
Ornamental
°siam S. A. - não cumpriu a exi- mento da -primeira anuidade no prazo
N° 143.307 -. Augusta'
pára-choques para veículos motora. Discos e Vestuários Ltda. s Paradise
gência publicada no D. Oficial de 2 de 60 dias na forma do parágrafo de
zados
•
Facchin
&
Cia.
Ltda.
N 9 143.308 - Augustas
de junho de 1966. Arqmve-se o pro- único do art. 33 do CPI para que seN° 142.759 - Acessório ornamental e Vestuários Ltda.
cesso.
jam expedidas as respectivas cartas papára-choques para veizulos atotoriN 9 143.309 -•
tentes::
• de
Paradise
zados - Facchin
NP 403.371 Plácido Mendes. Cia. Ltda,
Discos
e Vestuários Ltda. Privilégio de Invenção deferido
Em face do não cumprimento da exiN° 143.441 - Moo modelo de voN° 143.324 - Benedito rasa Tavaa
gência por parte do requerente, no D.
N° 127.981 - jôgo de Salão - lante para registros de água - Meta- res Leite.
Oficial de 27 de maio de 1966, arqui- Kartonax G.m.b.H.
lúrgica Oriente S. A.
ve-se o processo.
N0 143.443 - Original inadelo de
N° 143.492 - Agycé de Oliveira
N° 138.056 - Nôvo dispositivo para
e Alvaro Souto Maior de CasN9 408.162 - linp. e Exportação realizar movimentos retilíneos dispen- var de solados para calçados - Sabap Cãmeaa
tro.
Samild Ltda. - Em face da informa- sando trilhos e guias - Luigi Papa. - Sociedade Anônima Baasileira de ArN° 165.941 - Jayme B eftocco.
ção do S. Documentação a fls. retro,
N° 138.514 - Naivo copiador de tefatos 'Plásticos.
N° 166.181 - Companhia Fabrica
desarquive-se o presente termo, . para faturas - Telos S. A. Empresa de
N9 156.548 -- Nova apresentação de Botões e Artefatos de Metal.
Organização.
que possa ter seu curso normal.
em rodízios pa pa móveis em geral e
N9 166.182 - Companhia Fábrica
N° 138.491 a- Aperfeiçoamentos em outros - Walter Feltrin.
de Botões e Artefatos de Meai.
Reconsideração de laspachoa
aparelho e método para enrolar heliN° 153.818 - Mesa fixa prata neN° 167.011 - Cerâmica São José
crõpsia Baumer QBS Cia. Brasi- Ltda.
Companhia Textil Santa Elisabeth coidalmente material em tira.
N°
106.745
Processo
de
preparaleira
de
Equipamentos.
(recorrendo do despacho que indeferiu
No 167.034 - Shigeo Matsuyania.
N9 142.963 - Recipietoes DeprimiO termo 300.068 - Marca: Silkoline). ção da heparina e sais de amônio quaN°
169.427 - B. 'I'. 13aobitt Internário
da
mesma
Ronssei
veia
Unilever N. V
- Reconsidero o despa:ho de indefedústria Química S. A.
N°
122.710
-Processo
.
atal
a
prerimento publicado no D. O. de .23 de
Nír 169.441 - Inys ala Conceição
opeáiExigeadas •
agôsto de 1962 a flin de que a reque- paração de novos comoost
Pontes.
cos
Bristol-Myers
Company.
rente apresente novos exemplares com a
N 9 170.469 - Plásticos V e3ka Ltda.
Termos com exigências a cumprir:
'indicação Indústria Brasileira. dg acôrN° 131.387
Processo para-a preIndústria e ComérCio.
do com o art. 92 do C. P. I.
paração de novos ácidos e seus éteres
N.° 129.057 - Júlia Neves AnN° 170.470 - Plásticos Veyka Ltda.
Vickers ,Incorporated ireawrencle do
Ciba Societé Anonym.
tonio.
Indústria e Comércio.
despacho que deferiu o termo 305.475
N° 132.948 Lubrificante contendo
N9 132.783 - Canteval Indústria e
N 9 170.472 - Plsticos Veyka Ltda.
- Marca: Vickers. -'.econsidero o produtos de reação de óxidos de alcoile- Comércio Ltda.
Indústria e Comércio.
despacho publicado no D. O. de 6 de nos - Texaco Development Corpora.
N9 134.757 - Cia. de Tecidos SérN° 170.481 - Residual - Aços de
abril dc 1962 a fim de Ir...Latir o pedido fiou.
caio Gasparian.
Alta R esistência Ltda.
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' - As Repartições Públicas

deverão remeter o expedielde
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 hora°.
- As reclamações pertinentes à matéria retdbuida, nos
casos de erros on omissões,
deverão ser formuladas por
escrito. à Seção de Redação,
dati 13 às 10 horas, no máxi171fi alé 72 horas após asmda
dos órar'ios oficiais.
- Os originais deverão ser
•daelilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
-- Excetuadas as pa. ra o
exterior, que serão sempre
Ofilltd8, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualgyter
época, por seis meses ou sim
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão. ser suspensos .Reta.
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinalaras.
na parte superior do enderPço
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- As Reparlições Públicas
cingir-se-do às ossiiiaturas
(ifl (Sais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e a:
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes. •
REDAÇÃO
CHEFE DA SECÃO
°Viana 00 SERVIÇO OE RueLICAÇÕES•
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GUIMARÃES remessa, de valores acompaMURILO FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, 8011.
SEÇÃO in
talamos usem os interessados
theçao do pumictdado do expediente do Departamento
preferencialmente cheque ou
odeeinne t do Propriedade, InductrIel o Miniotério
vale postal, emitidos a favor
de indtiotrie e Comércio
do
Tesoureiro do Deporia.,
Irnia , teso net ()fiemos do IN4atismf mo de Imprensa Nacional
mento de Imprensa Nacional?.
- Os .suplementos às edio
eões
dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
•
as solicitarem no alo da asFumaoNÁnlos
REPAIrlIçÕES E PAWIICULAINES
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- O funcionário público
Cr$ 6.000 Semestre
Semestre . .
. . Cr$ 4.500
federal,
para fazer jus ao desAno
et 12.000 ilno
Cr$ 9 . OCO
conto indicado, deverá provar
Ext erior :
Exterior:
esta condição no ato da asAno . - . . . Cr$ 13.000 • Ano . .
. . er,i5 10.000 sinatura.
- O custo de cada exenn.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as- piar atrasado dos órgãos ofi.
talão de reyistro, o mês e • o sinantes providenciar a. res- ciais será, na vendo avulsa,
ano em que findará. •
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr.9 5 se do mesá fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr 10 por ano
continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.

EX E

N9 138.473 - N. V Koninklijke Filho - Recorrente: Mecãmca
N 9 170.579 - Indústr i a e C.:o a 'rei°
Processo indeferido.
Pharmaceutiche Fabricken v/FI Dtoga- S.p..A
'de lulácilinas Biagioni Lt.la
N 9 444.534 Marca: AMT - Re1\1 9 171.067 - Usa l•Y a IndástAn e des-Stheeman £1 Pharmacia .
querente: AMT - Artefatos Metálicos
N 9 124.471 - Steel Improvement
ComércioS. A.
Taubaté - . Recorrente: Artefatos MeN9 170.946 - Aleitem Takakashi Force Company.
N° 124.860 - -Chicago Bridge f, tálicos Para Construções 3/A A .I.VI.C.
N° 171.068 - Usab . a Indústria c
-- Processo indeefrido.
Irou Company..
Comércio S. A.
N° 457.359 - Marca: São João N 9 138.443 - Solvay tr Cie.
N9 52.316 - Union 011 Corapail5,
N° 138.452 - Pullman lncorporated. Requerente: Farmácia São João Lida
bi California .
Freitas
N° 138.556 - Vsesojuznv Nauchno- - Recorrente: Lab. Alvim
Phillips Petiolt
N° 105.574
Chinico-Pharmatscvti- É. A. •-• Processo indeferido.
Issledovatelsk
Company.
N° 409.793 - Marca: Politron
chensky Institute
NT.9 138.646 - The B. B. Goodrich Reouerente: Eletrônica Industrial Ltda.
N° 111.930 - The G .orlyear Tire
- Recorrente: Francisco Batista
Company..
5 Rubber Comp airy.
ves.-- Processo indeferido.
N 9 112.839 '-- Bataaise Petroletun
N 9 420.133 - Marca: Tavlor EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
J-Mitatschappij N. V.
Requerente: Gomesantos S A. Ind. e
DIVISÃO DE MARCAS
N9 123.586 - Monsaato Chen:irai
Com. - Recorrente: The London aiCompany.
O Senhor Diretor da •DIViSãO de lors S. A. - Processo deferido.
N' 123.799 - Willard Farnhani.
Mi,rcas acolheu os pedidos de reconN 9 482.562 - Marca: Bial N 9 130.414 - Argus Vihemical Cor- sideração dos despachos interpostos nos
querente: Bial Farmacêutica Ltda. poration. •
processos abaixo mencionados a fim de Recorrente: Ciba Société Aaonyine. N° 130.739 - The . N . )Nvicb Phar • reformar as decisões anteriorc.>:
Processo deferido.
taitical Company.
421.853
-.Marca:
Coral
N° 454.867 - Marca: Brasilia
N
9
N° 130.985 - 1. R. Gaigy S. À. Requerente: Susanna Goffarr.. - Pro- Requerente: José Luiz 3a .
' N9 134.059 - Universal Ou l Pro-1 cesso deferido.
Processo indeferido.
Corapany.
N° 387.186 - Marca: Lucky Siai
N" 136.315 - United States Rubber - Requerente: Ind. Vinico.a Barabani EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
r•
Comnany .
DIVISÃO DE MARCAS
S. A. - Processo def.rtfcfo.
N" 136.679 -- Dom, Carmino Cor-1 N 9 466. 1 69 - Marca: i'lanaltina po-ation.
Rio, 18 de novembro de 1966
Requerente: Fábrica Trina ta de Bebi.
N 9 136.825 - The Nos n.vM Phar- das Ltda - Processo deferido
Noti[ica io
giaceutical Company.
N° 462.698 - Marca: Perimia -N" 137.487 - W. P. Grace
Requerente: Fábrica de Botõe se PéUma vez decorrido o prazo dc crolas S. A. Perlona Ind C,ornér- consideração
Colapany.
previsto pelo Art. 14 da
N° 137.645 - The Goodyer Tire cio, Imp. e Exp.
Lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez 3MS
O Senkor Diretor da Divisão de
6 Rubber Company..
eventuais juntadas de rPconsicieN 9 138 651 - Merk e, Co., Inc. Marcas negou acolhimento aos pedidos para
ração e se do mesmo não tiver. valido
N 9 138.262 - Baxter° Laboratories, d ereconsideração dos despacho., inter- nenhum interessado serão logo rd'
postos nos processos abaixo mencionaIlne
Te,,,0,,.tue
. Frederick dos a fim de manter as 1-:cis6es ante. dos os certificados abaiyo:
169
- Te,,,
N 38
3
riores:
Company..
Marcas Deleculas
N9 148 318 - Marca: Sorraco N" 138.440 - Shell
Té-imos:
Requerente: Comercial SJM-`(,) Ltda .
Resea-ch Maatschappi) N V.
N. 471.577 - Qua l zer Q - Processo indeferido.
138.435
Schering
Ag.
N9
N° 424.010 - Marca: Moscam() -- Quaquer State 011 Ri.. ,a.ny CO' 1)0!.1"•
138.441
Halcon
International.
bl
Requerente: Sotcro de Arruda Campos to - Cl. 47.

N. 178.101 - Super Cul) - Roa.
da Giken Kogio Kabush , ki Kaisha Cl. 21.
Restauração de Noirt

marcial

N. -103.113 - Bazar firenze Ltda.
- Bazar Firenze Leda. - Concedo

restauração solicitada.

Reconsideração de I.)zs.s-p witos

O Senhor Diretor ia DK ; isão. de Marcas deu provimento aos pedidos de reconsideração de des p achos interpostos
nos processos abaixo mencionados a Ihn
de reformar as decisões interiores:
N. 451.256 - Marca: Cidade Mar
ravilhosa - Reguerent:
Inclüstriaa
Elétricas e Musicais
Fabrica Odeoli
S A . - Processo dei-ergio
N. 461.891 - Marca 11Irasilia Requerente: Casa Niteroi 1r Ferragens
Ltela. -. Processo deteric:c, .
N. 462.347 - ,a: Si.I Americana -- Requerente - Cia. Sul Americana de Investimento3. Credito e Financiamento
Processo deferido.
O Senhor Diretor ia Divi...ão de Marcas negou acolhimenviao, pedidos de
reconsideração de despeita-ais incerpostos
interpostos nos procesNos xo mencionados a fim de ind n ye , a, decisões
:mteriores:
N . 437. 167 -- Mai a• N.). acidade
-- Requerente: Souza Sele. 'Cia.
Ltda. Reá:atente - rbwerke
.Aktienoessellschaft Voem Meister Lu.
cius l Bruning. - Prooi •tit' ieferiC10.
N. 446.542 -- Ma ca Centuitec Requerente - Consulte.:
Consultoria e. Eqmp;anentos
r tda. Recorrente - Consil ! :e,
Cvil de Raneja mento

Semedade

in..liaas Técnicas Lida . - Proceiso ch li ido.

o

:-.)
- eofencla-feia 2s
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Pb...ag ta ad I N9 451.042
Wel IAc • f...N.1
N. 456.606 - Marca
Requerente
N . V . PhilipsGloe
-me Foundation
- Cl. 3.
o•
lampenfabrieken - Processo de farido I
edra Branca N. 461.064 - Marca: Ricci .-N 453.506
na
de
Sub
Produtos
Bovinos Pedra
querente: Cohen & Cia. - Recorreis- .
Cl. 4 .
te: Calçados Sissi S . A . Inclú,stria e Branca Lida.
N9 453.836 - Amovi' - imperial
Comércio - Processo deferido.
Cl. 2.
N. 462.518 - Marca. Copper-Clad Chernical Industries Limited
.5- Requerente -• Companhia Química
N" 453..848 - Nitractia - Imperial
Industrial de Laminados - Processo Chemical Industries Limited - Cl. 2.
Indeferido.
N. 458.948 -- Tulsa Indabras
Exigências
Industrial Exportadora e Importadora
Leda - Cl. 41.
Termos com exigêacias à ctunp rira
Raimann f, Cia. Ltda . ( na reconsiN9 454.270 - Cometa - Indústria
deração que. deferiu o termo: 449.682 de Moldes, Mecânica e Estamparia Co- Marca: Raimann.)..
meta Ltda .
Cl. 47.
N. 451.448 - Milton Akres de I.a
N. 454.577 =-• Pierrel - Pierrel
cerda.
S . p . A . - Cl. 3.
N° 454.724 - Susa - Luiz DominEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
gos Zerillo - Cl. 12.
PESQUISA
N O 455.010 - Assoei -das - CoRio, 22 de novembro de 1966
inércia Representações As ia iadas Ltda.
- Cl. 36.
. Notificação
• N° 456.151 - Bombeio - Bril S . A.
Uma vez decorrido o prazo de re- indústria e Comércio - Cl . 46.
consideração previsto pelo artigo 14
da Lei n° 4.048, de 29 de dezembro
Insígnia deferi,la
de 1961, e mais dez dias para evenN°
394.568
.- Jaranuâ - laraguá
tuais juntadas de reconsiderações, e se
'do mesmo não se tiver a, atido nenhum - Divulgação e Instalação Sonoras
Cl. 33 - Ari 114.
interrssado serão logo expedidos os Ltda .
certificados abaixo:
NO 402.516 - Wings - Wings
Transportes S. A. Cl. 33 - ArMarcas deferidas
tigo 114.
N° 330.354 --- Socony Mobil Oil
Company Inc . Emblemática - CiasSe 47.
• NO 352.505 - Cantilake - Lakeside
Laboratories, Inc. - Cl. 3.
• No 375.308 - Bull-Dog Lãbras
S. A. Indústria Brasileira de Abrasi-Vos CL. 46. - Registre-se considerando lixia como lixivia •
N.° 386.062 - Confeitaria Rochi Limitaéla - Rochi
Cl. 41.
Philro
N9 389.864 - Prediata
Corporation do Estado de Delawa re
Cl. 8.
N° 390.218 -- Net/c, n de Barros
Duarte - Nôvo Horizonte - Cl. 42.
N° 399.684 - Ordena - Ordene
- Indústria, Comércio e Planejamentos
S. A. -- Cl. 38.
N9 403 283 - Prouvost
ParisSão Paulo - Lanifício Sulriograndense S. A. - Cl. 24.
.
NP 407.814 - Rollastie
Redubrás
Cl. 11.
Administradora S. A.
• N° 424.124 - Rácz
Rácz ConsCiúme S A.
Cl. 16.
N9 430 085 - Cruz de LOrena • Luiz de Carvalho 5 Cia. - Cl. 41.
N e 433 155 - Idopa lclopa indastria e Comércio de Importação e
Exportaçãr Ltda. -- Cl. 28.
N° 438.563 - L P. Lover Yasuhisa Ueda - Cl. 38 (sem direito au
uso exclusivo de L P) .
N9 439.272 - Tungsra - Ed% e•
Balt Izzólárnpa
Villaniassagi R R .
- Cl. 1.
NI' 440.45d
rte
Oul
4 ni
R Et O f , xacc; Inc.- Cl. 47,
NO '441.149 - !cr - Antonio De
Enrdi - O. 41
, NP 445.122 - AO (o de_senao1 • American Optical Caanpany - Cl . 31.
N' 445.634 - PD .Goo Arcar
()T5c & R :bber C ,mpany - Cl. 31.
- Registre-se cons'cl2:1 . .4o
marza,
cor stituida das letras
e D e cie tra nsin'asão os correaines e correios.
N° 445.701 - C. G. T. il. bs
Laboratório Industrial Brasileiro de MioloriF, e Síntese Lida. -- CD . • 3.

N9 424.721 - Minuario
,Ivone
Pires Ferreira -- Cl. 33 - Art. 114.
N° 440.361 - Orquestra Marabá Odilio Pedro Schuh - Cl . 33
Artigo 114.
N9 447.199 - Montealea - Montealta - Montagem de Equ.Damentos e
Tubulações em Geral Ltda. - Cl. 33
- Art. 114.

(eção

Hl)

Novembro de

19

N° 422.551 - Ma a is
EXPEDIENTE DO 1.)
la ria Magistral' Ltda . . - Cl. 38 DIVISÃO RIR I)
Art. 114.
Rio. 22 de noveamre d,

5027
1.),A
i),,6

Nome comercial icei -ido

Nu 431.018 - Turnerschai I de 1890
•
Turnerschatt de 1890 -- Art . 109
n° 4 .
N9 444.409 - Companhia Ceara
de. Seguros Gerais - C _armanhia
Seguros Gerais
Art. 109 - n° 2 .
Títulos de Estabeleci in-nto deferido
. • • ,,:s
N. S. das Graças - Agência de Ima..
veis Nossa Senhora das Graças Ltda
- Cl. 33- Art . 117 n° 1 .
N° 448.807 - Selecionado; - Imóveis Selecionados Lida - Cl. 33 Art . 117 119 1.
Exigências

•

DiVerSns

Sifão Eles Lida.
relido de
transferencia do reputo 213 -16 i marca Flex . - Em face da paree
indefiro o pedido de anotai.,) de triu.sferencia

Expediente da Seção
de T r ansferência e Lic?';e7P.3
Rio, 22 de noveni lvo 4 e 1966
Transferência e alteracão cie anule
de titular de proce .so

Furam mandados anotar oa processos
Termos com exigências a cumprir: abaixo mencionados das t:ansferências
.N 9393.849 -- Representações - In- e alterações de nomes:
dustriais e Comerciais Ric Ltda.
Dano Franco de Mezh-ros '( trans.
N° 422.405 - Chainfico - Impor- ferência para seu nome da marca Su.
tação e Participações Industriais Ltda . pervitan, n 9 248.2971 .
NO 441.534
Tecidos Goofair LiLaboratório Hepacholau S. A. ( ue
mitada.
pedido
de alteração de nome da 'ex.
N° 446.885 - Bar Lanches Júlio
pressão de propaganda e u 279.183) .
Prestes Ltda .
Unilever Limited ( transferência para
N° 449.978 - Laborator os Bruneau
seu nome da marca Chlo-osol, termo
S. A .
232.663) .
N9 453.972
iVletalá gien Fechos
Vulcan Material Plástico S A d
Ltda .
(transferência para seu nome da marca
N9 455.210 - Harry Benessi
Vulcaspuma, termo 397.470) .
•
Bracco -- Novoterápica, Laboratórios
Termos aguardando an e ioridadea
S. A. ( transferência Da-a seu nome
da marca Lisobex, tênno 424.910) .
N° 373.321 - Haltta'.:h S. A. InMitsui & Co. Ltd. (na pedido de
dústria e Comércio e Agro.
NO 414.435 - Comibras Represe,nta- alteração de „nome da marca Mifstg
Bussan, termos 480.780 - 480..781
ções Lida.
N° 447.922 - S. A. Comércio e 480.783 - 480.811) .
Doeskin Products, Inc. (transferência
Armazéns Gerais .
par aseu nome da marca Sitrue, termos
4111.01STS

491.601 -- 491.600).

CERTIDÃO NEGATIVA
IMPOSTO- DE RENDA
E SEUS ADICIONAIS,
PREÇO: CR$ 12.00
CIÉNESC.delaseeditARZEIE•1320,
Osi=9.49.es

"1~3

CERTIDÃO NEGATIVA
PA' VISAR PASSAPORTES
PR 1Ç

CR$ 12,
A VENDA/

Vendas: Av. RodzIgnee Alves.
Agiàncle Is in( gtfm 3Pcsmi2

eaerie ti2

ACouào-sseo . pedádoo pc2n 3=to

1

Recobatz

Revestimentos Argatnax Com. e Ind.
Ltda. ( transferência para seu nome da
marca Araarnax Preciaão no Traço,
n9 183.375) .
Unilever Linfited tranOerência pára,/
seu nome da marca Continental, núa
meros 215.207 - 289.672)
A. • T. da Silva 6 Cia. Ltda.:
(transferência para seu some da marcg
Incéntivante, os. 284.303 - 284.304 )
Société Dos Usines Chimiques fula.
ne-Poulene (transferência e alteração dei
nome da marca RP ns . 330.375 -aa
330.376- - 330.377 -- •33).378
330.379) .
Mobiliário Fiel de Bela Horizontoil
Ltda . e Mobiliário Fiel de Belo Hort.
zonte S. A. (alteração da insignia
Tudomoveis, termo 457.262) .
Exigências
Termos com exigências a cumprirt
Indústrias Gessy Lever S. A. (tic1i
pedido de averbação e 184.594) .
Indústrias Farmacêuticas Fontoura
Wyeth S. A. (no pedida de averbação n° 251.481) .
Fabroco Fábrica de Produtos Cos.
méticos Ltda . (no pedido de averba.
ção n0 315.734) .
Laboratórios Burroughs Weilcome
Brasil S. A. (no pedido de transferência n9 184.699) .
Prelude Modas S. A. (no pedido
de alteração de nome n 5 244.980) .,
Mar S. A. e Administração (nO
pedido de transferência n 9 315.412) a
Nelson Leiner (no pedido de trane'
.
ferencia n9 318.693).
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N9 497.199 - Reitoria da UnNerN° 496 234_ - kfulzilaiber Ratai .
N° 136.-946 - Tosé Vicente ViSamaro - Escritório Técaico e ImoN° 496.339 -- J3a- e 12,..3ttruit,.- siclacie . do Rio G do Sul.
N 9 136.988 - Shigem Kanr,zawa . I
folhado S/C (no pedido de &andecie Artefatos Marítimos
N.' 49 .2U5 Representações Guaib,
CIAM, Ba4:.uratt Ltda
tência do têrmo n9 433 235).
N9 137.196 - Comércio e Indústria I 'I'l 49.240 - Ennn . i. sa Cacique Lida.
Brinasa Brinquedos Nacionais S.A.
Ltdu
Lincoln Cordeire
N° 498.059
no pedido de transferência dos termos Ltda .
I
id.
Nacional
de
Oest.
NP
496.242
889.344 - 489.348 - 489.349
.
N ° 138.115 - C arlos Rc:
Instrumentos Hoapi tn:a r..s e Apare'.
N° 498.712 - Berilo Coro, e Ind
089.351 - 489.352 - 489.353
N 9 160.200 - Casa
de Metais Lida.
da Precisão limar Ltda.
489.355 - 489.356).
489.354
S. A.
Hidr&Zcnica
N° 498.789
N° 396.454 - José Kra'-:c-vics.
N° 160.349 - • Edson Aggio-.
496 . 2-44 - 4.1d. Nac-.4-nai d.•
riais
Hidráulicos
.
NP 162.818 - Hélio Tagliere.
Instru:eiitn Hosdi,ia s e A para). s
Diversos
N9 498.794 - Blocinco Wucor,
N 9 163.150 --- Flexidor - Indústr:a de Precisão Innac Ltda.
de Cimento e Materiais de Construção
e Comércio Ltda. -• Argrovern se os
N' 496.245 - Ind. Nael•,nal
Laboratório Vebel de Produtos For- processos.
instrumentos Hospital,/as e Ara relhos Ltda . •
Jincênticos Ltda . ( no pedido de apose Precisã6 Innac Ltda.
N9 498.813 - Imobiliária Sergipe
188.543 EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
da na. 177.365 - 188.542
N° 496.247 - Antonio Ostu.nacic. -S. A.
Retifique-se,
mediante
- 1 SS . 552 ) .
RECEPÇÃO - INFOWAÇÃO :N° 496.218 -N9 498.814 - Dist. de Máquinas
Ribalta
,zpostila, o nome da sociedade titular
EXPEDIÇÃO
Alemãs Dismal Ltda.
t. da.
para Laboratório Vebel de Produtos
N9 496.263 -c GráN° 498.841 ‘- Hirtz
Ca.
l'armacenticos Ltda . , como solicitado.
Rio. 22 de novembro de 1966
Lcr Arte T-'roincy .ional Ltda .
NP 498.846 - Ind. Brasileira de
Socite S/C Empreendimentos ImoN9'
496.307
q
1)
Antenio
Exigencias
Tampas Tampbrás Ltda .
niliários (no pedido de alteração Je
N° 498.851 - Paula de Arrud,i
je fls. 9. por tratar-se de registro de
N° 496 321
joã ) 13: Ino T ec- Cotrim.
Termos com exigências a cumprir:
nome n9 259.144) . - Indefiro o peneï do.
dido de anotação de alteração de nome,
Tomaz Drugovich
N° 496.608
N 9 498.871. - Retentores Rclan LiN" 496.345
(4 rld N.:edcii os
nome civil, devendo . a requerente proN 9 498.940 --Servieo Social do
mitada.
de
Sant'All3
.
mover rióvo depósito.
Comércio.
N9 498.930 - Páginas Amarelas
N ° 196 3/i 9 - Prot.,.:c. S. A. Proclu- (Guias. Catálogos e Indicad ires) Lida.
-N° 499.030 - Cuddle V.nit do Brasil
tos Químicos.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE Malhas Ltda .
N9 498.967 - Mazid Atthie.
N 9 496.360 - Oliveiras, Fonseca El
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
N9 499.036 - Cuddle Knit do Brasil
União Brasileira dos
N° 498 969
Talhas
Lida.
EXPEDIÇÃO
Malhas Lida.
e Telegráficos.
Servidores ,
N9 496.419 - Ind. Reunidas Fran- Santécnica - CoN° 499.2
6
co-Brasileiras de Máquinas e Automó- mércio e Construções Ltda.
Rio, 22 de novembro de 1966
Arquivamento de processos
veis S. A.
N° 499.028 - Imo. e Com. de
Exigências
N9 496.419 - Ind. Reunidas FranForam mandados anotar 15's seguintes
co-Brasileiras de Máquinas e Automó- Lubrificantes Indian Ltda.
Termos com exigências a cumprir: processos abaixo mencionados:
N9 499.032 - Cuddle Knit do Brasil
veis S. A.
NI9 495.005 - Petrônio Camacho
Malhas Ltda. NP 98.741 - Lice ude Artes c OfiN°
496.449
Fevilo
Ltda
.
FerS. A. Com . e Ind
N9 499.038 - Cuddle Knit do Brasil
dos de São Pa ulo.
N° 495.006 - Pet..ônio Carnacho ragens, Vidros e Louças
Malhas Ltda.
N9 101.567 - Hámmerle A. G.
I N° 496.505 - Mauri.,:io Babo TraS. A. Com . e Ind.
•`47 - Química Alfredo
N9 102.359 - Francisco Xaviee
N..' 496.004 - Calçados Príncipe jano
Geissler S. A.
Alencar.
N° 496.518 - Argenbrás S. A.
S. A. Com . e
N° 499.092 -;•• Dec...t-Art Casas PréN° 103.165 - Guilherme Alziri.
Comercial e Exportadora.
N°
495.008
Petrõl.io
Camacho
Tamir
Ramos
de
FabriradaS Lida.
N9 104.862
N. 496.519 - Argenbrás S. A
S. A. Com . e Ind.
N° 499.095 - Floricultura Brasil,
Comercial e Exportadora.
Agência Confiança
N° 106.768
N° 499.096 - Garcia 8 Cia. Ltda,
Ns. 495.009 - 495.010 - 495-.011
N9 496.520 - Agenciamento Guade Despachos.
N9 499.097 -- Maggiorino Di
- 495.012 - 495.013 - 495.014 - rani Ltda.
lice.
495.018
495.019
495.021
-N9
496.542
Cafeeira
Pinhalense
Arquivamento de processos
• N9 ,499.098 - Printer''s Artes Grá495.022 - Petrenno Camacho S. A. S. A.
ficas e Publicidade Ltda. - Arquivem.
Foram mandados arquivar • os pro- Com . e Ind.
N° 496.568 - Júlio Reifman.
se os processos.
N° 495.043 - Cohnee - Com.
Ossos abaixo mencionadyu
Luiz Fernando Fax.N° 496.584
Imo. e Exportação Ltda.
rula Vieira de Castro.
N9 30.371 - José Tomé
N9 495.865 - A. R. Rasmussen
N° 496.626 - Soc. Nacional de
Expediente da Seção
N9 46.959 - Ladislao José Birt) 101. Importação e ExpoÉação.
Componentes L ida.
N° 47.447 - Djalma Matheus FerN9 495.866 - Agenciamento GuaN9 496.647 - Tratores e Equipa- de Exam,_ Formal de Marcas
;eira.
rani Ltda.
mentos Sellas L tda.
Rio, 22 de irovuabro de 1966
N9 50.612 - Reinold Rada Japu.
N9 496.653 - Dieselpeças ComerNs. 495.867 - 495.866 -• 495.869 cial Ltda.
N° 52.046 - José Dimas.
Exigências
N9 53.780 - Empresa Brasileira de - 495.870 - Agenciamea to Guarani
N9 496.685 - F. Zardetto 6 Cia.
Ltda.
imóveis e Publicidade S. A.
Têrmos com exigências a cumprir:
Ltda.
N0 495.910 - Móve ís Dovex ReN9 54.570 - Indústrias Reunidas
N° 496.687 - Emasse - AdmiNétricas e Metalúrgicas IREM Ltda. vestimentos Ltda.
Casella
N° 304.331 - Micheletti
nistração, Participações e EmpreendiN° 58.398 - Lápis Johann Faber
Ltda.
mentos
S.
A.
N° 495.987 - Solanil Ltda.
Ltda.
N° 325.099 -- BOn- Hoechner S. A.
N° 496.004 -- Calçado; Príncipe
N° 496.694 - José Molina Jr.
N9 62.718 - Cari Divino Chris- Indústria do Veaarário.
Dior Ltda.
N°
496.697
Salvador
Larnattina
N° 362 865 - Empresa União de
tiansen.
N 9 496.030 - Fab. de Doces Lu
N9 496.701 - Pedro Adelino da Transportes Rodoviários Ltda.
N° 64.370 - Estamparia Caravellas
cyléa
Ltda
Silva.
N° 413 -'17 - Robert Bahruth
S A.
N.'
.32 - Fábrica de Doces -LuN9 496.714 - Sociedade de P:icN 9 415.4l7 - Costa, Penna 6 Cia.
cyléa Ltda.
turas Decorama Ltda.
N 9 64.645 -- Casa Mercúrio Co.
Cambraia 8 Rolo
1\19 417.7/2
496.033
-Fátriea
de
Doces
N9
N
9
496.715
Dr.
Osi.valdo
Aranha
xaércio c Indústria Ltda.
Ltda.
Wolff.
Elé.tdca
N 9 64.745 - Industr í,ai
N° 496.035 - Cia. Agro-Pecuária
N9 419.6'.r) -- Sociedade Civil Marli
Coafec.
Pupp S. A.
N° 496.793
Eliezer Cândido de
N° 65.892 - Aristides Nonato.
N° 496.074
Séguras Corretagens Oliveira.
N° 425.741 - - JCB (Iinkm
de Seguros Ltda.
N9 66.942 -- Vicente VeCori.
N° 496.794 - Eliezer Cândido de que-Chemische
nven) .
N° 76.196 - Uniplax do Brasil InN 9 496.089 -- Estamparia e Me- Oliveira.
IVIagnesita S. A.
N° 427.617
dústria de Garrafas Plásticas S. A. dinica
Ltda.
COnlé 1 jo
N° 495.633
N9 496.819 A Sociedade de ReN9 77.073 - Baltazar Cari Vem
N9 496.094 - Roberto Chap Chap.
'as
- Ltda.
Plásticos
Potibt
presentações e Publicidade Comac LiPlaten.
• NW 496.139
Eietrokunite Ind. e mitada.
N° 496.021 -• Pabst Brewing CoraN9 77.266 - Walter Veronesi.
Com. Ltda .
pany.
N9
496
840
Cia.
Franco
BraN° 82.134 - Václav lonas e Viktor
N° 496:157 - Manufatura de RouN9 496 024 - Pabss Brewing Colasileira de Anilinas.
Koran.
pas
Gold
Lida
pany.
Kamei.
N9 496.841 - Adelino da Conceição
Hasegawa
N9 131.750
N° 496 i80 Pastelaria Vi+alia
Pereira.
Sigmar Kaufmann, Ltda.
N 9 512.103 - ConreerAes Primavera
N° 134.222
N° 496.849 - Ricardo Vastella
N 9 139.267 - Yohisuke Oura.
N9 496.220 - Comércio de Carnes
N° 496.878 - S. A. Metalúrgica
Nr. 512.285 - Fundição Minas GeN9 135.790 - Indústria de Roupas
Printec.
rais Ltda.
Para Esporte Voley Ltda. e Syklon Cotia Ltda.
N9 496.226 - Ind. de Tecidos São
N° 513.33+ - Compagnia de SaintN° 497.101 - The Nestlé Company,
'Artefatos de Tecidos -Ltda.
Inc.
N° 135.951 - Giovanni Limberti. Fernando Ltda.
L. Ferenczi S. A.
N9 496.233 - Imobiliária Pirajá
N9 497.146 - Importadora UmuaraN° 513.444
N9 136.499 - José de Paula.
Ltda,
ma Ltda.
Indústria e CO aléftii0.

•
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N° 515.898 - American Cyanamid
N9 513:879 -'- Panificadora e C:nCompany.
'cisaria Artur AIS a Ltda.
•
N 9 515.943 - Laboras . irioa Prismut
•9 513.880 --- Jos,: Ferreira Never.
NP 513.851 - Pedro Forjantoli.
S. A.
513.891 -- Pomavig Ltda.
N9 516.001 - Farmácia Plórida LiN° 513.9N -- Bazar e Papelaria mitada.
S.. S. do Líbano Ltda.
N9 516.009 - Técnica industrial
Michaelis
Ltda.
Artbel Indústria e
N° 513.-)I6
Comércio de • ;sisa Elétricos Lidas' N° 516.016 - Adelitio dos Santos
N 9 513.917 -- Gráfica Ravi Ltda: e Elias Quinto de Souza..
N 9 513 -)72 -- Ciro dos Santos.
N° 516.017 - Trefilaaão de Ferro
N9 513.998 - Soca:lula Viniceta
Aço "Sinter" Ltda.
IVIiseno Ltda.
N°
516.029 - .Erci Escritório de
N° 515.009 -- Raimundo Santos.N° 515.02-1 - Anacleto Soldatellí. Representações Comerciais •e Imobiliário
Ltda.
N° 515.025 -- Sadv Sianure 5 Cia.
N9 516.033 - 1002 Brasileira InN9 515.1 -)5 .-. Alfredo German Rodústria e Comércio de Ds!'asgentes Lidolpho Halm.
mitada,
515.2:i9 - J. I. da-Sil,.•a ó (:ia.
N9 516.041 - Irjan Indústria e CoLtda.
mércio-de
Acessórios Para Automóveis
N 9 -515.254 •-- Balsenio Cordeiro.
N° 515.257 - Viação Ferlina Ltda. Ltda.
N9 516.044
Antonio Leva MarN° 515.302 - Gráfica Morumbr Lifin.
mitada.
N° 516.050 - Serralheria Incn LiN° 515.308 - Limeira Viação Limitada.
mitada.
N 9 515.455 -- Madeíseira Santa ,:aN° 516.057 - Maria De) Carmen
tarina Ltda.
Garcia Garcia Puince de Osnia.
NP 515.458 - Luratex Indústria e
Stal Socaedade TécN° 516.058
Conircio de Fios 'rexteis Ltda.
nica de Automóveis Ltda.
N 9 516.065 - Mitra - Metalúrgica
Ns. 515.462 s- 515.463 - 515.464
- 515.465 - 515 466 - 515.468 .- Industrial de Tubos e Raltaminação de
515.469- 515.470 -- 515.471 -- Aço Limitada,
315.472 -- 515 47 4-- 515.475 -N9 516.072 - Estamparia Nec5r
515.476 -- 515.478 -- 515.481 -- Ltda.
515.489 - 515.490 Requerente:
N.9 516.088 - José Campos Ribeieo.
Frigoríficos Minas . Gerais S. A.
N° 916.089 - José Campes Ribeiro.
N° 515.556 -- Galiano 5 Filho Li
N° 516.097 - Imobiliárss Arfas Li •
nutrida.
mitada.
• N° 515.780 - leal A. Coelho.
N° 516.099 - Cons t .utora Corjak
N° 515.795 - Klein slePreduktica Ltda.
Gesellschaft Mil Beschrankter Haftung.
N 9 516.103
Prograf -• Projetos
N 9 515.796 -• Kieinol-Produktion Gráficos Ltda.
Gesellschaft Mil Beschrank l. sr Haftung.
N 9 516.110 .--. Crispim Fernancles do-5
N 9 515.797 - Kleinol-Produktion Santos.
Gesellschaft 15.4it Beschrankter Haftung.
N9 516.129 - Pastai Sosiedade AdN 9 349.931 - Indústria e Comércio
ministradora
de Bens S. A.
de Móveis Estofados Es t rela Azul LiN° 516.135 - Giroflex S. A. Camitada.•
deiras e Poltronas.
Ricarte. Batista de
N° 515.005
N° 516.168 - Abbott Laboratories.
Morais.
N° 516.180 - The Reader's Digest
N° 515.008 - josino Navés.
Association Inc.
N° 515.014 - E. Rodriguea
N9 515.420 - Botai:pie Desiree LiGonçalves Ltda.
N 9 515.015 - José Lottrivai da mitada. (Com exclusão dos artigos indicados pela Seção).
Silva.
N 9 515.017 -•Constretioia Técnica
Diversos •
Ltda.

• 1\1' 515338 - Ero Indústr;a e
Comércio de Tecídos Ltda. -- Prossiga
substituindo a classe 50 pela cl. 38.
N° 515.339 -- baaaa - Indústria e
Comércio de Tecidos Ltda. - Prossiga-se substituindo os artigcs reivin•
dicados na classe 50 pela ai : 33.
N.° 515.630 - -Eron 'Indústria
e Comércio de Tecidos Ltda. Prossiga-se substituindo os arlissos
reivindicados na classe 50 pela 38
N.° 515.897 Hercules Powder
Company - Prossiga-se substituindo a classe 1 pela classe 28.
N.° 516.025 Granja Eliana
Ltda. - Prossiga-se substituindo
a classe 50 pela 38.
N.° 516.030 - Distribuidora Intercap Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 516.052 - Dumar Pespacros Unidos Marítimos e Aéreos
Ltda. - Prossiga-se substituindo
a classe 50 pela 38.
N.° 510.054 - Indústria de Moldes Blitzmold Ltda. Prossiga-se
substituindo a 'classe 28 pelsa 8.
N.° 516.060 - Bar e Lanches
Alvi Verde Ltda. - Prossiga-se
substituindo a classe 59 pela 38.
N.° 516.062 . - Bar Padaria e
Confeitaria Única Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 5i) pela
classe 38.
N. 516.095 --- Comércio e Representações Nobre Ltda. -- Prossi e a-se substituindo a classe 50
pela 38.
N." 516.090 Auto Pôsto IV
Centenário Ltda. -- Prossiga-se
substituindo a classe 50 pai . 38.

Expediente das Divisões
e Seçées
De 22 de noveatia o de 1900
Republicadas por lerem saldo
com incorreções.
Notifictição:
lima vez decorrido- o prazo cle
reconsideração previsto pelo artigo H da Lei n." 4.048 de. 29 de
dezembro de 1961 emais 10 dias
para eventuais juntadas de reconsideração- e do mesmo não .endo
valido nenhum interessado serão
logo expedidos os certificados
abaixo.
Marcas deferidas:
N.° 441.533 Somates. Noe.
dc MáquinasTextis em Geral Somatex Ltda. - Classe 6.
Auto
N.° 571.570 - DKW
Union GMBH - Classe 8.
N.° 471.571 - DKW - Auto
Union GMBH - Classe 11. - •
N.° 492.517 - Querida - 1CA
-- Indústria de Camas Automáticas Ltda. - Classe 40.
N.' 493.467 - Samoa -- São
Paulo Alpargatas S. A. -- Classe
n.° 30.
N.° 490.863 - Asmatropil.
Instituto Quimioterápico :Brasil
Ltda. - •Classe 3. .
BristO1 SiN." 479672
BS
deley Tingines Ltd. .- Classe 6.

N 9 515.074 •- S. A. Einoresa de
N 9 513.559 - Arts Piastteas Ltda.
Viação Aérea Rio Grandense "Vario - -- Prossiga-se st.bstituinao a classe 28
N° 515.168 - Cornflakes S. A. pela 25.
Beneficiadora de Cereais.
N 9 513.850 - Atlas Fornececlore
N° 515.184 -• Solon Benetuonct
de Navios Ltda. - 13,-ossioa substiCia.
tuindo a classe 50 pela 38.
-`
N° 515.230 - Here.hel jate.
N° 513.912 - Depójto de Aparas
N 9 515.247 - Serralhsria Industrial Santa Maria Ltda. ' - Prossig., subs15. de Agésto Ltda.
tituindo a' classe 50 peia 38.
N.9 515:249 - Marfim Goldschmidt
N° 513.995 Coma.o,a1 - Comér5 Cia. Ltda.
cio de Metais em Geral Ltda...., ProsN 9 515269 - Horizon s ino Negrão. siga substituindo a classe 4 pela st5.
N° • 515.286 - Antonio Carlos BrusN° . 515 . 018 Antonio Tosa. Campos.
chiai de Queiroz.
N° 515.354 - Mercantil York Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50
pela el. •4.
N° 515.355 - Gráfica Veramar
N 9 515.022 --- lesa, Ventura. adiada.
Prossiga
substituindo a el. 50 pela
1\19 515.517 - Intereantinetual Eracl. 4.
terprises G:m.b.H.
IN.9 51'5.116 - Antonio Gabriel SaN ç' 515.473 - Frig:srikico Minas
Imã° 5 Filho. - - Prossiga substituiu•
Gerais S. A. •
do. a cl. 38 péla alasse 28.
N9 515.700 - Malurica S. A. -N 9 515.287 -- Farmácia Ourifs'rina
Medições e' Administrações.
Super 11314:s
N.° 497.568
Produk- •Ltda. Prossiga substituincla a cl. 50 Textil Santa Eugênia S. A. NP 51-5.798
pela
cl.
38.
a
fion Gesellschaft Mit Bestnee.iskter HafSem. direito ao uso
Classe 23
tung. •I N° 515.290 - Posto de Encapa-exclusivo da expressa () Super.
N° 515.811 - Confeeeões Velos.o mentos Vencedor Limitada. - Proesigal N.° 499.877 - Tov
ConfecI ções TOV Ltda. - Classe 36.
subStituinde a cl. 50 pela ci. 38.
Ltda. •
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N.° 502.942 - Melanita
rabio Lima - Classe
N.° 459.141 - Tevefan
prêsa Gráfica O (*tzeiro 8 A -Classe 32 - Com exclusão de suas
seçõ e "s na iv i vi isil icariln dos art:go.s
N.° 492.237 - Vale i) mata.
eiSco B. Gil -- Classe 8 --- Cont
exclusão deaparelhos para ondlia
lar e substituindo-se a expressão
benjamim por tentada de con•ente
N." 497.350 - Dermobios
Oyma de .Almeida Rios
Classo
n." 48.
N.° 500.642 -- Sibinha - codesin - Cia. Destiladora In( ernacional - Classe 42.
N.° 502.371 - Duratex - Douttex S. A. lndástria e Comércio
- Classe 59.
N.° 496.821) - Cotnae - Soe.
de Representações e Publicidade
Come Ltda. - Classe 10.
.N." 502.727 -a- Topiniquins Svend Molgaard Sorensen - Classe 11 - Com exclusão de dedais
e lampiões.
Sinal de propaganda deferido:
N." 288.834 - Unitas S. A. Corretores . de [móveis Unidos
Unitas S. A. -- Classe 33 - Artigo 121.
N." 475.350 - lInteriors - A
Revista s da Familia Brasileira Pedro Cabral - Classe 32 - Artigo 12.1.
Insignia deferida:
N.° 489.880 - Cajaie -- Carlos
Augusto do Amaral Junior S. A.
- Administração 'Agricultura •Indástria e Comércio - Classes 2,
19, 33 e 41
Art. 114.
Nome comerciai-deferidot
•
.N." 502.112 . - Cia. Saad do
Brasil - Cia. Sai il do Brasil Art. 109, n." 1.
N.° 458:193 - Indústria e Co.
mércio de Madeiras J. Dila S A.
--a. Indústria e Comércio de Madeiras j. Dip S. A. 'Ari 109,
n."2.
Titulo de esIabelecimetdo de.•
ferido:
N.° 475.205 • -- Pedra -Azul
Indústria e Comércio Pedra Azul.
Ltda. - Classes 4, 5, U, 50, 41
e 33 - Art. 117 n."
N." 509.743 -- Saisou Cliii. Ca.
beleireiros
Nestes'. Ribeiro Classe 33
Art. 117 11. 0 1.
N.° 494.479 - Casa Jundiá Ferragens jundiá I . .tda. -- Classe

n.° 11

Art. 117 n.° 1. •

•

N.° 503.915 - Corumbá - Soe.
ária Corumbá Lida . Classe 3 - Art 117 u." 1.
N.° 494.519 - ,Elite Construções
Elite Construções Ltda.. Classes 16 e 33 - Art. 117 nr"
Mareais ia der er idas
N." 494.49 13
Uniferro

ferro Importações - Exportações
e Representações Ltda. - Classe
n.° 5 - Art. 95. n.° 16.
N.° 508.856 - Evershoe Blunun
St, Cia. - Classe 36 - Art. 95
.°
N 492.398 - Coringa - - São
Faulo Alpargata:, S. A. -- Classe
n.° 39.
N.° 463.233 - Parrê - Paulo
Frederick - Classe 40.
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N.° 498.877 — IIhabela
Ilhabela Indústria e Cornére:o Ltda.
Classe 16.
Titulo de estabelecimento indeferido:
N." 496.253 — Dancing Canoense — Maria de Lurdes da Silva
— Classe .33
Transferências e alterações de
nome do titular de processos:

Esso Brasileira . de Petróleo — cada em 5-12-61 -- ChlStie 35 --.
N.' 504.580 — Associação da
Este. Bras. dos Adventistas No pedido cio averbação de con- Artigos na classe.
do Sétimo Dia.
trato de registro 256.854 — ApreN.° 513.023 — Duracour Dt.t.
.
sente clichê. '•
racourS. A. Indústriae Comér,i
N. 365.013 — Ihramasa Ind.
American Steel Foundries Inter- cio — São Paulo —
Brasileira de Materiais para Polimento S. A. national S. A. — No pedido de cada em 5-12-61 — Classe 39 —*
de contrato do registro Artigos na classe.
N.° 485.29.0 — Binoinio Emprei- averbação
n."
253.143
— Apresente clichê.
teiros de Construções Ltda.
N.° 513..911
Tie — Giovanni
Indústria Texteis Barbero S. A.
— São Paulo — Clichê puN.° 4-86.511 -- Tcl. P, M. Propa— No pedido de averbaçao de con- blicado em 1242-61 —Classe 43
ga-nda S. A.
N.° 487.489 — Automóvel Clube traio dos registros ns. 219.049 e — Artigos na classe.
Foi mandada anotar no proces248.160 — Apresente clichê.
so abaixo mencionado a seguinte do Estado de São Paula,
N." 515.293 — Cl:141cl --- Goltransferência do titular de proIndústrias Testeis Barbéro S. A. den Bar Ltda. — Nesta capital —.
DivCrsos
cesso.
— No pedido dc averba i:rui de 'ClieN publicado em 22-12 61 —
Dansk — Flama S. A. instituto
contrato do 'registro •5i — Classe 42 — Artigos na classe.
International Flavors Era- Apresente clichê.
de Fisiologia Aplicada — TransN.° 515.815 — Bolsa e Câmbio,
ferência para o seu nome da mar- grances Inc. — No pedido de
As exigências acima inenviona- — licitar Picchioni — Belo Ho•
apostila da marca 1FF n.° 307 ..666 das foram feitas pela (Mima vez. rizonte — _Minas Gerais — Clich4
ca Polli Cur Cérulo 398.248.
publicado em 3-1-62 -- Classe. 3â.
N.° 412.530 — Nordon IndúsRetificações de clichè.,•:
Exigências
Artigos na" classe.
tria Metalúrg:icas S. A. — AguarN.' . 514.330 — .Kar Rádio —
de-se.
.N-*
515.862 — Prudentino —
rernms com exigências a cumN.° 487.-054 — Barca Rarbearia Eric George Waeschter e Piei'
prir
indústria
e Comércio de Bebidas
gi
D'Ecclesia
Estado
da
Guae Cabeleireiro Ltda.
nabara — Clivt,ê publicado em Prudentino Ltda.,— Estado de S„
Moacyr de Lima Valenti — Ti15-12-61. — Classe -- Artigos na Paulo — Clichê publicado em 8-1
EXPEDIENTE DO SETOR
tular do registre 209.045.
cio 1962 — Classe 42 — Aitigos
classe.
DE
PUBLiCAr„VSES
Indústria de Bebidas Real Ltda.
na classe.
— No pedido de eaclucilade da
N." .513.021 — Duracour DuDe 22 de novembro de 1966
marca 11. 0 249.535.
raeour S. A. Industritie 4.:onter-. N.." 515.822 — Boy's Shoe —
Hoffineister .S6 Cia. Clichê pucio — São Paulo — eiírbê
N.° 361).251 — Brasitrade S. A.
Exigências
*Cada em 5-12-61 -- Classe 45 — blicado em 3-1-62 — Sapiranga
Indústria e Comércio.
Grande do Sul — Classe 38
N.° 480.094 — Fuji Sebnitsu KoIndústrias Gessy Lever S. A. — Artigos na classe.
— Artigos. na classe.
gyo Kabushiki Kaisha.
Nopedido. de averbação de conN.° 513 022 Duracour DuN." 491 538 — Bar Escondidi- trato do registro 276.250 --- Apre- racour S. A. lndústra e -Comer- I Assinei e encerrei 38 laudas do
expediente — Nilton Alvim Xavier,
nho do P i o Comprido Ltda.
sente
cio — São Paulo — Clichê
Diretor do S. Docurnentaçllo.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
D

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 — ',antig o de 1963 — Preço-. Cr$ 2.400

Volume 24 —

Ptekone
n••nn

Vekem 13

••

Fasekulo 1 — abril de 1965
Faseleulo 11 — abril de Ira

........

*P.

••• Fasefrulo 111

•

" Fasciculo 1 — ¡uno de 1965
" Fundado 11 —.*gesto de 1965

*•• Paseieulo

Ilfapharrie

1963 — Preço: Cr$ 3 600

"

**
ao.

abril de 1965 ........

—

setembro

Faseieulo 1 — otieutare

Cr$ 1 306
Cri 2 100
Cr5
10G

de 1965

de

Cri 1.900
Cr$ 1.400
Cr$ 1 ZOC

1965 ....«

Fasekido

novembro de 1965

ragdeUlt 111

dezembro de 1965 —..

Crl 1 500
Cr$ 1 grie
Cr$ I .40C

Na Guanabara

&ceio de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n• 11

VIIND

Agéncia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reembõlso 13Jstai1
e

Em Brasilta
Na Sede do D 1 N.
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Termo n.° 751.584, de 26-5-1966
26-5-1966
(Prorrogação)
iodara S. A. — Importação e Comércio
São Paulo

Prorrogação
SABOMB RI LL
rnatiatri a Brasileira
Classe 8
Acendedores elétricos. alarmes elétricas,
altofalantes, amperímetros, amplificadoTeL para rádios, aparelhos de rádio,
aparelhos de televisão, aparelhai de
Ventilação para edifícios, aparelhas elit•
!ricos para banho. aparelhos eletrceda
~leoa aParelhos para barbear, apta
tetras para instalações telefónicas, aprt.relhos para ondular e secar cabelos
aparelhes para pasteurização de leite
aparelhos para torrar pão, aquecedora,
elétricos, spiradores de pó, benjamim,
bobinas elétricas, caixas- de derivaçaa
campainhas elétricas, chave elétricaes
cigarras elétr.cas. comutadores, conden
*adores elétricos, conectares, enceradea
ras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secai
roupas, ferros elétricos de engomar e
de toldar, filtros e metros, hidrennetras.
indicadores automáticos de uivei dágua,
Instrumentos medidores de • energia elé•
trica. instrumentos telehenicas, Interruptores. irradiadores, himpadaa
cadores, maneaetros, microfones, pickups, pilhas elétricas. receptores de rã
dia, refIgeradores; tomadas transearmadores, válvulas de rádio; válvulas para
aparelhos de televisão; ventiladores
voltimetrom
Termo n.o 751.585, de 26-5-1966
(Prorrogação)
Bril S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

Prorrogaç
S I - PE"SC A
ndústri a Brasile ira

Termo a.9 751.586, de 26-5-1966
Francisco Walteç Rizzoto
São Paulo

ratos de papel, encadernação de papel
Termo na 751.595, de 26-5-19(6
ou papelão, etiquetas, fólhas índices'
(Prorrogação)
fõlhas de celulose. guardanapos. livras
VidiPlins Importadora Exportacbra
não impressas, livros -fiscais. livros de
Limitada
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
São Paulo
de papel transparente, pratos, pape.
nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
! FEIRA 10 CAMBUCI
papéis sem impressão, papéis em bramir'
DIFI LMS1
para forrar paredes, papel almaço com
5 -ao Paulo—Capital
ou sem pauta, sapal crepon. papel de
Clases: 41, 42, 43, 46 e 48
Classe 8
aula, papel impermeável, papel encerada
Título de Estabelecimento
Filme
reevlados
para, cinema • e I'V"
papel higiênico, popel impermeável
Termo n.9 751.587, de 26-5-1966
para copiar, papel para desenhos, pa• Termo n.° 751.596, de 26-5-1966:—
(Prorrogação)
pel para embrulho imperraeabilizadc
(Prorrogação)
Sipesca — Sociedade Industrial de Pesca papel paro encadernar, papel para es,
Motores Elétricos :'Brasil" S. A.
Barigui Limitada
São Paulo
cravar, papel para imprimir, papel pa•
São Paulo
rafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, popel de unho papel
PRORROGAÇA0
absorvente, papel pare embrahar tarro rrogação
baco, papelão, recipientes de papel
SABÃO,BEfl LL
setas de papel, rótulas de papel. rolos
Se papel transparente, sacos de papel
I nali st ria Brasileira serpentinas,
tubos, postais de cartac
e tubetes de papel
Liasse 41
Termo a.° 751.591, de 26-5-1966
Peixesc, frescos, salgados, em conserva, i
(Prorrogação)
moluscos, crustáceos e mariscos
José C. Pedrosa 6 Irmãos
ELETRICOS
Termo n.° 751.588, de 26-5-1966
Paraíba
(Prorrogação)
INDÚSTtla imaskt
J, R, Araujo 6. Cia, Ltda,
São Paulo
PRO Fsla O GAÇ O
Classe 6
nAiro Urro o sai melkor amigo
Motores elétricos paar todos os fins
Classe 32
rorrogn-aà
Termo a.° 751.598, de 26-5-1966
Frase de propaganda
(Prorrogação)
RAIA R
Mosteiro de São Bento de São Paulo
Termo n.o 751.59Z de 26-5-1966
Indústria Brasileira
São Paulo
•
Satuel Kruglensky
São Paulo
Classe 16
/PRORROGAÇÃO
Portas, janelas, grades de ferra em geral
PR ORR OGA ç X0
EDIFI CIO FEBNIGI
paar construções, portões, corrimão e CASA' DE MóVE IS LAM0-5S
- VI AS
varai=
Termo n.o 751.590',_ de 26-5-1966
Classes: 34 e 40
Classe 3à
( Prorrogação )
Título de Estabeelcimento
Título de Estabelecimento
Artefatos de Papel e Papelão
Termo as° 751 .593, de 26-5-1966
Termo n.o 751 . 597, de 26-5-1966
Tubespird Ltda,
(Prorrogação)
Banis Tjacouni
São Paulo
Intercâmbie Panamericano Ltda.
São Paulo
São Paulo

ETORES

PROP POGAÇ AO
III

Classe. 46 'Esponja de aço com sabão para iimpesa
em geral

"12.4\s ILE IR

Tênno n,° 751.589; de 26-5-1966

(Prorrogação)
Fábrica de Ferramentas de Precisão
ALM S.A.

São Paulo

PRMROGAÇÃO

tr

SÃO PAULO

Classe 11
Titulo de Eatabeelchneute

Cldsse 38
Aros para guardanaeos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e. autógrafos, balões (ma
cetra para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brochuras Sio Impressas. 'cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras.
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, Ctl:XaS para papelaria, cartões de visitas, cartões ca
marciais, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetradt
e em branco para desenho, caderno'
esclares, cartões em branco. cartucho:
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para cha•

czolaQ0Caç 40
1
INTERCAM810- PAR AMERICANO Uni
Nome Comercial
Termo n.° 751.594, de 26-5-1966
(Prorrogação)
Indústrias Gasparian S.A.
São Paulo

Classe 36
„Emasse

MITCH-12ATCH1
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, eia
tratos, água de colónia, água de touca.
cadori água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para °g
cabelo/ e para a pele, brilhantina. bano
:lana, "batons". cosméticos, fixadores
de penteadas, petróleo& óleos para os
cabelo. crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar afilas e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfile
me. escavas para dentes, cabe/os, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, prepara'
dos em pó pasta, líquidos e tijolo"
para o tratamento das anima, Melado
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ventes e vernizes, removedores da cuti- suspensórios. saldas de banho. sandálias.
tula, glicerina perfumada para os cabe- sueteres. shorts. sungas. stolas ou elac.ks
toucas, turbantts. ternos, uniformes
los e preparados para descolorir unhas,
e vestidos
zilios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Termo n.° 751.601, de 26-5-1966
•
(II -orrogação)
T ermo n. o 751.599, de 26-5-1966
Prorrogação)
Concessio Cançado Cia. de Tecidos
Chocolates Dizioli S.A.
Minas Gerais
São Paulo

PR ORR OGA ÇXO
SERELEPE
Ind tia tr ia -Brasileira
Classe 41
Balas, biscoitos, bombons, concentrados
e extratos de frutas e de legumes em
geral, condimentos, conservas alimenticias em geral chá, doces, farinhas o1:mentidas, geléias, massas, m olhos óleos
Comestíveis de origem animal e vegetal
produtos alimentícios desidratados, produtos derivados de corne, de frutas, de
gordura, de legumes. de leguminosas, de
leite de peixe, de fabrícação e comércio
da requerente
Urino n.° 751.600', de 26-5-1966
(Prorrogação)
Luiz Cassaro
São Paulo

PRORROGAÇXO
TRENTO
'Indústria Brasileira
Classc
Tecidos em geral, a saber . brocados;
casimiras, gaze de algodáo em peças;
pano couro; tecidus plásticos em ticos,
tecidos plásticos em peças tecidos de
algodão, lã, de linho, de cánhamo,
de juta, seda natural. ou raion, tecidos
de elástico, de vidro, de viscosa, tule
Termo n. o 751.602, de 26-5-1966
(Prorrogação)
Indústrias Dante Ramenzoni S
São Paulo

PkIRROGAÇÃO
wf3an - Tan ele Bom Ton
Classe 30
Para distinguir: Artigos de vestuário,
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. atpargataa anáguas. blusas.
botas, botinas. blusekes, boinas, baba.
doutos. bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas. chales.
cachecol*. ',alçados. chapéus. cintos
cintas, combinações, corpinhos, calças
tle senhoras e de crianças. calções. calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, aroulas, colarinhos, cueiros,
ardem casacos, chinelos, dominós. acharpez, fantasias, fardas para militares, toegiait. fralda% galochas. gravatas. goros. jogos dt %soeria, Jaquetas, latina
uvas. ligas, lenços, manhãs, meias.
Weide. mantas. mandril)°, mastilnas.
etós, palas. penhoar. pulover. pelei-hum
peugas, ponches, polainas, pijamas, pe.
nhoe, perneiras. quimonos, regalos,
ibbe de chambre, roupão, sobretudos,

idacvs4ROGAÇA0

u .;

Termo n.° 751.605, de 26-5-66
Granja Martin Ltda.
São Paulo

Termo n.° 752.609, de 26-5-66 •
Auto Peças Marques Ltda.
Goiás

GRANJA MA RTI N LTDA.

MARQUES

Nome comercial
Termo n.° 751.606, de 26-5-66
Soei! Pró-Pecuária S. A.
São Paulo

vERMEUtO

ujDuSTHin BRASUIRA

Classe 2
Substâncias e preparações quimicw
usadas na agricultura, tt saber: adubos,
Classe 23
adubos artificiais para o solo, álcalis
Tecidos de algodão
para fins agricolas. bactericidas, ceras
',ara enxertos, cianamide de cálcic
Termo n.° 751.603, de 26-5-66 como adubo para o solo, defumadores
(Prorrogação)
Indústrias de Chocolate Lacta S. A. desinfetantes usados na agricultura e
n horticultura, escórias básicas para
São Paulo
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas. extratos de
quassia para fins hortícolas, fertilizantes para o solo. formicida, guano, instetifugos, massas para enxertos. pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para dea.
trair insetos, hervas e plantas dani.
nhas, sais para fins agricolas, sais pare
Fins horticolas, substâncias químicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra a verrnina
T,NDU ST RIA BRÁS I LZ IRA
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Classe 41
Térmo n.° 751.607, de 26-5-66
Para distinguir chocolates
Bar e Lanches "1.383" Ltda.
São Paulo
Termo n.° 751.604, de 26-5-66
Renato Barella £1 Cia. Ltda.
São Paulo

1383

ndtríã

Brasileirsi."

Classe 1
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas. armações de meta' r abridores de latas,
arame liso ou tarpado, assadeiras, aça.,
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, birnbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co.
lheres para pedreiros. correntes, cabide:g
chaves: cremones, chaves de paralusoi,
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
mear', chaves de fenda chaves (*gleba,
cabeções. canecas. cipos. cachepoto,
centros de mesa. euqueteleiras Caixas
pare acondicionamento de al:mentos,
zaldeirees, caçarolas, chaleiras. catetelras, conchas coadores: distintivos, dobradiças; enxadas, enxadõea, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreioa,
estribos, esferas para arreios, espuma
deiras; formões, kiices. ferro pare zortat
capim. ferrolhis, facas, faceies, fecha.
duras ferro comum a carvão: réruteiras,
"mis. fôrmas para do-es, freios nata
estradas de ferro, frigideiras; gancho*,
grelhas gar ços. ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias:
mas, lâminas, llroreiros, latas de lixo;
jarras; machalnhas, molas para parta,
-nolas para venezianas, martelos. der.
-das. matrizes: navalhas: puas: pás. Pre,
gos, parafusos. tacões, porta-gelo; go*
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiro&
aanelas, roldanas, ralos para pias. rebites, regadores: serviços de chã e .café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: tesouras. talheres. atlhadeiras, torquese,
tenazes, travadeiras, telas dt arame. toro
fieiras, trincos, tubos pare encanamento,
trilhos para pirtas de correr. taças,
travessas, turibulos: vasos, vasilhames
e verruma
Termo n.° 7.51.610, de 26-5-66
Indústria e Comércio Vitória Ltda.
Goiás

iI

Classe 41
Para distinguir lanches, refeições prontas, frituras e salgados: Bolinhos, croquetes, churrascos, cuscus, cochnhas,
carne,s empadas, esfihas, kibes omeletes, pastes, pizzas, salsichas, sanduiches,
saladas tortas e doce
Indústria Biaileik-CP
Termo n.° 751.608 de 26-5-66
•
(Prorrogação)
Classe 11
Acessórios São João S. A. Importação Alcachofras. aletria, alho. espargos,
e Comércio
açúcar. alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoins. antrute,
São Paulo
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas. belas,
Prorrogaç
biscoitos, bombons., bolachas. baunilha,
SERVIR PARA
café em pó e em grilo. camarão. canela,
APROXIMAR
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
Classes: 1, 17, .2] , 31, 31 e 47
31i me n t1clos, croquetes. compotas. canFrase de propaganda

' OR tfrt
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pRASILEIRA

Classê 2
Para distinguir: Desin fetantes
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(Seção III)

DEFOSOTADAS
mare=o=1....
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1

Publicaçâo feita do acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correi o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ame prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que g e julg arem prejudicados com a concessão do re g istro requerido

gica co,.lhada. cosiduha, cebola, acudi.
mentos ndra alimentos, colonautea,
chouriços. nendt., &ices, doces de tru,t, alLnentares. empadas, aninhas, a Lixavas, extrato de Urimate. farinhas alimenticias. tavás "feculaa, flocos, tareio, fermentos. feijão
gigoa, ?rios, :turas secas naturais a cristalizadas. glicose, goma de basear, gor.
duras, grânulos, grão de bici, gelatina.
goiabada. geléias, berva doce burila
mate. hortaliças, lagostas, tingiam leite
condensado. le.te em pó. legumes era
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, massa de tomate, mel e melado, mate, masãao para ni.ngaus, molhos, moluscos
mostarda. mortadela. GÓS moscada. noISet. óleos comettiveis. ostras. ovas,
pães. paioa, pralines pimenta. pós Para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pe.
*3. peCt-poia pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animeis, requeijões. sal. Gagá, sardinhas,
eanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
frutas, torradas. tap:oca, tâmaraa, talha.
rixa. tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves. torreies
Termos as. 751.611 e 751 . 612, de
26-5-66
S. A. Indústrias Reunidas P.
Matarazzo
Sã' Paulo

Indústria Brasileira
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de teda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
rabo para pneumáticos e loba de
pescar
Classe 23
Paro distinguir tecidos em geral teci'
doo para contecçaei em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama a
mesa: Algodão, alpaca. cânhmo cetim.
cero& casimiras fazendas e tecido(' de
IS e peças, juta. iersey; linho; nylon
paco-p aco; percalina: remi; rasteia; ceda
natural; tecidos plásticOs. tecidos
palmeáveis. tecidos de pano cour4, e
veludos
Termos ns. 751.613 e 751.617, de
26-5-66
•
S. A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo

fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos e lnha
pescar
Classe 23
Para distinguir tecidos em gePal tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de coma e
mesa: Algodão, aipaca, canhmo. cetim,
caros, casimiras fazendas e tecidos dr
Ia em peças. juta, jersey; linho; trylon.
peco-paco; percalina; remi; rayon; ceda
natural; .tecidos plasmas, tecidos impermeaveis, tecidos de pano COIrro e
veludos
Térmo n.° 751.614, de 26-5-66
S. A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo

dos por processos químicos; fios dc
raion para pneumáticos e loba de
.
pescar
Ciasse 23
Para distinguir tecidos em geral tecr.
dos para contecções em geral. para
tapeçarias e para ar ti gos de cama e
mesa: Algodão. alpaca. cânhmo cena
carofi, casimiras fazendas e tec'dos de
lã em peças, juta, jerscy; linho; tr5lan:
paco-paco: percalina; rami; rayon ceda
Imitirei; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro a
veludos

" Urino n. v 751.621, dc 26-5-66

Fundação Manoci, João Gonçalves
Rio de Janeiro

Classe 32
Uma publicação
Termo n.9 751 .623, de 26-5-66
Tos Kurim, Národni Podnik
Tchecoslováquia

Termo n.9 751 .619, de 26-5-66
. Paiva Carvalho
Pernambuco •

fLUP OQ

Indústria Brasileira
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tóda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas eia geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e paim
Classe 41
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de Pães, bolachas, biscoitos, doces, farinhas, breias, pães doces, balas, bomraion para pneumáticos e 1nha de
bons, compotas e confeitos
pescar
Termo
n.° 751 .620, de 26-5-66
Termo n.9 751 .618, de 26-5-66
Sorol S. A. Refinaria de Óleos
A. Paiva Carvalho
Vegetais
Pernambuco
Rio Grande do Sul

ÉLAJUEM

sPADAPIA

:PRORROGAÇÃO,

CAJUEIPC,
Classe 41
Produtos alimentícios em geral
Termos os. 751 .615 e 751 . 616, de
26-5-66
S. - A. Indústrias Reunidas F
1./Iatarazzo
Si5.o Paulo
•

Çecam . s/A. REFINARIA'.
DE omos IrPrrmus
Classe 1
Óleo de linhaça refinado, para ser
usado na indústria
Termo n.9 751 .622, de 26-5-66
( Prorrogação)
Ferdinancl Bernhard Schmetz
Alemanha

TI
Classe 6
Ferramentas para máquinas, em parti-*
cular máquinas unitárias, máquinas de
mono-finalidade, máquinas fresadoras
linhas de produção e máquinas fresado-,
ras de precisão
Termo n.° 751.624, de 26-5-66
Ciba Société Anonyme
Suiça

" !.

SC) ONIL
Classe 2 •
Preparados para exterminar animais *
plantas daninhas •
Termo n.9 751 .625, de 26-5-66
Lati,ia 3. A. Indústria de Bebidaci
Pio de janeiro

--i
1
;

PRURROGAÇA0

DESSAN
Indústria Brasileira
Classe 42
, . •Artigos . da classe
—Termo n.9 751 .626, de 26-5-66
Dianda. Lopez Ci Cia Ltda.
Guanabara

' PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Classe 22
Para xlistinguir: Fios e linhas de titila
indústria 'Brasileira
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tâcla costura, tecelagem', tricotagem e para
kepécle, fios e linhas, torcidos ou não; trabalhos manuais; fios e linhas obtif

Ti

Classe 12
Agulhas par amáquinas de coser

PRORROGAÇÃO,
SAMo 6UANABAkA
INDÚSTRIA BRASILEIN
Classe 46
Sab5f, comum, em barra. em liquido t
eia

'ffj(MTV(WWWYY
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Fublicaçao geito do acorde ÇO322 a art. 130 do Código da Propriedada andusaalal. Da data da publictaao começara
G Gorra o prazo da 63 dica, para o deatertmenito do pedido. Duranto esse prazo podara° apresentar suas oaosiçdoo ao Departamento
ProPriedado asadustrial aquêlau quo se lula a'em prejudicados com a c.ancesaão do rear istro requerida
Laacionaa
J=:1

%'farcno n.9751.627, de 26-5-66
Dianda Loprz Ei Cia. Ltda,
Guanabara

PRORROGAÇÃO
SÊ,,RAPOGA
U.d.ustria braSileire
IANDA 7./JM CU, LTDA.

Têrmo n.° 751.634. de 26-5-66
tico sacolas, sacos. saquaalins, vasilha,
Duratex S. A. Indústria e Comércio mac para acondiciinamento, vazas, cl.
São Paulo
zaras colas a trio e colas são incluidas
em outras classes, para borracha para
corruíras, para marceneiro% para sapateiros. para vidroa pasta adesiva para
mater:al plástico e cagara'
Têrmo n.° 751.633, de 26-5-66
Coval — Comércio de Veículos Ltda.
INDUSTRIA BRASILEIRA
São Pauto

DURA E

-acha a-aduras- de borracha, aapiradorea
do borracha, bacias, bases para teleizaaos, braçadeiras, bicas da massaadesaat
a
acos de borracha para anulas, borracha
Sara fria odontológcos, borracha paro
maartecedores- bocaia de borradaa paro
entrai/ leite de seios, câmaras de co
cabos para ferramentas, chapas e
troa de
de mesa, cacatetes, cápsulas da
racha 'para centro Cie mesa, conte.
gotas de borracha, colch&as do boara;ha, cintas umbalicais do borracho, daz.
seita cordões maciços de bsaraalsa.
Coo para mesa- desenaupideiraa, daa2c,fores de borracha. drenas; da aorafecaa
elásticos. elásticas para cátodo% eca
:mato, esfaima esguichos. fica 'ir tasaaca
dia guaraiçacs da borraciaz 5:2(2 Gato>
szóvaia, guarnaaaaa do mé.vo,s, caags.‘deres da borracha pair
tozreeln. maçanetas, mamadaacs do
baarazaa, manoplas, inocala ra aaa.tataa
iswracar._' para cama da a1,22rçcz,,
para buziruaa pratinhos do baaacala.
oneirnáticaz, aorta mordas do iscara-aba.
protatoras à bearachss, paoaataaas,
borracha para bloco do marcara:az-asa
ponteiras de borracha para banaalea C2
enfermos, revwimentaii da traraaha
para automóveis' rodarf do (lon-rt:hi:
,odoz: de borracha. rül:aas J.; L-32rac2::_•
¡altos e c&ados de borracha, moa; C2
aorrachã para aparelho: de vaaificar
aressao arterial, saco., de baatracta
agua quente. serince.ck, d.: borracha, cnutes e tampos da borracha para forrar
mesas, tilela% tubos de borracha para
ttrigaçacia tubos dtuadenata., afica da
borracha esidotrkpaaas, tabas na.rain da
berradha para calia aanto e V,P45`^, do boaracha para eufêmica
•
Classa 36
Para distinguir: Artigos da vaatuasatias
e roupas feitas em eara:Z Agasalhos.
aventais, alpargatas. aszáell3E, bk:Stn.
lotas_ botinas. Wusees: boinas fefal-a
--loarcc, boriaa capacem% casarias, Cascata-Jaz casacão, calada, engw, 6aEon;
adi cais. calçados. charaitta,
'InDz..„
.- camba:faca-a-a cnraínhora„ calças
le serasorac e da criariaca. calç€oj, cal-ao. camisas, caaraaataa, aaaaísagraaa
atacas, cercada% colarinhos. melava
;aias, cavaco% chinelo% aomind% achar:ias fantasia% fardas para tailiRara% se-colai% fraldar, galocha% gaavataa
ages do anemia. laquetaB, 12q1sCa
Éenço23, manta% meias;
wantm mandrião. mantilha,. 5::1atas, palas, ganham, pulover. weiarasca;
,•Oto de chambre' roupão. cobretudc.,
staapensórica. saldas de banho, cs,-aenw
suateres, shorts. sunga:, avim ou
(nucas, turbantes ternos. uniformas •
o veatidoa
Térreo n.9 751.639, de 26-5-1966
IRdustam — Indústria de Artefatos C2:2
Metal S.A.
Minas Gerais

Classe 48
Sabonetes
Classe 16
com
tanapas de fibras de madeira
Armo n.° 751.628, de 26-5-66
Umnosos Rainbow do Brasil S. A.
Urino n.9 751.632, de 26-5-66
São Paulo
Classe 21
Matalargica faiasia Indúatria e ComerPara distinguir: Veiculos e suas partes
cio Ltda.
PRCIRROGAÇA©
integrantes: Aros para bicicletas, mato,
São Paulo
maveiss. eireet-caminheas. atraca, anuatecedoras, alavancas de cambio, barcos.
breques. braços para veiculos. bicadatas, carrinhos de mão e carretas. eximiabonetes. carros ambulantes. amainadas.
:arcos. tratores. carros-berçoa, carrostanques, earros-irrtqadoes, meros. earnas. ezzuocerias, chassis, chapas, circulares para veiculas, cubos de veículos.
corrediços para velculos. direção. &sia
gadeiraa. estribos, escadas ralantaaa elevadores para passageiros e para carga
engates para carroa eizaa de direção
Or.] edle,t Ofic3K0 virecoci
Classe. 28
Fora distingatr: Artefatos do material freios, fronteiras para valcaasia . guidão
Classe 8
plástico e de nylon: Recip:entea fabri. tocomotivas. lanchas. motociclo% cola
Anúncios hanirtosos
zedoa de material plástico. revestimen- motocicletas, motocaraas. ruam largos
toa confeccionados de aubstãnclas arai manivelas, navios. ônibus para-caca:pua
\ 'ramo n.° 751.629; de 26-5-66
mata a c-aga.Masf: Argolas caum.rairoa oara-lasnas, para-brisas. pedala pazadas.
ïai'asaiutos Testeis Armando Ricardi
armasailas para (sacia% bulas, bandejaa rocias para bicicletas,. ralos para ladeieS. A.
bases paro talefouesa aaaldasa bacias boi tas, reboque. radiadores pano lie!culez
São Paulo
rodas Rara velcuios. selins. triciclos. tisan, caiam CE.TQC-f2e2, chapas cabes rantes çaro veicula-J. vagOea,
CliZetr2r.
para
ferramentas:
e
atensilioa.
PRONOGAÇÃ
doo, varetas da contraia ao afoaadoi e
catitas .para acondicionamento de ah- acelerador. tróleis, rrolailais varma rifa
1-lentos caixa de mater:al plástica pare
Têrmo n.° 751.635, de. 26-5-66
,Iaterias. coariores COVOS. caracr..s. C011
chas. capas para álbuns e Para livros Duratex S. A. Indústria e Comércio
cálices, cestos. castiçais para velas
São Paulo
caiam para guarda da ibletaa. cartuchos coadores para chá. descanso par(
prato% copos e capinha-, de plástico°
paro coraete% ca:ainhaa de plasti,
ava • corveta% colhei-ima% pasinhas
oz.afinhea de plástico paro sorvem kir
.NDUSTRIA ,BRASILEIRA
minhas dt plástico paz) sorvetes, discos
embreagea da material plalatco. embalagem da raaoea3 El5f,seeC3 pw( C=2,
Classe 16
to% estoca rara cbaato% ecaamaaa
Chapas de fibras de madeira
alam esteiras, enfeites paro aistoan6.
na, maca° antiaruldoà. eaccadoias
Tênuos ns. 751.636 e 751.637, de
pratos, Nula, Idas= pa..m- doce% fitos
Classe 36
26-5-66
para
trate%
Racca
gearakCe.3
gaarafa
l
colarinhos, cuecas e pijamas
São Paulo Aupargatas S.A.
alega pari arasara-falra, aaaarakbas
Tarmos ns. 751.630 e 751.631, de
Rio Grande do Sul
Para 1:quidificaciorea e pou lastaáaraa
26-5-66
de frus e legumes, ç'corriaçaaaa da DaArmações de Aço Probel S. A.
teria) plástico para utassiacj o eibiam.
São Paulo
guarnicaez para bolsas. eas.gez, (3,22viap
para cortinas. ferro laminados, plata
ticos lanchaaass, mantegueirsa, mallaa
orinóis. prendedores de roupa% puxado,
C'tCEV'S,Cellif=;CMC res de móveis, piras, Freada aellaagr.
ÍLA
-os. pas de casinha, pedras pomar.) weirarjrti
àaSe f-l iRA
-I U9 p rotetores para documentos. ata
go
de-pua para LM d2Ina PICO. Para distinguir artetatr:3 do borrac5a
Eua CSD:. 5'd F®va Rs.wr:;:f,:3
)OS, porta-nique:s, par&nataa Cã oincluldkis en outras daaaes: AME
elasae i.0
g` da Ar22) âfiatiDLUd
aazumentos placas, rabites ma/- de borracha para veiculas. assentos .de
rama cloaa-aivala da funaiunamt
i
ilhas, r eciplez`:es, suportes. suportes Pr2a borracha. argolas de veículo, alamfamatico, para uso hospitalar
1
Classe 40 quaraaaapos, saleirca tubos. ticalas. ias do borracha almofadas ciraralcas
Classes: 5 e H
Unci (7.,3r,:a dobrável ou cama de nal tubos para ampola.% tubos para seriaborracha anéis de barracaa. amova- Baraas, chapas, falhas, fios; fitas: litiga
fj-ferva de funcionamento automático 1 gac, travessaa, tipos de switerial
ioret tu borracho. atonnizadrr
tes.; mrss p s; 1crfil p ds:5; sç,lda aticf:anica;
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MARCAS DEPOSITADAS
Publacaçã.o feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Esse prazo- poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedadi Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a eonceee lo do registro requerido

tiras; tubos e vergas de metal estarripaa
dos; usinados; cortados em foima especial; em bruto ou parcialmente preparados para uso nas indústrias; • ferramentas de tôda espécie
Termo ri." 751.638, de 26-5-66
Indag am — Indústria de Artefatos de
Metal S. A.
Minas Gerais

ras, braçadeiras, bocais, bases para te. le papel transparente. protos, papeli. em geral, programas radiofônicos, pra,
Míopes, borrachas para carrinros indus- ahos, papéis de estanho e de alumin:o gramas televisionados, P eç a s teatrais e
I triais, borracha para amortecedores
• papéis sem impressão, 'papéis em branco cinematográficas, revistas. 'Blocos pura
bainhas de borracha Para rédeas, cochim para forrai paredes, papel almaço com correspondência, blocos para anotações,
de motor. câmaras de ar. chupetas, cor- ou sem pauta. papei crepon papel de cadernetas, cadernoS, cartões cartões de
dões massiços de borracha, cabos para seda. papel Impermeável, papel encerado visitas cartões comerciais, cartões Indiferramentas. chuveiros, .calços de bor .papel higiênico, popel impermeável cas, cadernos escolares, cartões em branracha, chapas e centros de mesa, cor. para copiar, papel para desenhos, pa- co Unvelopes, etiquetas, faturas fichas,
das de borracha, cápsulas de borracha oel Para embrulho impermeabiteado notas promissórias papel para escrever,
parar entro de mesa. calços de borra- papel paro encadernai, papei para es- recibos rótulos, r6ótul ode papel, rolos
cha para máquinas, copos de borracha crever. papel par,. tr,ieleinir, papel ria- de papel transparente, sacos de papel.
discos de mesa, descanso para pratos
-anta" para eme+ruitios, papal adotai,. Agua oxigenada, brilhantinas, barbas ar,.
para freios. .dedeiras, desentupideiras fla p e ceabosie. papel de ilibo aaaei tiiiciais, bigodes artificiais, desodorantes,
encostos, embolos,- esguichos, estrado.t l as.,a ‘ .' ale a:ata Para emaruhai ta- loções para barba líquidos dentifricios,
esponjas de borracha em guebra ! a.i. ts ia. o. pai a i, reriic,oles dc papei ro- lixas para Unhas, óleos paar o cabelo,
para mateiras, fios de borracha lisa setas de papei:roma» de papel. rolos sabões e sabonetes perfumados, talco
%rama, de borracha, g uarnições paia de papel transparente, sacos de papei
automóveis, guarnições para veiculos, serpentinas, tubos, pastais de cartão perfumado, água de quina, água de colônia, esmaltes para unhas, pomadas para
tancheias para escolares 'lâminas de
e tubetes de papel
a pele, cosméticos para a pele, xampii,
borracha para degraus, listas de bor
tique e perucas
Termo n.° 751.643, de 26-5-1966
racha, manoplas maçanetas. proteto
Termo m e 751.644, de 26-5-1966-7ree Para para-lamas, protetores de Indústria de Eletro-Aços Plang S.A.
Rio Grande do Sul
para-chogues, pedal do acelerador, pe
e Indústrias Químicas Yara Ltda.
dal de partida. paras para businas
São Paulo
Classes: 5 e 11
p ratinhos pneumáticos. pontas . de borBarras. chapas, tôlbas, fios, fitas, lingo- racha para bengalas e muletas, rodas
tes. Massas, perfiladas, solda metálicas; olosiSas.. .odizies, revestimentos ne
taras; tubos e vergas de metal estampa- ixieracha, rodas de 'borracha para me
dos, usinados, cortados em forma espe- veis, sanfonas de vácuo, suportes de
Classe 46
cial — em bruto, ou parcialmente pre- motor. sapatas do pedal do breque. re
Cêra para assoalho
parados para uso nas indústras, ferra- sembaite e isolador, suportes, sem,• Termo n.° 751.646 de 26-5-1966
aneumaticos. ;aportes de câmbio. sare
Tarmos ns. 751.640 e 751 611. de
Industam — Indústria de Artefatos de
fonas de partidas, saltos, solas e solados
26-5-1966
•q••
de borracha, surdinas de borracha para
Metal S.A.
ção Paulo Alpargatas S.A
a plicação aos Nos telegráficos e telete.
Minas Gerais
São Paulo
alcos, cavadores de porta, tigelas
rp'>
tigelas, tampas de borracha para cOnta
INDUSTAM - Indústria
Citas. tiras de borracha para elabora.
cão de substâncias peantcas
Classe 8
de Artefatos de Metal S. Z.
Termo n. o 751.642, de 26-5-1966
Acumuladoies, aparelhos para iluminaMetalúrgica
Liess
Ltda.
ção, aparelhos registradores, aparelhos
INDUSTRIA BRASILEIRA
Nome Comercial
de galvanoplastia, aparelhos paar acenRio Grande de Sul
Termo
11.
9 751.,647, de 26-5-1966
de re regular gás, aparelhos para espreClasae 3b
Roney de Almeida Garcia
mer frutas, aparelhos pulverizadores,
Para distingui,: Artigos de vestuario:
Minas Gerais
aparelhos afiadores de ferramentas. apae roupas feitas ea etal: Agasalhos.
eelhos esterilizadores, aparelhos termosavernais, a:nereatas anáguas. tilas
botas. botinas. alusões. noinati, baba
tatos, campainhas elétricas, Chaves elédouro& bones, capacetes cartolas caea.
tricas, condensadores, calibradores, estuouças casacão. coletes. capas, chales
fas elétricas engenhos de assar carne,
cachecols. calçados. chapéus. cintos.
lâmpadas e hidrâmetros
cintas combinações . corpinhos calças
Indústria Brasileira
Termo
n.° 751.645, de 26-5-1966
iaa senianras e de crianças. ra'caes calProfic
S.A.
—
Produtos
Farmacêuticos
ças. coisas' camisolas, camisetas
Classe 41
Classe 38
— Indústria e Comércio
cuecas. cerouias. colarinhos. cueiros
Café moído em grão
Aros
para
guardanapos
de
pape
ger. fantasias tardas para militares, co
Rio Grande do Sul
Termos as. 751.648 e 751.649, dt
fegiais fraldas, galochas gravataa.• or aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
26-5-1966
roa. 104'40$ de angarie IN:tiaras !aguas. para retratos e outógrafas, balões (ex' uvas, ligas, lemos. mantõs . melas ceto para brinquedos) blocos para
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo
maiôs, mantas. mandrião mantilhas os' correspondência, blocos para oftkulos
ler& balas. penhas'', puiover, celerinea blocos para anotações, bobinos, brochueeugai, ponches. polainas. Mantas 'ac- ras na0 impressas. cadernos de escre.
estojo de viagem / fiarat2tatiariatt,
atam. perneiras. quimano& regalas' ver. capas pare. documentos, carteiras
robe de chambre. roupão. sobretudos caixos de papelão, cadernetas. cader.
.usnensbrlos, saldas de banho, sandAllas nos, caixas de carta°. ca:xas para .pa.
PACOPIC
enatares. shorts, sungas. molas
slacks Pelaria, cartões de visitas, cartões cO.
tai ler. tolices turbantes. ternos, mei merciois. cartões indicas. confeti, cai
Indústria
formes P vestidos
tolina, cadernos de papel melimetrade
Classes: 3, 8, 10, 11, 32, 38 e 48
Classe
Classe 39
e em branco n para desenho, cadernos Substâncias químicas, produtos e prepa. Para distinguir: Artefatos de borracha esclares. cartões em brame). 'cartuchos rados para sarem usados na medicina e "ara distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para de cartolina, copas planograficas. ca na farmácia. Aparelhos de barba comum lorracha, artefatos de borracha para
veiculos artefatos de !borracha aão bli- demos de lembranaa..carreté:s de pa e elétrico. Algodão hidrófilo alicates, etteculos artefatos de borracha tiáo ia.
eltddoe em outras classes: Arruelas, ar
cluidos em outras classes: Arruelas, ar. pelâo envelopes envolucros para rha ataduras, bisturis, curativos
golas amortecedores, assentos para ca- rimos de papel encadernaCac de papa •ases lixa seringas de injeções tesouras, eolas. amoztecedores, assentos para ca.
feiras, borrachas para aros, batentes da
deiras. borrachas para aros, batestes de Du Pa pelão, eti q ueto, Whas
toalhas hig:ênicas, iigtifilas de injeção.
cofr, buchas 'de estabilizado!, buchas fôlhas de celulose guardanapos livros Alicates, laminas, navalhas, • tesouras, . r,fã-e. buchas de estabilizador buchas,
naahas rara !melo. batente de porta nao impressas, livros fiscal, 1 , vrri,. rl. cortador de tiiitu,s. Álbuns impressos buchas para fumei°, batente de parta,
batente de ~sie. bicos Para mamado!'
ie :ha ,sis bicos para rnamadei 1
mata bor r ào arapraanta. destima ...a à leitura, lar: pais, publicações
tua braçadeiras, bocais, bases para as

Bamba -Seleção

afê „OP.?

-WefiderT

ISUCTION

10111

5036 Segunda-feira 28

DIÁRIO OFICIAL

Seção III)

Novembro de 'I

MARCAS DEPOSITADA
,Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação começara
corroi o prazo do 80 dias para o deferimento do pedido. Durante ema prazo poderão apresentar suas Oposições ao Departanielita
Nacional de Propriedade Industrial aquêlea• que u julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido •
'danes. borrachas para carrinhos inclua 3 id erados como máquinas), máquinas )
triala, borracha para amortecedores. para produçáto industriai, máquinas para
bainhas de borracha pare redeas, cochun polir arroz, malte e outros cereais, para
de motor. ~ara' de ar. chupetas, cor. revolver cereais, para lavar garrafas e
facha, chapa..e centros de mesa, cor vasilhames, para pasteurizar garrafas e
parac entro de mesa, calços de borra- vasilhames, para engarrafar e rotular
deses massiços de borracha, cabos para
máquinas de limpar
ferramentas, chuveiros, calços de bac
Termo n.° 751.650, de 26-5-1966
daa de borracha, cápsulas de borracha
J. M. S. Industrial Ltda,
eba para máquinas, copos de borracha
Minas Gerais_
para traio*. dedeiras desentupideiras
discos de mesa, descanso para pratos
encostos, embolos, esguichos, estrados
esponjas de borracha , ein quebra Jacte
S. Industrial Ltdo.
para °redrais, fios de borracha lisos
fôrmas de borracha. guafrações para
automóveis, guarnições para veiculos,
Nome Comercial
kinc.heias para escolares, lâminas de
Termo n.° 751.652, de 26-5-1966
borracha para degraus, listas de bor
sacha. manoplas. maçanetas, proseio ATIC — Administração, Transportes,
Indústria e Comércio S . A.
tas para para-latrias, protetores de
Guanabara
para-choques, pedal do acelerador, pe
dal de partida. peras para business.
pratinhos Pneumáticos, pontas de -borracha rara bengalas e muletas. roda•
inassiças, rodizios, revestimentos de
tenham a isolador. suportes, scanpneumáticos, suportes de cambio, saamotor, sapatas do pedal do breque, re
veia, santonas da vácuo; suportes de
borracha rodas de borracha para asafonas de partida., saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos tilos telegráficos e talai&
travadores de porta, asseias
•
tigelas, tampas de borracha para ContagOtas, tiras de borracha para elaboraçâo de substâncias quisnicas
Classe 36
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários Para distinguir: Artigos de vestuários
e rousas feitas em geral: Agasalhos. e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas. blusas, aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões; boinas, baba- botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara- douros, booSs. capacetes, cartolas, carapuças. Casacão, coletes, capas, chatas puças casacão, coletes, capas, chales;
cache sois. calçados, chapéus, cintos cachecols, calçados, chapéus. cintos
cistas. combinações. corpinhos. calça. cintas, combinações, corpinhos, calças
d. senhoras e de crianças calções, cal- de senhoras - e de crianças calções. calças.. camisas, camisolas, camisetas ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias. casacos. chinelos, dominós, achar- sa1as, casacos, chinelos, dominós, acharpes fantasias. fardas para militares. co pes. fantasias, fardas para militares, colesrais, fraldas, galochas, gravatas, gor- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. ogos de tingerie. lagueit .s, [aguas- ros, ogos de lingerie. laqueias, Impas
luvas, ligas lenços, mantsis, meias luvas, ligas lenços, • raantea. meias;
Italõs. mantas, mandrião, mantilhas. pa, maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar. pulóver. pelerinas: teta palas, penhoar, pulover. pelerinas:
pcuaas, ponches. polainas. pilamas. pu- pangos, ponches. polainas, pijamas punhos. . perneiras. qui:nonos, regalos nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos robe ch chambre, roupão, sobretudos
.uspensórios, saídas de banho, sandálias. suspensórios, saídas de banho. sandálias,
susteres, shorts. sungas. stolae ou slacks sueteres, shorts, sungas, stolae ou sia*"
toucas, turbantes ternos, uniformes
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos .
e vestidos
Termo n.° 751 . 651, de 26-5-1966
Termo n.0 751.653, de 26.5-1966
. Metalúrgica Liess ‘.7.2f1a.
.Patrulha Médica Ambulance Service
Comandita por Ações
Rio Csancle do Sul
Guanabara

J,M.

-,

Liess
Indústria Brasileira
Classe 6
transportadores e elevadores para fins
Industriais e transportes em s era/ • (coa,

PATRULHA

MÉDICA
I ri A
.

Calsse 38
.
Artigos da. classe

Termo n.° 751 . 654, de 26-5-166
José Etrusco Vieirp
'São Paulo

Termo 0.0 751 . 658, de 26 ,5 -1%6
Buclidia Medeiros
São Pauio

4a da ghene
Classe 36

Para distinguir; Artigos de as/amados
e roupas Seitas em geral: Agasaihos
Classes: 9, 35 e 36
aventais, alpargatas. anáguas, blusas!,
Artigos da classe
botas, botinas.. blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas, cars.
Termo n.° 751.659, de 26-5-1966
atiças, casacão. coletes. capas. chales, Esther Azevedo & Companhia Ltdg.
c.achecols, calçados, chapéus, cintos,
São Paulo
cintas, combinações; corpuMos, calças
Classes: 40 e 48
de senhoras e de crianças, calções. calTitulo de Estabelecimento
ças, camisas, camisolas, camisetas.
Termo
n.° 751.660, de 26-5-66
Cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
Indústria Brasileira de Produtos
saias casacos. crineios. dominós achasQuímicos S. A.
ses, tantasias, tardas para militares, coSão Paulo
legiais, baldas, galochas, gravata'. gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laguês.
luvas, ligas, lenços, mantós. meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoat. pulover, pelariam
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos. perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios saldas de banho, sandálias
industria Brasileira de
Produtos Quiellcos
sueteres shorts. sungas. stolas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
SRo Paulo
e vestidos

orrogaçao

Classe 2
Termo n.° 751.655, de 26-5-1966
Protomaq — Indústria e Cozné scio Ltda. Carrapaticidas, nesinfCtantes. embrocações para animais, farinha de ossos,
São Paulo
medicamentos para anima:s, aves, preparado s eprodutos inseticidas. pr.raslticidas, remédios para tins veterinários,
sabões veterinários e des:nfetantes, sais
INDÚSTRIA BR A SILE1RA
veterinários e desinfetantes sais veterinários, vacinas para aves e animais,
Classe 6
sais minerais para 1:ns veterinários, poMaquinária e equipamento de transpor- madas uso veterinário, vermiicdas uso
te para indústria em geral, especialmente veterinário, desin 4etantes e veterinários
para as indústrias de trigo e cereais, de
Termo n.° 751.661, de 26-5-66
panificação e biscoitos
Sintequirnica do Brasil Ltda.
Termo n.° 751.656. de 26-5-1966
Pernambuco
Protomaq — Indústria e Comercio Ltda.
São Paulo

PROTOMAQ

PRORROGAÇÃO
PROTOMAQ-INDÚSTRIA

E COMÉRCIO LTDA.

()

L E () T E X

Indústria Brasileira

Nome Comercial

. Termo n.° 751.657, de 26.5-1966
Textil Mimary S.A.
São Paulo

+MG

Classe 1
Produto químico destinado a lubrificar
e amaciar tecidos
•
Termo n.°. 751.663, de 26-5-1966
Mirabel Produtos Alimentícios S.A,
São Paulo

CARAVANA
itmesnuk 311ASILEIRA

Yel'er"
+Sranca

Classe 41.
akAsImorA
Balas; bombons; chocolates; biscoitos;
bolachas; pralinés; confeitos; balas "de
Classe 23
gomo; goma de mascar; torrões,
Tecidos em geral, brocados, çiié. hordacaramelos e -doces
do, foros e panos

-
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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 Case prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento,
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.o 751 .662, de 26. 5-1966
Severiano Altair Mendes
Rio Grande do Sul

'í< 04VUL (Pitetct
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café e mgrão, torrado e moído
—Termo n.° 751.664, de 26-5-1966
Mirabel Produtos Alimentícios S.A.
São Paulo

rae para roupas e mata óleos para roupas, uleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa. salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de estragar e saponáceos, tiiolos de polir e verniz
para calçados
1 Termos ns. 751.668 e 751 671, de
26-5-1966
) Indústria Resegue de óleos Vegetais
Sociedade Anônima
São Paulo

RE

TODA HORA É HORA
Classe 41
Frase de propaganda
_
Termo n.° 751.665, de 26-5-1966
Berta Confecções Ltda.
São Paulo

• LNIXISTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos. de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouro/. bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão. coletes. capas. chales.
cachecols, calçados. chapéus. cintoa
cint » combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. cal.
Via camisas. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarnhos, cueiros,
latias, casacos. chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares. co.
iegiais. fraldas, galochas. gravatas, gorros. logos dt !ingeria, jaquetas. beques.
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias.
Maiôs. alentas. atandribo. mastilhas. mapeugas. pouches. polainas. pilamas. punhos. perneiras. quimonos. regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, aborta. sungas. golas ou 'leck&
toucas. turbantts. ternos. uniformes
e vestidos"
Termos ns. 751.666 e 751.667, de
26-5-1966
Indústria Resegue de óleos Vegetais
Sociedade Anônima
São Paulo

RE,101.
INDOSTRIA BRASILE:RA
Classe 41
Óleos comestiveiS, gorduras alimenticias
e rações
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos.
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espreenacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de' macieira, goma pare lavanderia. limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. líquidos mata-gordu.

S L

BRAsaznui

INDtrsTRIA

Termo n.o 751.672, de 26-5-1966
Serviços Contábeis Alvorada Ltda.
• Rio Grande do Sul

ALVORADA
Classe 33
Serviços contábeis e representações
Termo n.° 751.673, de 26-5-1966
Confecções, Kawa Ltda
Guanabara

IE IE IE

Classe 41Óleos comestíveis, gorduras alimentícias
e rações
Classe 36
Classe 4
Calças, shorts, calções, roupa de brim,
Para distinguir: Amido, anil, azul da
bermudas, slacks e camisas
Prússia. alvaiade de zinco, abrasivos
Termo
n.° 751.674, de 26-5-1966
algodão preparado para limpar metais
Instaladora Três Unidos Ltda.
detergentes. espresnacetes, extrato de
Rio de Janeiro
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de macieira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. liquidas mata-gordu.
TRÊIS UNIDOS
nas para roupas e meta óleos para rou.
pas, oleina óleos para limpeza de car- ind Cistria brasileira
ros, pós de branquear roupa, salicatc
Classe 8
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comuta. sabão de estregat e ia- Balcões frigoríficos, geladeiras comerciais e instalações comerciais
ponáceos. tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 751.675, de 26-5-1966
Distribuidora de Sabões Vilar dos
Termo n.o 751.669, de 26-5-1966
Teles Ltda.
Nelson Santos Martins Pinheiro
Rio de Janeiro
Newton Sérgio Augusto dos
Santos e Roberto Luiz da
TILAR DOS MSS , ,
Cosia
Guanabara.

ind Gstria brasileirti.
Classe 46
Sabão comum
Termo n.° 751.676, de 26-5-1966
Bar Campeão Ltda.,
Rio de janeiro

•

'`

'F'Neltalit *RIO
,

Classe 33
Título
Tèrmo n.9 751.670, de 26-5-1966
Mera) — Maranguape Promoções
Artísticas Ltda
Guanabara

MARAL-MARANGUAPE
CIDOsTRIA. DRASILEMA
Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográfi.
ens, programas de rádio e televisão.
publicaçães, revistas, folhinhas impressas e _programas circenses

Termo n.o 751.677, de 265-1966
STAR — Sociedade Transportdorri
AutorodOviária S.A.
Rio de Janeiro

CAMPUO
indãstria brasileira
Casse 42
Para distinguir: Ag uardentes, apertevoe, an:z. bitter. brandy, conhaque. cel.
velaa ternet, genebra, gin. kumel. ticoreg, nectar. punch pipermint.
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth vinhos espumantes, airiaos
quinados e whisky
Termo n.° 751.679 de 26-5-1966
Clínica São Marcelo Ltda.
Guanabara

CLiNICA4._
SÃO MARCELO.LTDA.
Nome Comercial

Classes: 33 e 47
Título
Termo n.° 751.678, de 26-5-1966
Companhia Moacyr Pereira de Souza
de Papei s
Rio de janeiro

PRORROGAÇÃO

INDUSTRIA 13RA5ILIIIR
Classe 38
•
Cadernos para escrever, cartolina, cav.Mas em branco, etiquetas, livros em
branco, papel almaço, papel de música,
papelão, rolos de papel para máquinas
e sacos de papel
Termo n.° 751.680, de 26-5-1966
• Clínica São Marcelo Ltda.
Guanabara

SÃO MARCO
• Classe 38
Para ctstinguir impressos em geral
artefatos de papel e papelgo Apt54.
as, bandejas de papelão, blocos de pa
pel. cartões comerciais e de visitas, cc.
demos, copos de papel, duplicatas, enislopes fiches, folhinhas e embalagem
de papel e papelão guardanapos de
papel. letra( de cambio, notas promissórias, papéis de carta, papéis de oficio,
papel almasso, Papel de eicrever, paz.
tas de papelão, ratinhos de papelão
Termo n.° 751.681, de 26-5-1966
Armazéns São Domingos S.A.
I mportação e Comércio

Cu an aba Ta
a PRORROGAÇÃO •
.• UMA SENTI VEIA DE SUA NOW OMI

Classes: 41, 42, 43 e 46
Fraca de propaganda

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Pai:dias:0o feita do acórdo com o art 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr O prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. •Durante asse prazo poderão apresentas suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgfens prejudicados . com a concessão do registro requerido
Termo n.° 751.682, de 26-5-1966
&conto S.A. — Livraria, Galerias de
Arte e Discotecas
Guanabara

Termo n.° 751.685, de 26.5-1966
Seven S.A. — Engenharia e
Construções
Guanabara

mais, requeijões, sal, sagú sardinhas.

sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
fritas, torradas tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

SEVEN1
Classe 16
Cimento, azulejos, ladrilhos, telhas,
portas e janelas e etc.
Termos ns. 751.687, a 751.591, de
26-5-1966
CODEVA — Companhia de Desenvol,
Classe 32
vimento dos Vales do Araguaia e
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
Tocanstiins
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográfiGoiás
cas programas de rádio e televisão.
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n.° 751.683, de 26-5-1965
Indústria Química Espagiria Ltda.
Guanabara
Indústria Brasileíra'

Cot:leva

Classe 2
Substâncias e preparações quunicas
usadas na agricultcra, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
químicos, ácidos sanitários, águas de.
aintetantes, álcalis, bactericidas, barati.
(Mas, carrapat:cidas. desin 4etantes esterilizantes, enxertos. fertilizantes,
formicidas e fosfatos
Termo n. o 751.684, de 26-5-1966
Wanluz — Comércio e Representações
Limitada
Guanabara

Termo n.° 751.692 de 26.5-1966
CODEVA — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Araguaia e
Tocanstiins
Goiás
CODEVA - Companhia .
de Desenvolvimento dos Vales
do Araguaia e Tocantins
Nome Comercial
Termo- n.° 75 1.693, de 26-5-1966
Casa da Borracha S.A.
Guanabara
Classe 39

Classe 4
Óleos vegetais, minerais e animais.
minérios metálicos
Classe 5
Metais e ligas metálicas em bruto ou
parcialmente trabalhadas
Classe 16
Gesso e madeiras paar construções a saber: batentes, chapas de compensados,
caibros, caixilhos, colunas, esquadrias,
Nadadeiras
lamelas, parqueies, portas. poroces,
Termo n." 751.694, •de 27-5-66
pisos, tacos e janelas
Entretelas DHJ-Nova América S. A.
Classe 40
Móveis em geral
Guanabara
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas. banha, bacalhau, batatas, baias.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela
Classe 23
em pau é em p6, cacau, carnes, chá. Artigos: lecidos, entretelas, entreform,
caramelis, chocolates, 'confeitos, cravo
furos e similares
cereais, cominho, creme de leite, cremes
Térmo n. 9 751 .695, de 27-5-66
alimenticios, croquetes, compotas, an- Sntretelas DHJ-Nova América S.
gioa, coalhada, castanha, cebola, condiGuanabara
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre. essêndas alimentares, em22
.
padas, ervilhas, enxovas, extrato' de toèmate, farinhas alimentadas, favas, 4E(41=tamsameta) OU J1
ceias, flocos, farelo, fermentos, feijão
caaaTat§ 1111A51~
f:gos. frios. !Turas sêcas naturais e cristalizadas, glicose, orna de mascar, gor, Classe 23
duras, gránulos. grão de bici, gelatina.
goiabada. geléias, herva doce herva Artigos: Tecidos, entretelas, entreforras,
fonos e similares
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condensado, lete em p6. legumes em
Têrmo a 751.696, de 27-5-66
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas- Entrete'as r1-í7-Nova América S. A
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
Cuanabara
margarina, marmelada, macarrai, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos
I te ~4
mostarda, mortadela, nós moscada, nd' PnCES:=EfITO O RJ)
zes, óleos comestíveis, ostras, oves,
IRDriBMA BRASILEIRA pães, paios pralinés pimenta. p ós Para
pudins, pickles, peixes, presuntos. paClasse 23
tês, petit-pois. pastilhas. pizzas pudins: Artigos: Tacicios, entretelas, entreforros,
queijos, rações balanceadas para aniforros é similares

L

Classe 48
Artigos da classe
Têrmo n. o 751.686, de 26-5-1966—
Seven S.A. — Engenharia e
Construções
Guanabara

rrv-1--Nvs:
.Enciehhariil

'e'Cofistriições
Nome Comercial

....dmammea

Tênno n.° 751.697, de 27-5-66
Entretelas Dlij-Nova América S. A.
Guanabara

,b7.4~ '"

Oce

,113DÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 23
Artigos: Tecidos, entretelas, entreforrus,
forros e similares
Têrmo n.° 751.698, de 27-5-66
Entretelas DHJ-Nova América S. A.
Guanabara

o e • )1 •
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Artigos 't acides, entretelas, entreforros
fc rros e similares
Termo n.° 751.699, de 27-5-66
Entretelas D11)-Nova América 3. A
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 23
Artigos: l'ec1dos, entretelas, entrefwras,
forn ,s e similares
Têm on.° 751.700, de 27-096
Entretelas DHJ Nova América S. A.
Guanabara

Oviin - Suue,
•Nnigrailn 11215.01-0QA
Classe 23
Artigos: Tecidos, entretelas, entreforris,
forros e similares
Têrmo n.° 751.702, de 27-5-66
Entretelas DHJ-Nova América S, A.
Guanabara

2.

(2-1. 204

Classe 23
Artigos: Teck4 us, entretelas, entrel" ),-

forros e similares

d.
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MARCAS DEFOS1T'ADAS
Publicação feita de acardo com o art. 130 do Código da Propriedade Induatrial. Da data da publicação começara
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar Mias oposições ao :Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro reguei:ido
Tênno n.9 751.701, de 27-5-66
Entretelas DHJ-Nova América S. A.
Chanabara
•

Tênno n," 751.707, de 27-5-66
Realizações Moraes 6 Bastos Ltda .
Rio de Janeiro

ÓTICAS Na I
..(MMERO UM)

-

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Sato Paulo—Capital

Classe 23
Artigos: Tecido:, 'entretelas, entrefoe.aas.
fortos e similares
Têm° n.° 751.703, de 27-5-66
E. R. Squibb & Sons., Inc.;
Estados Unidos da América

STAYLOCIC
Classe 3
Substâncias químicas. produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Têm° n.° 751.704, de 27-5-66
(Prorrogação)
Masonite Corporation
Estados Unidos da América

Classes: 8, 10, 14 e'28
Título de estabelecimento
Tênno n.9 751 .712, de 27-5-66
Mauricio Dias Rangel 6 ' Cia. Ltda..
São Paulo
Classe 32
Insígnia
Têm° n." 751.708, de 27-5-66
Realizações Moraes
Bastos Ltda .
Rio de Janeiro

R. T.- Revista de TurismoClasse .32
Revista .
• Têm° n." 751 109, de 27-5-66
Realizações Moraes Ci Bastos Ltda
Rio de janeiro

Realizações
Moraes & Bastos Ltda.
Classe 16
Nome comercial
Rilha de fibra prensada, fõlha para
Tênno n. 9 751.7 I(); de 27-5-66
isolamento térmico, fõlha , de cartão
composto, fõllia para construções,. ma- Mauricio Dias Rangel E:
aia. Ltda .
deira sintética ou artificial, Rilha enSão Paulo
durecida e produtos de lã mineral para
isolamento, tais, armo 1 s olta , lã granulada e lã em fôlhas
OPTICAS N2
Têrmo n.° 751.705, de 27-5-66
(NUMERO 1)
Paal íaacões Moraes ô Bastos Ltda
Rió de Janeiro
Classe 8.
Para distingia, w seguintes artigos elé\\\1111,,/
tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
'
lhas de refrigeração, enceradeiras, asp iradores de p ó fogões. fornos e foga---freiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras. exprernedores houidificadores elétricos, má°
quinas para p icar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedorea
estufas. ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas. máquinas
Classe 8
fotográficas e cinematográficas, caro-.
. Discos gravados
'minhas elétricas g arrafas térmicas, reTêrmo • a." 751 .706, de 27- 5. -66 .
ctadoreS automáticos, lâmpadas, apare.
Ranlizações Moraes 6 Bastos Ltda . lhos de luz fluorescente aparelhos de
Pio de janeiro
comunicacne interna esterilizadores cor,
lens.adores antanas chaves elétricas
:anu/talaras mre rialatores tomadas de
Realizações
:arreate ais; vai a parelhos fotográficos
Zinca, atográa us. filmes revelados
Moraes & Bastos amarados <ara aia Ri-mealhas
sproxi
Mação
hust-es má quinas
Cl' 'isc 32
para ia va r -nnpas para 030
Titulo
In . . tstiro

Isco

Térmo n.9 751.711, , de. 27-5-66
Mauricio Dias Rangel 6 Cia. Ltda .
São Paulo

ÓTICAS

N9

rios, gata valva, aparelhos de ligaçõeS
para banheiros, misturadores para banheiros, aluas, registros para bidê, para
lavatórios, para pias, banheiros e par*
bebedouros, sifões torneiras de coas.
pressão, válvulas para água
Tênnos as. 751.715 a 751 .720, de
• 27-5-66
Casas Renato S. A. Artigos Para •
Lar •
São Paulo

RENATo

Classe 23
Pa
distinguir tecidos em geral, teci.
dos nare confecções em geral. Sere
Santos— Bat. da
tapeçarias e p ara artigos de cama
mesa . Algodão. alpaca, cantai/no, cetins,.•
S.Paulo
caroá casimiras. fazendas . e tecidos da
Classes: 8, 10, 14 e 28
lã em p eças. luta. lersev linho,
avim.
Titulo de estabelecimento
naco naco. percal•rj,
ravon, sedo
natural tecidos rirsticos. tecidos imper.
Ténnos as. 751.713 a 751 .715, de
meáveis tecilia de p ano couro.
27-5-66
(Prorrogação)
veludos
Pirelli Societá Per Azioni
Classe
8
Itália
•
Para distinguir os seguintes. artigos *eletricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
PRORROGAÇÃO
lhos de refrigeração. enceradeiras, as.
p iradores de pó,. fogões, fornos e foga.
reiros elétricos, chuveiros. aquecedores,
balanças. ferros elétricos de engomar e
p assar, batedeiras, co q ueteleiras, exare.
medores li q uidificadores elétricos, má.
quinas p ara p icar e moer legumes
carne, r esistências elétricas, fervedor,
PIRELLI II C
estufas, v entiladores, paenlas e bules
MILANO
elétricos, refletores, relógios de ar re.
frigerada formas elétricas: máquinas
Classe 31
fotográficas e c inematográficas. 'cante
Par adistinguir: Material de vedação e
painhas
elétricas, garrafas térmicas, rei
mangueira compostas de: Amianto,
gadores automáticos, 'lâmpadas, aparei
guta-percha, obonite, estabilite, galva-, lhos
de /112 fluorescente, a p arelhos
de
nite e vulcanite
comunicação interna, esterilizadores coa.
Classe 39
bobinas, chavee elétrica&
Para distinguir: Artefatos de borracha densadores.
comutadores i nterruptores tomadas
de
e de guta-percha, não incluídos em
corrente, fusível aparelhos fotográficoi
nutras classes
e
'cine matográgicos, , filmes revelados,
.
.
Classe 17
•,
Para distin g uir: Artigos em ge ar' vara binóculos. óculos, aparelhos de aproai*
abat-lours e lustres Máquinas
escritório, 'exceto papel nane.),
• para lavar roupas para uso
Térmo n.° 751 .722, de 27-5-66
doméstico
•
(Prorrogação)
Classe
24
Cibraço S. A. Comercial e Importadora Brasileiro de Feror e Aço
Mamares, atacadores para espartilti01
e calçados. atadriras de algodão pari
•
São Paulo
diversos fins, exceto para fins mediei,
nais, bandeiras, bordados braçadeiras
borlas cadeados caas ara móveis
èRORROGACÃO
planos, carapuças para cavalos, coç.
dões, debruas, lã, fitas forros tranas
festão, feltro para órgão, fofos galar.
dates. lamparinas, mochilas, mosquiteis
ros, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e ienhoras,
p anos afira enfeites de móveis
al0
Fazendo parte dos mesmos, palmilha
passamaries. pavios, rédeas, rendas re
n
cies, sg cas. sinhaninhas para
Classe 8
vestidol
Para distinguir: Aparears automátiaos telas, tampos para almofadas não Na.
para 'descarga de, águas, aquecedores, rendo parte de móveis, artigos estes
chuveiros, duchas, estojos para filtro feitos de algodão. cánhamo linho juta,
com torneiraR e snalhadores para mictaisiada. raiou /á pelo e fibras no
i nc/u3dos em outras cresses
(NUMBRO UM)

Novemorc ce

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da yropriedade Industrial Da data da publicação começará
é correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão ala escutar suas oposições ao Departameatc
aajaa, Nacional da Prepriedad• Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concesaão cio registro requerido
Classe 40
kínvela em geral, de metal, vidro. de
Iço, madeira estofados ou não. Incha
eive móveis para escritórios: Armário:,
armários para banheiro e para roupa'
Usadas, almofadas. acolchoados pare
'móveis, bancos, balcões. banquetas
bandejas domiciliares, berços, biombos
eadel ses. carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjanto:
para sala de jantai e sala de visitas
Conjuntos para terraços. jardim e praia
Coniuntoe de armários c gabinetes para
topa e cosinha. camas cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa:
lie rádio& colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans discoteca:
Is madeira, espreguiçadeiras, escrivana
ribas, estantes. guarda-roupas, mesas
mezinhas mesinhas para rádio e teima
ato. mesinhas para televisão, rn..3. tura:
pare quadros. porta-retratos, no:tronas
poltronas-cartas, prateleiras, porta-cha
pus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têm° n.° 751.721, de 27-5-66
Casas Renato S. A. Artigos Para o
(,ar
São Paulo
CASAS RENATO S/A.
ARTIGOS PARA O LAB
efflerffik

Nome comercial
Tèrmo. n.° 751.723, de 27-5-66
(Prorrogação)
Eugenio Oinegue Fulfaro & Irmãos
São Paulo

PRORROGAÇÃO
fEU RELOGIO PI P_Ou?
' CONSULTE
CASA OINEGUE

ventiladoras, mor-'os para cereais.
Térzno n.° 751.730, de 2715-66
máquinas secadoras, trituradoras nas
(Prorrogação)
verizadoras.. [rasas, polarizes, tranchas, Meyer Snayde
Solon Lanchei Ltda.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
São Paulo
abrir chavetas, marteletes, ventilad,.wes.
exaustores para todas. bombas sentil.
PRORROGAÇÃO
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins. arietes, caldeiras e turbinas injetores para caldeiras, vál v ulas e transuortadores automaacos de alta e nauta pressão
prensas hidráulicas, martelos tnecanicoe
e máquinas amadoras, maranhas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar tarro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos: teares, urdideiras
effliesesenzamenzeffliar.
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras.
raeadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, maquinas para fabricar
papel e máquinas para isabricar papel e
máquinas de impressão, (tinamos e
Liasse
receptáculos
Para distinguir: Refrigerantes
Térino n.° 751.724, de 27-5-66
Têrmo n.° 751.731, de 27-5-66
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Imcosul S. A. Importação e Comércio
J. & P. Coats, Limited
Rio Grande do Sul
Escócia

'Itarrei

Ç('
IMCOSUL

PRORROGA

PRORROGAÇÃO
1

Indústria Braukira
Classe 1
Para distinguir: óleo para aparelhos
hidramático
Térmo n.° 751.726, de 27-5-66
(Prorrogação)
Organização Cem-rcial Brasil Ltda.
São Paulo

PRORRO6ACAO
OREANIZAÇ.10 COMERCIAL BRASIL

Classe 8
Frase
Tênno n.9 751.725, de 27-5-66
(Prorrogação)
Bril S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

concreto e barro, bombas, máquinas bruMdoraa. máquinas compressoras angrasagens. máquinas para escavação de
cerra. mancais. macacos para brocas. sienciosos. tornos revolver e mceanicos,
virabrequins. velas, máquinas ventiladoras. máquinas de polir. máquinas de
rosquear. tesouras mecânicas ruma,
transportadores automáticos para alta e
naus pressão, prensas punções, moias,
mandris. impulsionador de diferencial.
máquinas amadoras, máquinas de estam.
lançadeiras. lubrificadores. cestrituq"
naquinas amadoras, máquinas de estamPar. tornos para fundição, maquinal
compresrsoras cruzetas. cilindros, blocos de motores, caries do motor cabeçote do cilindro, eixo de transmissão.
espulaa. esmeris, má quinas isufladoras
Têrmo n.9 751.729, de 27-'5-66
(Prorrogação)
Expresso Brasileiro Viação S. A.
São Paulo

Classe 33
Insígnia de comérc.
Termo n.° 751.727, de 27-5-66

Classe 33
Transportes em geral
Têrmo a.° 751.728, de 27-5-61
(Prorrogação)
Editara La. Selva S. A.
São Paulo

PRORROGAÇA0
Classe 31
Para distinguir: Cordel, cordoalha e
barbante
Têrmo n.° 751.732, de 27-5-66
(Prorrogação)
Miguel Thiago Castello
São Paulo

•

PRORtmAÇÃO
ILL KID

Classe 32
Para distinguir: Revistas, almanaque*
e !ornais
Termo n.° 751.733, de 27-5-66
(Prorrogação)
Patons
Baldwins Limited
ínglaterra

(Prorrogação)

Midler. Franco El Cia Ltda,
São Paulo

PRORROGAÇÃO

BOMBEL
iNDOSTRIA

PRORROGA0

PRORAGAÇAO
el&J.DALDWIN

PRORROSAÇA0

AO &SOLEIRA

INDUSTRIA

BRASILEIRA

1:121SZ

Para distinguir: Máquinas e partes de
4niquinas para taclos os fins industriais:
Máquinas de rosquears cercas media,.

sa

cat. motores elétricos, altertladons, fer.
rementas s placas para tornos. Siaraearee. plainas. máquinas de furar e can&ar, tornos atecanicoa, prensas mer.lint.
line. máquinas amassadeires. misturado.
cão adaptados na construcik e muarVadio de estradas, mineracto. corte de

tiniaddra, movimento de terra. ~retos
ia outros fins industriais, devedora. adiInças! deeerepalS2doras,

deeeffrederli

Classe 6

Para distinguir:: Maquinas para tuba,

03NVNA

ONTM83/1

Classe 42
Aguardente

trias teateis em geral, máquinas e suas
rnrtes Integrantes para fins industriais
náquInas para malharia multiplicadores
oartes. acessórios para automóveis ala.
máquinas de pressão, motores e suas
sa carburadores. anéis, arietes. aparelhos
oara mistura de combustIveis de motores
ex p losão máquinas amassacleiras de

PliEi OU NUSIÊIZO DE LIME: Cl:$ 50

HALIFAX,
Ct.k,se. 22

Para distinguir: Fios.. de lã. de estambre ou de pêlo

