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duN
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-

Purolater Pro.

146.092
Francisco Assis
Expediente da Seção de Recursos
de Souza.
INDUSTRIAL
Rio, 1 de dezembro de 1966
N." 146.170 - Vincenzo Per..
deferimento da Marca • Perollna, termo
N.° i43,94 - Alba S.A. IndúsExipncies
"InNe.". 146.233 - Pangborn Corp.
392.872) .
trias Químicas.
Termos com exigências a cumprir:
Laboratórios Ostam S.A. (no recta'
N." 146313 - Rape° Inc.
N.° 137:913 - General Mills,
N." 146.349 - Westing kwuse Air
Samira Ind. e Com. S.A. (recur• ao interposto ao ind :feriMento da mar ^ Inc.
drake Company.
rendo do despacho que deferiu o ter-. ca Tetramix, termo 408.209) . .
N.° 120.554 *- Carrier Corp.
Fairchild Comera Aud instrumen t
N." 146.367 - Claudio 'Walter
. mo 118.672, modelo de utilidade) .
N.° 140.220 - Eletrolux Corp.
Corp,; (no recurso inttipostc, ao ctete - N.° 140.378 -Clayton Dewan- Felix Bock,
Recursos Interpostos
rimento da marca TT termo 410.09). dre Company Ltd.
N," 169.094 - Oscar Jacob Grin.
Samira Ind. e Lona. SÃ. (no rePetrogaz S.A. Ef . garratadora e DisN.° 143.827 - Fruhauf Corp.'
N.° 141.281 - Waldemar Teicurso interposto ao derernuento do ter. tribuidora de Gaz (na recurso interposto
N.° 144.890 - Anthony Com-•
xeira de Freitas.
-aio 118 .6/ 2, modelo . de utilidade) .
ao indeferimento da marca Petrogaz, ter.
N." '143.209 -- Etablissemerits pany.
Avisa riuto - Equipamentos S. A. mo 505.365)
N.° 145.106 - Amsted IndusNeyrpie.
.
(no recurso interposto ao deferimento
tries Inc.
do termo 105 .628, pr,videç,io de inven, ' EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
N.° 143.438'- Quig!ey CompaN.° 145.185 - Esso Research
ção) .
•
PATENTES
ny, Inc.
And Engineering Company.
Dabi - Ind. Bras. de Aparelhos
N.° 144.280 - Robertshaw FulN.° 145.195 - Ary Ricchotti.
Dentários S .A. (no recurso interposto
- Rio, I de dezembro de 1966
ton Controls COmpany.
N.° 145 - 238 - Arlindo tforoschi
ao deferimento cio 'termt., 110.145, deseIN
I,"
144
119
General
AmeriNotificação
N.°1 45.278 - Lucien, Charles,
nho ou Modelo industrial) .
c:n Transportation ';orp.
Hippolyte Juy,
Waiita S.A. Eletro ind. (no remarUma vez decorrido o prazo de receiaN.° 144.691 - Nadir ury.
N.° 145.396
Société Anoyme
, so interposto ao deferimento do termo sideração previsto pelo art. 14 da lei
N.° 145.157 - Ademar Pado- Prançaise du Ferodo.
- 119.818, privilégio je invenção)
4.048 de 29-12-61. mais dez dias para vani.
•
São Paulo A ipargatas S. A . (no re- eventuais juntadas de teconsiderações e
N.° 145.788 - Shlichi VaniaN.° 145.159
Manoel da Costa. moto.
curso interposto ao deferimento do ter.. se de mesmo não se tiver valido na..
N.°,145
222
Firmino RodriN.° 145.790 - Dr. Enzo Julio
Mo 120.0/2, . privilégio de invenção) . nhum interessado, ficam notificados os
Armações de Aço Probel S . A . (n3 requerentes abaixo mencionados a com- gues' Ferreira.
Tripoli.
N.° 145.262 -- C. A. V. Ltd.
recurso interposto ao • deferimento cb parecerem a . este Departamento a fim
N.° 145.904 - Simon Carves
N.° 145.266 - Société Generale Ltd. •
termo . 130.194, modelo de, utildade) . I de efetuarem o pagamento ;ia primeira
Isothermos.
Super Test S . A. Ind . e Com; (n3 anuidade no prazo de 60 dias na turN.° 145:951 - Pierre Cibie.
recur3o interposto ao deferimento cio ma do parágrafo único do artigo 33 do
N.° 145.277 - .Lucin, Charles,
N.° 14 6 .0 08Companhia Unitérmo 134.703, privilélo de • invem, código da Propriedade :(ndustrial, para -Iippolyte Jey.
ted Shoe Mach jnery do Beasil
00) • .
que sejam expedidas as respectivas car- Hippolyte Juy.
N." 146.190 -- Sarmt S A. So-.
tas patentes:
N.° 145 279 - Lucien, Charles, ciété D'A p plications de Hecrerches Miniéres et Industrielles:
•Expediente da Seção
Privilégio de Invenção - Deferido.; Hippolyte Juy.
N.° 145.358 - Antônio da Silva
.
de Recursos
N..127.903 -,- Processo de fônico para Medeiros, Orestes Lena flerni e veiNrac. 146.1 66 - Edson de 011.
tostar
material
granular
Harry
Al
Rio, I de dezembro de 1966
Nely Soares de Mello.
N.° 146.267 - Aktiebolaget Elecfred •Rinhold Holm.
N.° 145.359 - Antônio da Silva rolux.
•
Extgênczas
N. 129.640 -- !Ima Válvula de Plug
Medeiros, Orestes Lena Berni e
N° 146.316 - Luiz Eduardo
Tèrmos com e xigenc.as a cumprir: - The Continental Manufacturing Com. Nely Soares de Mello.
Sores de .Alineida e José Roberto
ArgelCom.
e Representações Li,- pany
N.° 145.380 - Morton Ronald Mareuse.:
•
mitada (recorrendo do despacho que in• Exigências •
Fellman.
N.° 137.374 -- General Electric
deferiu a marca Argel,. termo 474.346).
•.° 145.401
Antônio Faze- Com pany.
Termos com exigências à cumprir:
N.° 142.032
Recursos Interpostos:
Chadbourn GoN.. 102.5d9
Comn Products Com- naro.N.°145:407 - José' L rlies de J,ima ham, Inc.
Indústrias Reunidas l'itan S.A. (no pany, do Estado de D.elaware.
.
recurso internou.) ao indeferimento da N. 107.194 Sadanori . "fsucliiya.
N. 160:720 - Stellato
EspóN.° 145.419 - Lineu Mattoso.
marca f itanid cérulo- l'9.821).
N. 120.1'87 - Yoshihide Haglivara. N.° 145.411 - Mecânica Previ ito Ltda.
M. Ferreira lorge S . A . Com. chi- N. 126.701' - Solvas; & Cie..
N.° 168.088 - Antôniokgnello
Ltda.
dústria (no recurso' interposto ao defe- N. 127 ; 846
Ia Silva Junicir.
E . I ." Da Pont de
N.°
145.412
Mecânica
'Flavo
rimento da matca Titanic termo número Nemours 1nd Conipany..-Ltda.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
199.821).
.
.
N. 135.668 - AH. RobinS 'Com- • N.° 145.473
DE PATENTES
C. Vàn Der Lely
M. • Ferreira jo.• ge S . A Com. e In-' pany, -Ind.
.
.
dústria '(no recurso interposto ao de:.e. N.. 136.562 -Pittsburgh Plate GlaSs N. V.
De. 1 de dezembro * de 1966.
riment6 da marca São . )oriquim, termo Company..
•
" •
• • N. 145 549 - Inocêncio Perez
•
(Re p ublicados) .
, 235.589) .
•
N. 138.136 • -- F. Hoffmann ---- ta Figueirôa:
Trubenizing Process Corp. (nó • re.. Roche • &- Cie: . Société Anonyine.
Notificação:.
N.° 145.538 . - Jean Billarant..
curso interposta ao . deferimento da marN.P -138.347 ,
Urna vez ,decorrido o prazo
.Pi i tsburgn Pinte
N.' 145.646 - • Jan Redsuch
de'
Trubincol, termo 308.502.
r econsideração previsto pelo . artiCompany.
Risch.
Com. e Ind. Bril Loid • f tda. (no reN.° 138 351 ,- Pittsburgr Plate • N° 145.52 - SET - Servicos go 14 -da, Lei n.° -4 048.de 29-de,
curso interposto ao indefericannto
Gla,ss Company.
de Em p reendimentos Técnicos Li- iezerrà ro 'lel 961 e Mais'
marca . AutOLoid. termo 280 5C),
. '10
.
N.° 138.665
nora eventuais j untadas de rPeone
. Bras Braspérola - Ind. 'e Cometi.- Glass Company. Pittsburgh Plate mitada.
N.
145:787
.José'
Luiz Dei- sidera
e se dci : meg n ; n, o se •
cla-,S.A. (no recerso interposto ao InN. 138.733
!toldo:GOL
tiver valido nenhum'.ntr!reSsade,
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Dl' RIO OFICIAL (S e ção RI)

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expedientej
destinado á publicação nosi
CEi- ARVAME . '1- 0 n E IMPF-7.ENSA AGnr,;AL
jornais, diariamente, ate tisi
C IRE tOR Gr RAL
15 hora,..
AI...FERI- O DE ERITO PEREIRA
-- As reclarnaçàes pertinenCHEFE DA 55Ç0 .tit REDACZ O
les á matéria retribuída, nos. Ci- r. 00 5E-S. V.Ç. O 05 et.'IBL.CAÇ 45ES
MuRl...0
FERRE
I
RA
L
VES
FLORIANO GUIMACES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito. à Seção de Redação,
reçi, o te'
das ás 16 horas. no máxitacto de puelleiclade do expediente de Deportar/ .nce
mo até 72 horas após o said,'L
Met,ie, , O , 40 oropriadada Industrial do Minta / o
dos Mg.iios oficiais.
da Indústria a Comércio
nele
011(In(
e do Cii.attamtnlo de Imprensa Nacional
--originaie deverão ser
dactilografados e autenticados. ressalvadas, por quem de' •
direito, rasuras e emendas.
A.S',‘;11VATURAS
- Excetuadas as pura o
FUNCIONÁMOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES E PAIITICULARE8
Capital e Interior:
Capital e Interior:
anuais, as assinaturas poder-I
se-ão tomar, em qualquer Semestre . .
Cr$
6,000 Semestre • . . Cr$
4.500
época, por seis meses ou um Ano • • . • .
Cr 12.000 Ano .
. . . . Cr$ 9.000
ano.
Exterior:
Exterior:
- As assinaturas vencidas Ano
Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res=
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas.
á fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parte superior do enderêço Pontinuidade no recebimento (30) dias.
•

EXPEDIENTE

ficam notificados os requerentes da Silva - Concedo desarquivaabaixo mencionados a compare- mento.
cere ma êste Departamento a fim
N.° 133.525 - Secador de sede efetuarem o pagamento da pri- mentes de uva e oleagincsas meira anuidade no prazo de ses, Antônio Flector Demarco - Desenta (60) dias, na forma do pa- sarquive-se.
N.° 133.679 - Fecho corrediço
rágrafo único do artigo 33 do Código da Propriedade Industrial, com elementos fixados, mediante
para que sejam expedidas as res- costura, uniletaralmente sôbre
uma fita - Wolfrant Dittayer pectivas cartas patentes. Concedo
desarquivamento.
• Privilégio de invenção defeTransferência e atte.:ação de
rido:
nomes de titular de prccessos:
N.° 124.284 - Processo para faForam mandados, anotar nos
zer carboxilatos orgânicos quaternário e para aplicar os mesmos processos abaixo mencionados aà
para desnaturar substâncias org,1- transferência e alterações de nome
Rockwell - Standard Corporanicas e composições para fins
dustriais dai resultantes - Erdin- tion - Transferência para o seu
burgh Prarmaceutical Industries nome da patente privilégio de invenção n.° 68.095.
Limited.
Indústrias Químicas e Texteis
N.° 128.139 - Processo »ara a
preparação de novos corantes d.e S. A. - Transferência para o seu
talocianina - Imperial Chemical nomedos direitos relativos ao contrato de exploração da patente
Industries Liinited.
de invenção n.' 38.519.
N." 128.740 - Processo para a privilégio
Westinghouse Corporation preparação de éteres de ftalato
nespentil glicol alcollico - Argus Transferência para o seu nome da
patente privilégio de invenção núChemical Corporation.
N.° 129.068 - Um processo mero 56.302:
Contrato de exploração de
para produçáo de derivado sulla,
nilamidoquinazolinas - Me a ci patentes:
Metalúrgica, Oriente S. A. Johnson & Company.
N.° 133.372 - Processo para a No pedido de contrato de explofabricação de ácidos thihidrox6, ração da patente privilégio de inmicos de longa cadeia - Ciba So- venção n.° 61.182.
Exigências
ciété Anonyme.
Termos com exigências à cumN.° 135.108 - Aperfeiçoamentos em ou relativos às células apra prir:
N.° 107.505 - Montecatini, S°a eletrolise em fusão - Ciba So- ciciá
Generale Per L'Indnstria Miciété Anonyme.
neraria e Chimica e Karl Ziegler.
Desarquivarnento de Proces
N.° 111.152 - Libbey Owens
wos:
Ford Glass Company.
N.° 115 842 - E. J. du Pont
N.° 125.079 - Recipiente de
'gás comprimido aplicável a apa- de 1•Iemours And Company.
N.° 117.109 - Banmer - OBS
relhos ejetores de substâncias 11quietas: ou em pó - José. Francisco Cia. Brasileira de Equipamentos.

N.° 131.310 - Montecani, Sociciá Generale Per L'iadnstria Mineraria e Chimica e Karl Ziegler.
N.° 136.802 - 1Zi g 10 Yuki Kagaku Kabushiki Kaisha.
N.° 138.654 - Montecatmi, Societá Generale Per L'inditstria_Mineraria e- Chimica e Karl Ziegler.
N.° 139.317 - Armas Leonard
Halli.
N.° 139.269 - Glaces de Bonssois.
N.° 140.871 - Herbison - Walker Refractories Company.
N.° 142.396 - Eastruan Kodak
Company.
N.° 143.413 - Denis Jean Lacabanne.
N.° 143.424 - Mottoni Herrnanos S-. A.
N.° 143.670 - Molins Machine
Company Limited.'
N.° 144.535 - Firmono Rodrigues Ferreira.
Diversos .
Kenwood Manufacturing (Woking) Limited - Junto ao registro n.° 4.522 - PrnTogue se do
acôrdo com artigo 42 cio Código.
N.° 135.617 - Corri Products
Company - Arquive-se
N.° 136.909 - Vicente Rublo
Dias - Arquive-se.
N.° 141.809 -.Mario Castaldelli
- Arquive-se.
N.° 143.557 - Ciba Société Arouive-se.
N.° 143.955 - Ciba Société
Anonyme - Arquive-se.
N.° 164.202 - Wang Chin Shui.
Reconsideração de despacros:
Waldemar Tietz --"--- Recorrendo
do desincho de deferimento do
têrmo 114.406 - Reconsidero o
despacho dedefe..-nento - Indefiro o pedido.

Dezembro de l'out,
..••nnn

- As Repartições lia/1/
cingir-se-da às assinatures
anuais renovadas até 28
fevereiro de cada ano e 'as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Vrcional.
-- Os suplementos às edfçães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem
no ato da «s.
sinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
Amadeu Rossi & Cia. - Recorrendo do despacho dedeferimento
do têrmo 123.373 - lteconsidero
odespacho de. deferir-inato o pedido.
Cerâmica Sanitária Porcelite Sociedade Anônima - Recorrendo
do despacho de indeferimento do
têrmo 138.405 - Rec.Insidero o
despacho de indeferimento - Defiro o pedido.
Div;são de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
De 1 de dezembro de 1960'
Notificação:
Uma vez decorrido e prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei n.° 4 048 de 29 de
dezembro de 1961 e mais 10 dias
rara eventuais juntadas de reconsiderações e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado
sercio logo expedidos os certificados abaixo.
Marcas deferidar :
N.° 255.526 - P dor . - Eenest
Walter Hoffníeister - Classe 49
- Registre-se na classe 49 Apostile-sc.
N.". 470,915 - P. T. N. Petenista
- Ernesto Fabio Dell'Oso - Classe . 32.
Titulo de estabeleci ,nento indeferido:
N.° 401.148 - CSA. - Laniuss.i
& Filhos Ltda. - Classe 38 Art, 122.
Exigências
Tèrmos com exigências a cumprir :
Brasital Sociedade Anônima
;*ara a Indústria e 3 Comércio No pedido de. reconsideração do
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•

tênno 462.343 do requerente FáN.° 487.315 - Marca - Curiti- Aço Torsima S.A. - Processo . defe- N. 425.536 - Marca: Vider
brica de Jóias Brasital Ltda.
. bano; Requevente - S. A Indús- rido.
Requerente - Hilário W tedericher
N.' 420.393 - José Pezerra
trias Reunidas F. Matarazzo N. 421.332 - Marca: Bailaram - Cia. Ltda.
Recorrente - S.A. Vi§ilva.
Requerente - Santos Vieira Inch-atria e nhos e Bebidas Caldas -- Processo de,.
Processo deferido.
N.° 488.153 - Titulo de estabe- Comércio . S . A. - 1. ú E. Atkinson ferido.
Diversos
N . 426.120 -- Marca- . Manopla -.
lecimento - Teatro Brasileiro de Limited - Processo deferido.
N.° 458.739 D. Koifinan - ópera - TBO; Requerente - ArN. '421.411 -- Marca: Pontual - Requerente - Manufatura Naciona: de
nguarue-se a soluça° du termo mando • de' Assis Pacheco Pro- Requerente - Aral0
S tva Plásticos S .A. - Recorreate - Pana.
corrente - Café do Ponto e Comércio pia S . A ., Fábrica Nacional de Piaste.
n.' a2u.'eau.
cesso deferido.
Na' 4cu.'4 j 4 - Comércio Indúscos - Processo deferido.
N. 490.687 - Marca: Sweden - Ltda. - Processo deferido.
tria e Imporiação Li- Requerente -- Sweden Freezer Manu- N. 421.930 - Marca: Pain -- Re- N. 426. 'oba - Marca: Dizulene querente - Bar e Lanches Pain Ltda. Requerente - Laboratórios Pai maceu ti.
nutaua - /igitarue-se aseluçao do facturing Co. - Processo deferido.
termo. ,41k2..2u9.
N. 421.134 - Marca. Bora Pastor - Recorrente --a. Pan Produtos .A1:flua- cos Exactos S . A. - Recorrente: A
49j.026 - Carias Pereira - Requerente - Comerei, de Chapas ticios Nacionais S.A. - Processo de- Novaquimica LaboratóriosS . A,
Processo detendo. .
••
Inuustrias wunnicas S. A. - Ar- e Ferro Bom Pastor -- Processo inde- ferido.
quive-se o processo nas têntios ferido - Recorrente - Metalúrgica Bom N. 422.890 - Marca: Mandaram N. 426.325. - Marca: Cranptene --•
(Título) - Requerente - Multifarma Requerente: Imperial Chemicai IndusPastor.
ao artigo 192 do CP1.
Indústria e Comércio Ltda. - Reecrien- tries Limited - Recorrente Jacques
422.263 - Editóra Ultima N. 425.548 - Titulo - Auto Ca- te:
Pharma S.A. Laboratórios Farma- outaud - Processo detendo.
Hora S. A - Torno sem efeito pas Massari - Requerente - Avelino cêuticos
- Processo deferido,
N. 427.426 .- Marca: Premier
o despacho de arquivamento pu- IVIassari - Recorrente - Massari S.A.
N. 422.953 - Marca: Anadiense - Requerente: Premier Indústria e Coméra
blicou ° no D. O. de 8-4-1963 - e Indústria de Viaturas - Processo in- Requerente
- Socaulaie dos Produtores cio de Brindes Ltda. -- Recorrente aguarue-se o prazo para oposição, deferido.
Anadiense Ltda. - Recorrente indús- Premier Importadora e Exportadora S.A.
N.
425.574
Marca
Vedete
a contar da data da retificação
Requerente -- Antonio Barbosa - Re- tria. e Comércio de Doces Anedia Ltda. - Processo deferido.
supra.
N. 428.12i - Marca: Salicê - Refrigerantes Vedete Ltcia. - Processo deferido.
N.° 240.542 - AC1ST - Auto- corrente
N. 423.195 - Marca! Corintol - Requerente -- Laboratórii Farmaker S.A.
Processo indeferido.
móveis, Caminhões, Importadora - N.
426.863 - Marca: Rondelle - Requerente - Laboratórios Andrornaco - Recorrente - Chemische Fabrik Von
S. A. - Arquive-se de ocôrdo Requerente
- Coníecções Alteza S.A. S.A. - Recorrente - Laboratório Es- Heyden Akdengesellscha i:t Processo
çoin o artigo 192, do • CP1.
- Recorrente
Síio Paulo Alpargatas pecifarma S.A .-- Processo deferido. deferido.
N.° 469.448 - Joy Boutique Li- S . A . - Processo indelarido.
N. 423.406 - Marca: Paratcdos - ' N. 428.337 - Marca: Emcortin
mitada - Arquive-se de acôrdo N. 429.343 - ?ano de Estabele- Requerente - Transportes Páratodos - Requerente - E. Mem Aictienç,esellsa
com o art. 192, do CPI.
Ormunoterap,Ua
cimento: Confeitaria Re. Recorrente - André Bezerri França - chatt - Recorrente
Hichter do Brasil S.A. - Processo, de,
N.° 478.780 - Dr. Múcio Athay- querente - Santinho Panipolini ---- Re- Processo deferido.
dc
Arquive-se; de acôrdo com corrente - Compannia Cervejaria Brah- N. 424.263 - . Marca . Esquadrão de ferido.
•
•
Ouro - Requerente - Osvaldo BisN. 428.729 -- Marca: Jabaquara
o artigo 192, do CPI.
ma • - Processa ind derido
N." 479 843 -, Confeitaria CaN. .459.983 - Marca: Satatea-Fil- quolo - Recorrente - Fabrica de Café Requerente - Armando Mazzarolo
e Chocolate Moinho de Ouro S.A. - Cia. Ltda. - Re forrente - Comércio
cique Ltda. - Arquive-se de ter - Requerente - Pari Adolf
e Indústria labaquara S.A.
Prices.,
acôrdo coM o art. 192. do CPI.
- Recorrente - Companhia de Ci- Processo deferido.
N.° 483.130 - Indústria de Pa- garros Souza Cruz - Processo indefe- N. 424.633 - Marca: Pamivite - so deferido.
Requerente - Chas. Pfizer
Lio., Inc.
N. 428.799 --- Insígnia - Dedetizapelão e Caixas .Andrade S. A. - rido.
Torno sem efeito o despacho, de N. 449.247 - Marca: Porto Pein- - Recorrente - Dr. Wander S.A. ção Rugani - Requerente - Alcides
ugani - Recorrente
J ,R. Geigy
arquivamento publicado lio P. O. cipe - Requerente - Indústria de Be,- - Processo deresido.
- Processo deferida.
de 22-4-66, uma vez que a reque- bidas Porto Príncipe Ltda. - Recor- - N. 425.104 - h/forca - Cinderela
Requerente - Lavanderia e Cc:naerN. 428.891 -- Marca: Aderfarn,
rente, através da pe .;ição retro rente - Companhia Antártica Paude vestidos Ltda. -- Reco' refle Requerente - Agrotarin Ltda. - Re.
cumpriu dentro do prazo legal a lista Indústria Bra,ileira de Beb, das e vadora
te: São Paulo Alpargatas S . A . - Pro- corrente - Laboratório Vetifann Ltda.
exigência de fls. 7.
• Conexos - Processo indeferido.
- Processo deferido.
N. 449.743 - Marca: Terglaine - cesso deferido.
N.° 484.365 - Slaan Volve ComN. 425.309 - - Nome Com.: TeleN. 429.k12' -- Marcar Verdan
Requerente
Horacio
MWiet
Repany - Prossiga-se corri os exemsistor e Eletrônica '.,tda. Requerem. Xequerente - Meireles Belisario Subi ti
corrente
Societe
Rbodiaceta
Propiares de fls.- 13 e 15, na classe 8;
te: Telesistor e Eletrônica Ltda . - Re- - Recorrente -- Confeitaria e Panifiindeferido.
publicando-se e retificando-sé on- cesso
cação Verdun Ltda. - Processo dele.
• N. 478 . s89 - Marca: Caracú - corrente - Sequeiros, Lopes
de couber.
rido.
Requerente - Fábrica de Pentes Ca-. Ltda. - Pro:cssc deferido.
Despachos em pedidos de re- racú Ltda. -- Rezorrente Companhia N. 426.125 - Marca: Micoflav -- • N. 430.517 -- Marca. l'rocomatie
considerações:
Cervejaria Caracú - • Processo indefe- Requerente -- , Zambofn Laboratórios - Requerente - 'Standard Elétrica S.A.
Farmacêuticos S.A.. - Recorrente --- - Recorrente - IBES -- Indústria
O Senhor Diretor da Divisão de rido.
marcas acolheu os _pedidos de reN. 492.049 - Marca: Baialina - Laboratório Josolin Lt.la - Processo Brasileira de Embalagens S.A. - Processo deferido.
considerações apresentados • nos Requerente - Proclamo Farmaranticos deferido.
N. 408./91 - Marca: Luzoinar - N. .431. iY2 - Marca. labrasa
processos abaixo nvocionados, a Simes do Brasil S,A. - Recorrente - Rodo-eiáeio Luzomar Li- Requerente .- Ind. elmsileiras SÃ.:
fim de reformar as decisões ante- Farbenfabriken Ba yer Aktiengesellschaft Requerente
mitada - Recorrente - Rodo.;:aria Madeira e Ferro - Recorrente -- lbea
- Processo indeferida.
riores,
•
Mar Ltda. - Processo • defe- sa - Indústria 'Brasileira de Embala.,
N.° 452.461 - Marca - Silk;• O Senhor Diretor da Divisão de Mar- Beira
gens S . A. - - Processo deferido.
Requerente - .Silk -. Produtos cas, negou acolhimento aos pedidos de rido.
N. 409.715 - Marca: Walser - - N. 434.327 - Merca - Bolota para Propaganda Ltda. - Pro- reconsideraçoes • apresentados nos proces- - Requerente. - Meta lince:ataca Waser Requerente -2- Cia. Harkson Industriai
cesso deferido.
sos abaixo mencionados, á fim de man- Ltda. - Recorrente - Borabas Weise e Comércio Kibon - Recorrente N.° 314.737 -:-"Mtirea - Sinalco; ter as decisões anteriores.
*S . A.
Processo • deferido
dústria e Comércio de Doces Santa Fé
Requerente - Sinalco Aktiengesel- N. 416. f)85 - Marca. Cimbra - N. 409.794 - Mares: Itapé - Re Ltda. - • Processo deferido.
Requerente
Cimbro
Cia.
Industrial
lschaf t ; Recorrente - Fratelli
querente - Rapé Comércio e Indústria
N. 442.322
Marca: Acier-ex
Vila Indústria e Comercio S. A. Minas Brasil - Recorrente - Indús- de Cordões Ltda . - Recorrente -- Fa- Requerente: Indústria e Adesivos Po- Processo deferido sem -direito trios Coimbra de Ferragens S . A . - brica de Tee'dos Tatuapé S . A . - Pro rauto Ltda. - 'Recorrente - Química
aG uso exclusivo da cor vermelha Processo defer-do.
cessb deferido,
•
Industrial Moura Ltda. -- Processo deN. 416.560 - Sinal de •Prop*aganda
no rótulo.
1\1: 412.269 - Marca: Plexinacar - rido.
a-- Cimbro = Requerente - Cimbro - Requerente - Plexinacar Ltda. ReN. 444.243 - Marca: Amlean
N.°- 455.302 - Marca - Tor-- Cia. Industrial Minas Brasil -• Recorque: .Requerente - Torque S. A. rente Indústrias Coimbra de Ferra- corrente: Rollin ei Haas .Company -- Requerente - indústria e Comercio de
Processo deferido.
Produtos Alimentícios Leão Ltda. Indústria e Comércio de P._.iquinas gens S . A - Processo deferido.
.Elétricas; Recorrente -. Phillips N. 416.346 - Manca: Precitécnica N. 412.282 -c Marca: Tint-A-Matic Recorrente - Laboratiro Lévrier LiScrew Compan.y - Processo de- - Requerente -- Precitécnica Comercial - Requerente - The Valspor Corpo. mitada - Processo deferiao.
ferido sem direito* ao aso exclu- e Importadora Ltda. - Recorreete - rátion - Recorrente - Ibesa - Indús- N. 445.873 - Marca! Blendol tria Brasileira de Embalagens freA . - Requerente - Industrial Soapá LiinUed
sivo da exnressão Torcue.
The Gillette Company _- Piocesso de- Processo deferido.
- Recorrente - Wella Aktiengesells•
N.° 463:978 - of ferido.
N. 414.239 - Insígnia. Proba ,. - chaft
Processo deferido.
Night; Requerente - Bebidas CaN. 420.066 - Marca: Sermar - Requerente: Probar Prode_as pa.s. N. 446.430 - Março: fada - Rebral Ltda. - Processo deferido.
-- Recorrente -- Proba' - querente - Soc. Agrícola, Ind. e Co..
N. ó 479.417 - Marca - DeXa- Requerente -- Controles Automarkos Barbearias
Comércio e Indústria S.A. - Proces- mércio Proclamo Lula Recorrente --ia
Sermar
Recorrente
Companhia
Cort Piecinerente - . LaboratóCelma - Processo de- so. deferido.
Laticínios Luna S.A. - Processo aea.
rios Cemballa Ltda.. - Processo Eletromecânica
N. 416.407
ferido.
Marca' Seleções de ferido.
deferido,
N. 421.047 - Marca: Col inca - Amor - Requerente - Editôra La Sel••
N. 451.315 - Marca: Wuilac
N.^434.828 - Titu l o - Elcteo Requerente
_ LaboratórO Capivan Li- va S.A. - Recorrente -- Ed:tóra •Ypi- Requerente - A.A. Ducrocq j Cia.
lg árl ; n Centro - Requ e rente Processo deferido.
mitada • - Recorrente - Laboratório tanga S. A .
Ltda. - Recorrente - Sherwin-Wil.
P. Briceardi --c- Processo defer;(1a. Farmaquion Ltda. - Processo &ie..

N. 416.590 - NOme Com. :. Elmo
Empresa Locadora de Mão de Obra
Loore o o Renuerentn -- Ma rmoN. 421.14! - Marca: Marcator -- S.A. - Rumeeente
limo. ._ Emrar ; a 5 :;* ei T reino Ltda. - Pro- Reouerente: IVIercator - Cio. Distri- presa
Locadoea de MãO de Obra S.A.
Cesso deferido.
buidora de Auto Peças - Recorrente - Priacesso deferido.

• N." 454.959 - Marca - São rido.

liams do Brasil S.A. Tintas.Vernizes - Processo deferido.
N. 451.900 -- Marca: Gallimicina
- Requerene - Abbot i aboratorleo Recorrente - Indústria Qtemica e Par.
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maautica Scheriug S.A. - Processo] N° 478.663 - Marra. Flór da Serra - Recorrente: São Paulo Alpargatas. Processo indeferido.
•N9 488.686 - Marca: Saci --.
S. A. - Processo deferido.
deferido.
Requ, rente: Irinão.3 Zilio,
N. 451.903 -- Marca: Parste.lin - Rtrorrente: Pedro Betei -• Processo I Requerente: Cia. Brasileira de Roupas Requerente: Cesar Azar. - Processo
Requerente - Smith, Mine 5 Frcnch deferido.
] indeferido.
N9 491.582 -- Marca: . Top-Set
Laboratories - Recorrente - Labora.
N9 490.343 Marca: A Riogrand.
N9 478.366 - Marco.: Seleções Téc. - Recorrente: São . Paulo •Alpargatas
tório Farmarpaion Ltda. - Processo de., lacas - Requerente: Livraria Freitas S. A. - Processo deferido.
dense - Requerente: Calçados A Rio.
ferido.
Re- grandense Ltda. - Processo indeferido.
1\1° 492.616 - Marca: Ubici
Bastos S.A .- Recorrente: Editora
N. 452.672 •- Marca: Vada
N9 491.220 - Marca: Locomotiva
Ypiranga S. A. -- Processo detendo. querente: Laboratórios Baldacci S. A.
Requerente - Aldo Vennesi e Antonio
Requerente: São Paula Alpargatas
N9 479.965 - Ni‘eca: Tersol - - Recorrente: Imperial Cher:tical InDriussi - Recorrente - Varta Aktien. Requerente: Indústria Mineira de Pro- dustries Limitecl. - Processo deferido. S. A. - Processo indeferido.
gesellschaft - Processo deferido.
N9 493.317 - Marca: Sidemag dutos Químicos Ltda - Recorrente:
N. 459.388 - Marca: lfaigin - Lever Brothers, Port Sunlight, Limited. Requerente: Magnesita S. A. - ReExpediente da Snão
Requerente - instituto de F,siolouia
corrente: Demag Aktiengesellschaft. Aplicada S.A. - Recorrente - Bial - Processo deferido.
de Transferência e Licenças
Processo deferido.
Is armaceutica Ltda. - erocesso de..N° 470 .969 - Ma:ra Limpasol . N 9 495.608 - Marca: Seleções de
Rio, 1 de dezembro de 1966
rido.
Requerente: Indústria Mineira de Pro- Futebol
- Requerente: Milton da Costa
N. 465.105 - Marca: Hemczol - dutos Químicos Ltda - Recorrente:
Transferência
e alteração de nome
Requerente - Pomo Proença - Re- Lever Brothers, Port Sunlight, Limited. Medeiros - Recorrentes: EditOra Ypide titular de processo
ranga
S.
A.
Processo
deferido.
corrente - Laboratório Daunt Oavelea. - Processo deferido
N° 496.450 - Marca: Vanatox ',Foram mandados anota ií as seguintes
S.A. - Processc deferido.
N9 .237.752 - Marca . Osmoform
Requerente: Instituto Pinheiros, Produ- transferências e alterações de nome:
N. 470. tiO - Marca: Neocolit - R equerente: Prema - .e) . vaç,ão
Sociedade Civil Neves Seller Ltda.
Requerente - Virente Marino - Re- ladeiras S. A. - Recorrente: Osmo- tos Terapêuticos S.- A. - Recorrente:
corrente - Brasi/abor Farniacenticos se Wood Presercing .Co of Canadá ltd. A Novaquimica, Laboratórios S. A. - (transferência para seu nome da marca
Processo deferido.
Ltda. - Processo deferido.
A Noticia do Ano - 'erma 483.115).
- Processo deten lo.
N9 '451.254 - Marra • Cidade MaN. 470.556 - Marca: Falorin Frigorífico Jandira S. A. (transfeN° 417.479 - Ma rrai Vinho Rosado ravilhosa
- Requerente: Indústrias Elé- rência para seu nome da marca Tutóia
Requerente - Glaxo Laborateries, Li. Castro - Requerente: Co perativa Vimited - Rec arrente - Laharaten.o Faio nícola Caxiense Ltda - Recorrente: tricas e Mus'c,ais 17:511 i rra Odeon S. A. - termo 491.516).
maquion Ltda. - Process) deferida. I CaoperaOva Vinícola Casoeuse Ltda. - Processo indeterido.
Eletrônica Brasileira S. A. (altera.
N. 472.465 -- Marca: Mocielarte N° 455.507 - Marra: Texlinho •-- ção de nome da marca E - terra°
-Processo
deferido.
Requerente - Modetarte Dsce.rações
N' 418.533 - Mar a: Síntese Poli- Requerente: Texlínho otria - Proces- 498.680) .
Ltda. - Recorrente -- Compannia Na•
Indústria e Comércio de Bebidas Fel.
Econômica Soci -O - Peque . ente so indeferido.
.1r:a
cional de Vidars e Molduras - ProN° 455.508 - Marca: Texlinho - ticeira 'Ltda. (transferência para seu
A V la - R ecor.
amando
Bastos
de
F.
cesso deferido.
Requerente: Tlih
exno Ltda. - Prcl- nome do título de estabelecimento Co.
IvTaica: Caxambu - sor te: Síntese Editoriai L.da. - Pro- cesso indeferido.
N. 474.9o8
mércio e Indústria de Bebidas Feiticeira
cest o cieterlde
Enunaco de Campos
Requerente
N9 456.656 - Ma rca :
- __ termo 499.703 ) .
Recorrente -- P.nt)sto Boro) S.A. Ana] N9 426.417 - Mar. r, 1 . • -me - Requerente: Aristides deAstral
li X
Castro. iaietalpeças S. A. (alteração de no,
dústria e COMCC I .) de BeKdas e Co- l. ,-cmerente: CompanIna Lopes Sá In- Processo indeferido,
me
da marca Metalpeças - termo nu.
rente:
Pardu.strial
de
Fumos
Recor
nexos - Pr a-mas° ,referido.
N° 460.506 - Marca: Nasalin - mero 500.291) .
ai 476.730 - Marca: ml -- Regue- fim. Marcel Rochas. - Processo de- Requerente: Instituto Vital Brasil -- Metalpeças S. A. (alteração de no.
rente - Irmãos Augusto Ltda. -- Re.. 1 e; ido.
Laboratório de Produtos Químicos e me da marca Metalpeças - termo nú.
corrente - Bial Farmacêutica Ltda. N9 441 520 - Marca. Continental Biológicos S. A. ...e. Processo indefe500•292) •
Processo deter:do.
Requerente: Meta'arai ca Continental rido.
Cardim ti Cardim Ltda. (transferên.
N. 476162 - Marca: Ial - Re. •
N° 461.489 - Marca: Voz do Brasil cia para
para seu nome do título Indústria
Irmãos Augusto Ltda. -- Ind. e Com. Ltdaa. - Recorrente:
querente
Bial Farmacêutica Ltda. Continental Motors Cor poration. - - Requerente: A B C Rádio e Televi- Brasileira de Habitação -] termo nú.
Recorrente
P T acesso deferido.
ão S. A. - Processo indeferido.
s
m e ro 500.817).
- Processo deferido.
N° 449.604 Toite :• A Brasiliense
N° 462.169 - Ma rca: Brasilva
Cardim 6 Cardim Ltda. (transferên.
N. 451.667 - Titulo Casa Marconi - Requerente - Casa Marconi Li- - Requerente: Lopes lo R nus Ltda. Requerente; Brasilva S. A. Imp. e cia para seu nome da expressão Indúsmitada - R.ezorrente Marconi's Wi- -- Recorrente: Importai ra Brasiliense Expor. - Processo indeterido.
tria Brasileira de Habitação - têrmo
reless Telegrap Company Limited - S. A. Comércio e Indu Or, a - Pra- N9 463.993 Marca: Cermava - 500.822 ) .
deferido
s.sr
Requerente: Companhia Autocarrocerias
Processo deferido.
Bicicletas Monark S. A. (alteração
149 486.938 - Marra • Prete-Pra'
Cermava. - Processo indeferido.
-- Marca: Solua N. 458.i21
de nome da marca Caribe iermo nú.
Requerente - Sociedade Coopeiatíva Requerente: Laboterápica - Bristol
N° 476.306 - Marca: Principal - mero 501.598).
Carioca de Consumo de Responsabilia S. A. Indústria Química e Farmaceuti. Requerente: Eletrônica Principal Ltda.
Ancora - Ind. e Com. Ltda. (altedade Ltda. - Recorrente - Omquínmi. c.a - o ecorrente • Pzobiotical Labora- - Processo indeferido.
ração de nome do sinal de propaganda
ca Indústria]; Químicas Reunidas S.A. tórios Ltda - Pro:esso deferido.
N° 477.460 - Marca: Ferracid - Verlon Calca o Mundo -o termo nú.
N° 487.893 - Ma rra: Etel - Re- Requerente: Sunbeam do Brasil Anti- mero 502.363).
- Processo deferido.
N9 458.965 - Marca: Comodoro - querente: Etei EquiJamentos Telefôni- rCido
orr.osivos S. A. - Processo indefeEmpresas Reunidas Óticas Brasil
Requerente: Papelaria Comodoro Ltda. cos e Elétricos Ltda. - Recorrente:
S. A. (alteração de nome do sinal de
A.
T.
E.
Ttlefone
g
Automáticos do
- Recorrente: Companhia de Hotéis
N9 478.808 - Marca: Fenco - propaganda Credi-ótica - termo núBrasil Ltda. - Proceila deferido.
Comodoro. --- Proc-,ea deferido.
Requerente; Fenco S. A. Federal En- mero 502.492) •
N° 487.996 - Marca: Rodex - genharia e Comércio. Processo inde- :Cia. jauense Industrial (alteração de
N° 461.305 - Marca: j J - Requerente: Jota Jota Com.. e Represen- Requerente: Rodex - Expresso Rodo. ferido.
nome dá marca Sílvia - termo nútações Ltda. - Recorrente: Johnson 6]
Ltda - Recor':ente: São Paulo
N9 479.198 - Marca: Tupã - Re- mero 502.691).
Alpargatas S A. - Proceesa defe- querente: Indústria de óleos Vegetais
Johnson. - Processo deferido.
Orbitur S. A. - Organização BraN° 461.309 - Marca: J J - Re- rido.
Tupã Ltda. - Processo indeferido. sileira da Indústria de Hotéis e Turismo
querente: Jota Jota Com, e RepresentaN9 345.659 - Marca: Sigma - Re- (transferência para seu nome do titulo
N9 488 1 02 • Marra: Haldrona ções Ltda. - Recorrente: Johnson e Requerente: Eli Lilly and Company - querente: Union Carlside Corporation. de estabelecimento Tourinq Palace Totel
Johtson. - Processo deferido.
N° 414.592 - Marca: Esrolko Flora - termo 503.004).
American Haine Products
Marca: Cometa - Recorrente:
N9 462.647
-_Processo indeferido.
Corporation. - Processo deferido.
Patrol Industrial Ltda. 1 transfreência
Requerente: Stavros Athanase Billis
- Requerente: Esrolko do Bras :1 S.A. para seu nome da marca Patrol - ter.
N 9 489.979 ..- Marca: Artema Cia. Recorrente: São Paulo Alpar- Requerente: Artefatos de Madeira Arte- Indústria ae Comércio. -- Processo in- mo 503.194).
gatas S. A. e Indústria de Moldes, ma Ltda. - Recorrente: Soereciade Téc- deferido.
Vidroglass Com. de 'linhos Ltda.
Mecânica e Estamparia Cometa Ltda. nica dc- Materiais Sotenia S. A. (transferência para seu nome da marca
N°
417.010
Nome
Comercial:
- Processo deferido
tênno S03.2.(;7) .
Processo deferido.
Castanho 6 Filhos S. A. Comércio e VOIroglass
N9 463.968 - Marca: Limpex Fábrica Prod. Laves Pa -a Indústrias
N.° 490.272 - Marcai Getryl - Re- Indústria - Requerente: Castanho
Requerente: Indústria e Comércio Ti- querente: Sapos S. A. - Recorrente:
S. A. (alteração de nome da marca
tan-Ocyt Ltda. - Recorrente: Indús- Laboratil S. A. Indústria Farmacêuti- Filhos S. A. Comércio e indústria. - Magken - termos 503.752 - 503.754
Processo
indeferido.
trias Gessy Lever S. A. - Processo ca. - Processo deferido.
N9 460.447 -- Marca: Areiovita - -. 503.755).
•
deferido.
Alarico Caldas (transferência para
N9 49'1 .748 - Marca: Telim - ReN° 464.339 - Marca: jacy - Re- querente: Confecções Tetka Ltda. - Requerente; Paulo Antonio de Andrade seu nome da marca Sorte:
feral°
querente: Antonio Monteiro dos Santos Recorrente: Tecelagem Kuehnrich S.A. Stefanini. - Processo indetendo.
503.932).
462.009
Marca:
Itatex
ReN9
- ReCorrente: Indústrias Gesso Lever
Deutsche A n gel gen:te Mant: faktur
Processo deferido.
querente: Pedratex - Comércio IndúsS. A. - Processo deferido.
(DAM) Hellmuth Kuntzegesslschaft
N°
491.465
Nome:
S.
B.
E.
tria
Ltda.
Processo
indeferido.
N9 476.341 - Título: Vidraria LuN9 486 4937 Marca IIS - Re- Mit Beschrankter Co. Kommanditge.
minar Requerente: Vidraria Luminar Sociedade Brasileira de Empreendimentos
Ltda.
Requerente:
S.
B.
E.
querente:
Union Special Machine Com-. sellschaft (transferência para seu nome
Ltda. - Recorrente: Lúmina Indústria
da marca Datnyl - t;',, arse 504.(15).
pany.
oProcesso
indeferido.
Sociedade
Brasileira
de
Empreendimende Lâmpadas Ltda. - Processo defe.
Barolo S. A. Viti-Viníco la (altera.
tos Ltda. - Recorrente Santos Bandur
N° 487.364 - Ma rca: Trihexol tido.
ção de nome da marca Velho Solitário
Incorporação
e
Venda
de
Imóveis
Ltda.
Requerente:
Laboratório
Ias
:lin
Ltda.
N° 476.342 -- Marca: Luminar - termo 504.971).
- Processo indeferido.
Requerente: Vidraria Luminar Ltda. - - Processo deferido.
Indústria de Csleado ,,Trda.
Recorrente: Lúmina Indústria de Lâm. N° 491.581 - Marca: Top-Set - N° 488.540 - Marca: 55 Calcas (transferência para seu nome da marca
ras
ileira
de
R
pas
ou
hnitaci
Rquerente;
Cia.
B
Req
pas
Te
a.
uerente:
Sued•Rou
padas Ltda, - Processo deferido.

Quarta-feira 7

DI1210 OFICIAL (Seção III)

Dezembro de 1966 5189

Brigitte - termo 505.221).
Dom Bosco -térmo 503.289.
N.° 486.467 - Bureau J.eolombo
N.° 516.876 - Imbrosciano Her,
Hervy. S. A. Cerâmica Industrial de Conquista - têrmo 503.291.
Ltda.
manos Sociedade Anónima Comer.
Osasco. (alteração de nome do reg. do Bele& S.A. - Ind. e Comércio de
N." 486.583 - Johnson . & John- pai, Industrial e Financiera.
sinal Hervy Colocado, invivel Valori- Móveis e Estofados , (transferência son do Brasil, Produtos Cirúrgicos
N.° 416.893 - Atina I'aulista para
seu
nome
das
marcas
Quietude
zado - termo 505328).
Ltda.
- térrno 504.435.
S. A. - Indústria e Comércio.
Senun
Com. e Ind. (altera- Acalento -têrmo 504.436.
N.°
486.590
Norte Brasileira
N.° 516.894 - Abona Paulista
ção de nome da marca Senun Olmo Acrobras Comercial e Yndustrial de Armarinhos Ltda.
S. A. - Indústria e comércio.
11.9 50.3;454) .
•
S.A.
(alteração
de
nome
das
marcas
N.' 486.591 - Posto de Serviço
Maria da Conceição Encarnação Acrobras
N." 516.397. - José dos Santos
têrmos: 504.593 Japaranduph Ltda.
Ferreira Leite (transferência para 505.021 - 505.031
da Silva Eira.
505.035
Acroseu nom eda marca Eficaz têrmo
N."
486.680
Cia.
AdministraN.° 51 6. 9C0 - Editõra Brasileibras - têrmos: 504.596 - 504 . 59'7
505.463) .
ra de Livros e Revistas E(libras
- 504.598 -- 504.600 - 504.601 - dora Caas de Pedra.
Socimex S.A. (alteração da nome 504.602
N." 486.793 - r'ergri - Papela- Ltda.
- 505.039 - Agrob - têmda marca Sociinex têrmo 454.979). mos: 502.547
-N.° 516.906 - Alfredo Thiers
• Listas Telefônicas Brasileiras S:A. - 503.350 - " - 502.549 - 502.550 ria e Tipografia Ltda.
503.351 - 503.352 ,N.° 486.798 - Associação NaPáginas Amarelas (alteração de no- - 503.353 - 503.334
505.040).
cional de Máquinas. Veículos,
me da marca Páginas Amarelas N." 516.923 - José Paz Freaza..
.Acessórios e Peças - ANMVAP.
465.970) .
•
Exigências
N.° 516.928 - Lab. Dueto S. A.
Ancôra - Ind. e Corri. Ltda. (alN.° 486.885
Exposição Mo- Ind. Farmacêutica.
Tèrmos
com
exigências
a
cumteração de nomed a niarca Fabiola
das S. A.
N.° 516.945 -H. Cyrino Cia.
prir:
termo 479:793)..
N.° 486.957 - Barki • Roupas
G.
B.
Pezziol
S.p.A.
N.° 516.952 - Agência Iracema
Junto
ao
Mitsui & Co. Ltda. (alteração de têrmo 507.132.
S. A.
de Vendas de Passagens Ltda.
. nome da marca Mitsui Bussan CrIndústria de Colchões
N.' 487.267 - Apasan S. A. .• N.° 516.962 - Jelin 'Móveis e
mos 480.782 . - 480.785 - 480.788 - Sanicrim
de Crina Ltda. - junto ao •tèrmo Comércio e- Representações.
Instalações S.. A.
480.789 - 480.790 - 480.791 ,
505.681.
480.792 --- 480.806 -- 480.816 -N." 487.286 - Ideal Clube .N.° 516.963 - Jelin Móveis e
Tde-Stéreo
Rádios
e
Televisão
480.817 - 4E0.818 - 480.819 Intercâmbio de Engenheiros . e Ar- Instalações S'. A.
junto
ao
têrmo
469.420.
480.820 -- 980.821 - 480.822 N.° 516.964 . - Jelin Móveis e
' Zelhir Rádio, e Televisão Ltda. - quitetos. •
.480.823) .
N.° 487.287 -;-'Ideal Clube
Instalações S. A.
United Statas Steel Corp (transfe- junto ao têrmo 461.877.
Jelin Móveis e
rência e alteração de nome da mar- Latínia S.A. Ind. de Bebidas - Intercâmbio de Engenheiros e Ar- . N.° 516.965
Junto ao têrmo 490.851.
quitetos.
Instalações S. A.
ca ExTen têrmo 498.030).
Oswaldo
Franco e Valter Arlindo
.N.° 487.288 - Taynk Comercial
EYwin Meyer & Cia. Ltda: (transN.° 516.971 - Indústria de
e Agrícola S. A.
ferência para seu nome da marca Drosino --- junto ao têrmo 497.357.
óleos Vegetais Tupã Ltda.
Vilar
&
Cia.
Ltda.
junto
ao
têrPolimax têrmo 498.868).
N.° 487.387 - Éditôra P. LeN.° r16.976 - Indústria de
Acrobrás- Comercial e Industrial mo 501.937.
mos Ltda.
óleos Vegetais Tupã Ltda.
Ibrasp
Instituto
Brasileiro
da
S.A. (alteração de nome da marca
N.° 487.410 - Amer i can MachiSecretária Profissional -- junto ao
N.° 516.983 - Indústria de •
Acrobras têrmo 504.603).
ne &Foundry, Company.
óleos Vegetais Tu pã Ltda.
• Record S.A. Confecções Tc:Xteis têrmo 504.566.
& Cia. - junto ao têrN.° 487.478 - Cafe Caiçara Li.N.' 517.000 - Tecnoprinf Grá(alteração de nome .da marca Record moKoslowski
490.741.
mitada. .
fica S. A.
tétano 504.723) .
•
Saint
James
Confecções
Ltda.
N.° 487.589
Calac - Artefatos de Papel LimiArtfoto Ltda.
N.° 517.002 - Tecnoprint Grájunto
ao
têrmo
494.958.
tada (alteração de nome da marca
N.° 487.736
Rima Hotéis Restaurantes Turismo dústria Textil. - Eitex S A. In- fica S. A.
Calac têrmo 504.816).
N.° 517.003 - Teenoprint Grájunto
ao
têrmo
500.158.
Sanicrin - Indústria de Colchões
. N.° 487.7R7
de Crina Ltda. (transferência para Alda Barbosa. Abreu - junto ao dústria Textil. - Eite l( S. A. In- fica S. A.
". N.° 517.040 - 'biltres S. A. Coseu nome da marca Sanicrin tênno têrmo 503.103.
N.° 487.744 - Porcelanarte So- mércio, Tin i)., Exportação a Re505.676) .
ciedade Anônima Indástria e preen+acão.
Expediente da Seção"
G. B. Pczziol S.p.A. (transferência para seu nome das marcas:)
N.° 517.069 - General Termtis
de Exame Formal de Marcas Comércio.
Alcachofra - têrmo 507.120.
N.° 487.768 - Salgian Tecidos
Processo Tarnicos Ltda.
Rio, 1 de dezembro de 195
Vov - têrmo 507.133.
e Modas Ltda. •
N.° 517.070 - Termohras
Fynsec - têrmo 507.221.
•
Exigências
N.° 487.832 - Orniex S. A. "vérmiens Ltda.
Teu - térnto 507.222.
Nt. rinnal de ImportaN.° 51 7 . 0-5. 5
A P. Mello ec
Ten - tèrino 507.223.
TarmOs com : exigências a cum- 0”garii7aciin
1Pv 7-1n rf a ç o.
Cia. Ltda.
Pezziol - têrmo 507.328.
prir:
,1127
Q3
PeZziol - têrmo 507.329.
N 9 375.231 - Dr. Cincinatus GouNeeva rerveeeria
N.° 517.093 - Arpen Indústria
Nestlé S.A. (transferência para lart Mascarenhas e Wandyr Rodri- Argenti na -Sociedade Anónim a.
e Gnrms.erio de Televisão Ltda:
seu nom ecia marca Nanon tèimo gues Lima.
N.° 487.834 - Ntieva Cerveceria
N.° 517.094 - Mead Johnson &
511.135).
N 9 488.400 - Industrial Química Argentina Sociedade Anônima.
Com pany
•
Walzwerk Neviges Gesellschaft Mit Faixa Branca Ltda.
N.° 517.096
N. 0487.880 - Lanches Kibeleza
LeChler BautensBeschrankter ,Haftung (transferência N9 516.587 - J. Neves Nunes.
chutze.hemie Ohg.
para s:n nome da marca Nevigen N9 516.591 - Fosfato Pernambu- Ltda.
u9 10 térmo 496.941).
cano S.A. - Fospersa.
N.° 487.886 - Produtos Alinien- • N.° 517.097 - Lechier BautensTitan S . A . Ind. e Com. (alteração N 9 516.597 - Margram S.A. Már- ticios Suelly Ltda.
chutzehemie ()hg.
de nome da marca Titan têrmo W . mores e Granitos.
N.° 517.19R
'
InLechler BautensN.°
487.995
IBALTA
•
49'T.928).
.N 9 516.639 - Forsul -- Forjaria dústria Brasileira de Alimentos e chutze.hemie Ohg;
.
Eletrônica Brasileira S.A. (altera- Sul Americana Ltda.
N.° 517.103 --Bazar Monte Aleção de nome da marca E têrmo w . N 9 516.649 - Luiz Carlos Mene- Técnica Agrícola Ltda. .
N.° 514.253 -- Modas Geros Li- gre Ltda.
498.681).
zes de Freitas.
N.° 517.106 - Super - Cia.
Micronal S.A. Aparelhos de Preci- N9 516.650 -- João Barbosa Pinhei- mita dei.
sdo (alteração de nome das marcas ro..
Vernizes e
N.° 514.350 - Sn/iras Ltda - • r ndustrial de. Tintas,
.
Resinas.
Micolor - térmo 498.436.
N9 -516.666 - Idma S.A. Ind. Metalúrgica.
Corolux
têrmo 498.437.
Plásticas.
N.° 517.110 - Shell Brasil S. A.
N.° 516.500 - EricO Kohn.
N9 516.668 - 1.th:ria S.A. IndúsMatronal - térrao 498.084..
516.503
Germano
ValenN.°
.
Microlux - têrmo 498.692.
trias Plásticas.
-NP;tr5‘çl l7er'141.
Lab."Produtos
Matronal - têrmo 498.683.
N 9 516.675 - Abiltex Confecções -çá Monteiro.
T.-Ta.
„
N.° . i16.509 - ótica São Sebas'Indústrias Michelett S.A, (ai tera- Limitada.
N.°517.142 -- Lab. Produtos
Oto " de nome das marcas:
N 9 516.732 - Carfer Ind. e Com.' tião Ltda.
Mittu - têm& 500.370.
de Móveis Ltda.
• N.° 516 561 - Indústria de Li- Sider T,sda.
N.» 5-17,-143 - Sebastião 'MagaMitti
N9 516.733 - Betubras S.A. Pavi- .gas MetÁlieas Ltda.
têrmo 500.371.
Mitte
têrmo 500.372.
mentações e- Revestimentos.
bães Horta.
16.562
Indústria,
de
LiN.
05
Mttta - têrmo 500.373.
N u 516-.734
Betubras S.A. Pavi- gas -Metálicas Ltda.
N.° 517.159 - Com p anhia AgriPhilco Rádio e Televiaão Limitada maitações e Revestimentos.
e cila e Tndinf rial MagalhãP se •
mAC
ts. :la5. 1 4 . 1 76
(alteração de nome', da marca Trans- N 9 485.559 - Perfumaria Reny Li- mi N
N..° 517.177
Predial Aquarela
luras Auxiliares da Construção LImundial - têrmo 501:705).
mitada.
Ada. N9
485.689
Ind.
Manila
de
Atito
Companhia Vinícola Rio Granden- Peças S. 'Anônima.
N.° 517.183 - Ind. de óleos Ve.
N.° 516.818 - Sandemario MoSe (alteracão de nome da marca Caseta t s Tun5 Ltda.
N.°
486.166
Comercial
Somadas
Ltda.
telo Rascante têrmo 501.716).
N.° 7. `L'"!.5 IndústriaLidGae.ral
N.° 51.6.-821 Unidas S A ÇoDissenha S.A. Ind. e Com. (alte- co Ltda.
ração de nome da marca Dissenha
N.° 486.203 - Produtos:Alimen- teereial. 'Im portadora de Materiais A iimmobitioica ingeautn
N.°. 517.235 - indústrlo e Cot.enno 502.317).
tícios Fabene Ltda.
. . de C.Onstrucão. •
A”ein da Móveis Y a rde Mar Vida.
N.° 486.298
L'Oreal.
.
Carlos Alberto Rodrigues (transfeN .° 516.843 - Ftoven Industrial
rência parase u nome da marca Ecos
N.° 517.241-- Padaria Contei.
N.° 486.331 -7. Indústria Parma- Ltda.'
•
'"
•'
•
de Portugal tèrmo 503.102).
srl ae liar Tupi Ltda.
.
cêutica Basa Ltda. '
•
- N. 518.807 ,- Ineasa . -- Indú s
•
Cia. Jauense Tndus tr ial (alteração
aN; r5.11:: 91,4,t9aa. J. R. de Alma.
rnrnéy. mo entarinense S A.-tria
N.0 '486.373 - Tayná • Coinercial
ide
nome
da
marca:
Jauense
têrrnos
VnYrk Visaoga So.
N.
0 N1 P79
• Agrícola S. A.
002.319 - 502.320 - 502.321 N.° 51 7 •243 -- T shikawajim • TraApolieszionl
N.°.486.375
Tayná Comercial
802.322 - 502.323 - 502.324
ri nig ,rnitnovo Kohlighiki
e Agrícola. S. A.
302.325 e Fiján
têrmo 502.325.
N. o 517, 945 ___Ighiklw:wma ReN.' 486.377 - Tayná COmercial • N.0 st (1 - .9-71 - The United
Ancora - têrme 502.710.
_
. SteeT • ma Jokogyn Kabushiki Kaisier
Lousiania - têrmo 503.272.
e Agrícola S. A. .
.PATnnanies .I.td ,
-

•

•
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N9 438.847 - Hans .Lieberr Maar
NQ 487.460 - Orniex S.A. Organização Nacional de Importação e chinenfabrik - Prossiga com
E)-portação - Prossiga-se COM 'os fls. 13-20 considerando do gênese
exemplares de fls. 21 considerando- maquinaria o que o requerente cha•
se substituída a expressão 'tais ma de depósitos de pesagem e dispositivos de descarga ou saída e re•
como" por "a saber".
N9 51e.EC0 - Rogers Corp - Pros- tifique onde couber.
No 488961 - De Mayo Indústrial
siga substituindo a classe 1 pela 28.
119 516.938 - Panificadora São Farmacêuticas Ltda. - Prossiga coJosé das Palmeiras Ltda. - Prelssi- mo marca genérica.
119 489.331 - Societá Aplicazioni
ga substituindo a classe 50 pela 38.
179 516.941 - Mater:ais de Cons- Gomma Antivibranti Saga S.P.A. trução Guarulhense Ltda. - Prossi- Prossiga considerando-se as suspenga substituindo a classe 50 pela 38. sões como amortecedores.
No 516.931 - Confecções GraZiãa
N9 439.332 - Societá ApplicazioLtda. - Prossiga substituindo a ni Gomma Antivibranti - Prossiga
classe 50 pela 38.
considerando as suspensões como
N9 516.985 - Com. de Materiais amortecedores.
para Construções Albion Ltda. - 119 490.718 - Organização de LiraProssiga substituindo a classe 50 pela Deza Cruzeiro do Sul Soc. Civil Ltda.
38.
- Prossiga com exclusão de tintas
N9 516.986 - Com. de Produtos de preparados para tirar ferrugem.
Beleza Frota Ltda. - Prossiga subs-. e No
490.743 - Armstec - Atefatos
tituindo a classe 50 pela 33.
Metálióos e Serviços para ConstruNo 517:031 - Legião da Bda Von- ções Ltda. - Prossiga com exclusão
tade - Prossiga substituindo a clas- de luvas de junção (mat. prima).
se 3 pia 32.
N9 517.058 - A. G. 1Ionteiro & N9 492.755 - Valdenora Moura
Cia. Ltda. - Prossiga substituindo Porto - Prossiga com os ex. de ferlhas 10-12 fazendo-se retificações
a classe 22 pela 49.
N9 517.089 - Geralartes Cinema- completas quanto à mudança de cl.
tográfica Ltda. - Prossiga substituN9 492.916 - Empresa Gráfica
indo a classe 32 pela 8.
Nippak Ltda. - Prossiga consideN9 517.10:7 - Comércio de Louças rando axe/ilidas de rivindieações de
Beirão S.A. - Prossiga excluindo artigos as crônicas, que não corresa classe 50.
pondem a publicações impressas.
No 517.108 - Comércio de Louças
N O 492.959 - Correctform - Rep.
Beirão S.A. - Prossiga excluindo Mobiliárias e Decorações Ltda. a classe 50.
Prossiga com exclusão do que foi gri179 517.136 - Alga Ferragens Li- fado fls. 4.
mitada - Prossiga substituindo a N9 517.199 - Maluca S.A. Adm.
()lus ., 1 pela 28 .
Participação e Com. - Prossiga sua classe 50 pela 88.
N9 .517.200 - C.B.P. - Adm. e bstituindo
516.616 - Bar e Lanches GrePartciipação S.A. - Prossiga subs- coN9
Ltda. - Prossiga substituindo a
tituindo a classe 50 pela 38.
classe 50 pela 38 .Fica também o
N o 517.201 - Masene S.A. Administração Participação e Com. - clichê publicado em 12-1-N62 retificaProssiga substituindo a classe 50 pela do.
38.
119 517.202 - Evan Serviços e Adm.
Retificações
S.A. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38.
119 517.203 - Revil S.A. Adminis- Ficam os pontos característicos putração e Participação - Prossiga blicados em 25-11-66, retificados poi
terem saldo com incorreções.
substituindo a classe 50 pela 32.
119 517.204 - Temasa S.A. AdmiDiversos
Têrmos
° 48 sz .139. -- Moreira de Souza
nistração Participação e Com. 8( C n a. Ltda.
Prossiga substituindo a Classe 50 pela 119 118.227 - Privilégio de invenMido
Schaeren
&
Co.
S.A.
Yadoytt S.A.
N9 ma.,_419,
38.
ção: Processo para a preparação e
opoente do têrmo 491.678 - ArquivePundieSn
No 517.205 - Cia. São Miguel de aplicação, como acieradores da vulN9 £ 8P .461 - Otávio Domingos dos se.
N9 516.608 - Prornochsque Renda Empreandimentos e Administração canização de dialquiltiocarbarnil sulSoatos.
- Prossiga substituindo a classe 50 fenamidas e composições compreenN9 4PP. 631 - N. V. Maatschappij Limitada - Prossiga substituindo
dendo estes compostos - Para o
pela 38.
classe 50 pela 38.
A 714-”0
N9 517.279 - Banco Tibagi Ltda. nome do requerente Imperial ChenuN9 516.614 - Comercial Penca LiN 9 4P.63 - Paul Béncmir Royer;
No £RR.673 - Vasconcellos Sz Ama- mitada - Prossiga-se substituindo a - Prossiga substituindo a classe 50 cal Industries Ltd.
pela '38.
classe 50 pela 38.
T.;ni;licia.
N O 130.653 - Privilégio de invenN9 517.280 - Banco Tiliagi Ltda. ção: Dispositivo de transmissão de
N9 48 9 .725 - Produtos Químicos N9 516.618 - Ind. de Adesivos São
substituindo
a
classe
50
Benedito
Ltda.
Prossiga
substituPi•issiga
T
velocípede angular, particulaimente
rhrf ida
péla 38.
anlicá-vel aos motores rotativos N9 488.819 - American Cyanamid indo a classe 4 pela 28.
N O 517.358 - Retrel - Recupera- Para o nome do requerente Regia
516.617
Indústria
de
AdesiNo
Jornnanv.
dora
de
Tratores
e
Equipamentos
Livos
São
Benedito
Ltda.
Prossiga
494.87e,
Soc.
Comercial
BrasNationale dez Usines Renault.
N9
mitada - Prossiga com exclusão de:
substituindo a classe 4 pela 28.
T Og
N9 135.979 - Para o pedido de priN9 516.619 - Indústria da Adesi- Carburadores -- Classe 6 - Velocí- vilégio de invenção - processo de
N9 488.877 -- Ind. Pernambucana
vos São Benedito Ltda. - Prossiga pedes - Classe 49.
ida.
d e .-.P,rg
remoção de parasitos de animais, e
N° 4 42 Na - Polenght - Indús- substituindo a classe 4 pela 28.
N9 488.296 - Fama Ferragens S.A. composição an.elminica para sua
516.622
Irtiag
Industrial
e
N9
Iria Brasileira de Produtos Alimen- Prossiga Com os exemplares de aplicação -- American Home ProMercantil de Máquinas Agrícolas Li- fls.
tidos.
8-10 como insígnia e nas classes ducts Corp.
mitada
Prossiga
substituindo
a
No 489.091 - Confecções Nadia
33 - 8 e 11 à vista dos moldes e' N O 117.018 - Privilégio de invenclasse
50
pela
38.
Limitada.
niatrizes, admitidos estas como sim- cão - Novo gerador de som para &N O 516.625 - Garage Ana Rosa
N9 489.105 - Transnortes Aéreos
pies artefatos de metal e retifique-se -agao ou instrumento musical similar
Limitada
Prossiga
substituindo
a
Mulita S.A. onde ccuber.
- Para o nome do requ:rente Freclasse
50
pela
38.
Comparila
Sz
N9 d 8P.204 - Pfortner
N9 516.626 - Lubrificantes Brasi- 119 488.334 - Janot Alves Boaven- derico Ribeiro Santos - Pontos pu• S.R.L.
tura - Prossiga com os exemplares blicados no Boletim do dia 24-11-56.
N9 489.335 - Pirelli S.A. - Com- leiros Ltda. - Prossiga substituindo de
fls. 10-10, considerando-se ex- N9 129.043 - Para o pedido de pria classe 50 pela 38.
panhi a Trulastrial Brasileira.
aluídos - canutilhas (cl. 12) e adõr- vilério de invenção - Novas COMOO..
N9 489.373 - Representações Pi- - N9 516.627 - Bar e Petisqueiras nos, que podem ser de outras classes
Morgado Ltda. - Prossiga substitu- como a 25 e retificando-se onde cou- sições inseticida sespeciais contra
ratininga de Cereais limitada.
mosquitos, em forma de espirais
indo a classe 50 pela 38.
N9 489.575 - Unilevee Lirnited.
Requerente: McLaughlin Gormley
N9 516.642 - Irnocasa - Imob. ber.
• N9 489.586 - Canibaribe Ltda.
King
Co. - Pontos publicados no
jarQ 48.5).P7 - Acumuladores Sol Comercial e ,Agricola S.A. - Prossi- 119 488.481 - Reeves Industries
ga substituindo a classe 50 pela 38. Inc. - Prossiga com os exemplares Boletim do dia 24-11-66.
S. Anônima.
N9 489.588 - Moinho da Hora Li- N 9 516.643 - Radimpress Publici- de fls. 12-14 na classe 28 e retifi- N9 160.719 - Desenho ou modelo
industrial - Original configuração
dade Ltda. - Prossiga substituindo que onde couber.
mitada.
No 488.522 - Farmedicals - Com. em capa de liquidificador - Para o
N9 489.759 - Ind. e Comércio Al- a classe 50 pela 38.
N9 516.645 - Adriana Dellatorre
e Ind. de Produtos Químicos Ltda. nome do requerente Stellato & Espóves d., Li ma Ltda.
N9 489.761 - Indústeca e Comércio Cia. Ltda. - Prossiga também na - Prossiga com a marca genérica. sito Ltda. - Pontos publicados no
classe 33.
N9 482.675 - Klaussner & Silva Boletim do dia 24-1-66.
Alves de Lima Ltda.
N9 516.645 - Banco de 'rédito de Limitada - Prossiga com os ex. de Rio, 1-12-1966. - Assinei e encerN 9 489.783 - Dr. Floriano Muniz
São Paulo (Soc. Cooperativa) - fls. P-12 apenas na _classe 1 le re- rei 53 laudas do expediente. - N12de Albuquerque.
N9 499.334 --- Móveis e Tapeçaria Prossiga substituindo a classe 50 pela afique onde couber. Apresente tam- ton Alvini Xavier - Diretor do e.
88.
bem procuraçãeDocumentacao.
Psimore

N.° 517.255 •-•• Comp. Santistal N9 489.852 - Dist. de Produtos
Alimentícios Brasília Ltda.
de Papel.
No 439,°60 - Com. Ind. e RepreSantista
N.° 517.262 - Cuim)
sentações de Auto Peças CinchEr Lide Papel.
raitada.
N.° 517.263 - Comp. Santista
Ne 490.005 - Soc. Melhoramentos
do Riacho Grande Ltda.
•de Papel.
Ne 490.081 - Serviço Nacional de
N.° 517.264 - Ipsa S A IndúsInvestimentos Ltda.
tria. de Papel.
N 9 490. 1 7'l - Guinarmo Gelman
N.° 517.278 - E: 012 Ergenhadeineken.
riae Arquitetura Ltdq.
N9 490.239 - Expresso Popular LiN.° 517.290 - Leber -- Agro mitada.
Mercantil Ltda.
N9 490.389 - Dr. August Oetker.
N.° 517.335 - Fiam° DerivaN o 490.669 - Worthington Corp.
N9 490.751 - Alarme "R-M" Insdos S. A. Prod. Farmacêuticos.
Freitas Pe- taladora Ltda.
N.° 517.339 N5 491.011 - Editõra Gráfica Sndras Preciosas.
Ltda.
N. 517.359 - Arnerico Meire- pertipo
N9 491.340 - Seintilla Ltd.
les La Porta e outro.
No 491.810 - Formicopa Indústria
N.° 517.378 - .Stereo Equipa- e Comércio Limitada.
mentos Eletrônicos Ltda.
N9 492.200 - Vibar Ind. e ComérVicsa.
N.° 517.379 -Ind de Tintas cio . S.A.
N9 492.450 - Aparelhos Elétricos
Kormann Ltda.
N. 517.381 - Sylvio Leite da Tonel= -S.A.
N 9 492.687 - Café do Ponto InSilva.
dústria
e Comércio :Ltda.
Laborqtil S. A.
N.° 517.394
N9 492.705 - Servencin - ComisFarrnacAutica.
sária de Transportes Ltda.
N.'517.395 - Laboratil S. A.
N9 517.170 - Ind. de Casas Pré7abricadas Incap Ltda.
incl . Faiai-mak-dica,
N9 517.176 - Predial Aquarela LiN.° 517.396 - Lahorntil S. A.
mitada. •
Int+ . Farmaeêutica.
No 517.183 - Oduvaldo Gonçalves.
N.° 517.397 - Lahorati/ S. A.
N9 51'7..184 - J. A. Caçola SanFarivar•Autiea.
In
chez.
517.398
Laboratil
S.
A.
N.°
N . 517.185 - Indústria de óleos
In d.rrr P-Au ti ca
Vegetais Tupã Ltda.
N. 517.399 - Tecaoratil S. A.
N O 517.18 6- Indústria de óleos
Vegetais 'Tupá Ltda.
in ri . FP /mi ;-1 rAtiti ca.
N9 517.187 - Indústria de Óleis
N.° 486.045 - Alvabel S. A.
Vegetais Tupã Ltda.
Arhn. 4:r• Yegóclos.
N9 517.189 - Indústria de óleos
N." 488.063 - S A Moinho Vegetais Tupã Ltda.
TT1 . Gerais.
Sa '
N9 517.190 - Indústria da óleos
N.° 48S .064 . - S A Moinho Vegetais Tupã Ltda.
4 Gerais.
No 517.191 - Indústria de óleos
SP '-'
. Moinho Vegetais Tupã Ltda.
N." I' 006
N9 517.192 - Indústria de óleos,
lnd. Gerais.
Tupã Ltda.
N.° 488.0G7 - S. A 'N.IGinho Vegetais
N9 517.193 - Indústria de Óleos
5
t0 Tr d Gerais.
Vegetais Tupã Ltda.
N.° 488.082 - Confec n:C:es SearNo 512.570 - Agência Reunida de
im;
Passagens Aérea e Rodoviárias LiN. 0488 199 - Sorveter i a Gloria mitada.

Quarta-feira 7

MARIO OFICIAL (Seção

Dezembro

1956 5191

a,

MARCAS DEPOSITADAS
1111nn•nnn•n•nnn•nn

a

Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade . Industrial. Da data. da publicação começará
correr o prazo de 130 dias para o deferimento do pedido. Durante , esse prazo poderão apresentar suas or.or- iões ao Departaine.uto
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Termo n.° 752.553, de 2-6-1966
móveis, auto-caminhões. aviões e?norImporgraf — Comercial e Importadora ecedores alavancas de câmbio, barcos.
Limitada
.)regues, -Iraços ' para veiculas, bicicleSão Paulo
tas, carrinhos de mão e carretas, caril,.
nhonetes, carros' ambulantes. cam•nbões
Jarros, tratores. carros-berços. carroseiVEN SPAR
z.nques carros-irrigadores, carros. cat.I n dústria ,Brasi lei rs
l
-oças. carrocerias. chassis. chapas rir
miares para veiculas, cubos de veiculas
' Classe 6
Máquinas para tipografia e indástrias :orrediças para veículos. direção. desli
gráficas: Máquinas de trançar; máqui- ,adeiras. estribos. escadasrolantes, ele/adores para passageiros e para carga
nas de centrar; máquinas de esticar;, máligares para carros, eixos de direção
quinas de estampar; máquinas para fu- Irei.
fronteiras para veículos. guidão.
rar; máquinas de impressão; máquinas =motivas. lanchas motociclos, molas
para rotular; máquinas para off-sei; motocicletas. motoca:gas moto hirgões
prensas, guilhotinas e aparadoras de
manivelas, navios .eitibus. para-choques
papel
ara- lamas. para-brisas. pedais. pantões
Termo n.° 752.554, de 2-6-1966'
-odas para bicicletas, raios para bicicleImporgraf — Comercial e Importadora ras. reheque. radiadores. para veículos,
Limitada
rodas para veículos; seuins, triciclos ti.
São Paulo
rantes coara veículos vagões. velocipedes. varetas de contrõle do . afogador e
FIVE ST'AR
tcelerador
troteibus. varaes de
*carros "toletes oara carros
Indústria Brasileira
Termo n.° 752.558, de 2-6-1(166
Pedro Palotta
Cia. Ltda.
Classe 6.
• São Paulo
Máquinas para tipografia e indústrias
gráficas: Máquinas de trançar; máquiPRANGRUNI
nas de centrar; máquinas de esticar; máquinas de estampar; Máquinas para luIndústria ,Brgiaileira
rar; máquinas de impressão; máquinas
para rotular;, máquinas para oft-set;
. • Classe 16
prensas, guilhotinas e aparadoras de
'ara distinguir: Materiais para constru.
papel
Nes e decorações: .Argamassas, argila
trela. azulejos. batentes. balaustres. bloTermo n.°' 752.555, de 2-6-1966
Imporgraf — Comercial e Imporadora ;:os de. cimento., blocos para' pavimenta,
calhas, cimento: cai,. cré. chapas
• Limitada •
,.solantes., caibros, caixilhos. colunas.
São Paulo
•
chapas para • coberturas.. caixas- dágua
R AMA BASTAR'
caixas de descarga. para etixos. edifica
Ses pretuoldadas. estuque. • emulsão de
Indústria Brasileira ,•-)ase
asialtico, estacas.. esquadrias. estru.
-uras metálleas para construções, lame
.
Classe 6
els de metal, ladrilhos, jambris, luvas
Máquinas para tipografia e industrias le função. lages. lageotas. material isa
gráficas: Máquinas de trançar; mágui- ,ante contra 'fria e calor, manilhas, mas
nas de centrar; máquinas de esticar; má- sas para revestimento: de Dardes. ma.
quinas de estampar; máquinas para lu- leiras para construções, mosaicos. pra
rar; máquinas de impressão; maquinas lutos de base astáltico, produtos para
para r- otular; má,luinas para off-set; tornar impermeabilizantes as argarnasas de cimento e cal, hidráulica. pedreprensas, guilhotinas e aparadoras de
gulho. produtos bettuninosos. impermeapapel
,bilizantes lí quidos ou sob outras torsnas
Termo n.o 752.556, de 2-6-1966
'Para revt.stImento e outros como na. paGebrüder Küllisch Ag.
'vimentação' Peças ornamentais de ciAlemanha
Menta ou gesso para tetos e paredes
papei para forrar casas. massas anti.
icidos para uso nas construções. par.
PRO.NTOLITL
,ouetes, portas, portões, pisos. soleras
pára p ortas. tildo& tubos de concreto
é e.lhas. tacos. tubos de vtntilação. tan.
Classe 44
Isqueiros a gás, isqueiros elétricos, Is- aues de cimento. , vigas, vigamentos e
vitrõs
queiros a fluidos; pedras para isqueiros,
cinzeiros; cigarros; charutos e
Termo n.° 752.560, de 2-6-1966
cachimbos
Arminc Artefatos Metálicos Indústria e
Comércio Ltda.
Termo n.° 752.557, de 2-6-1966
São Paulo
Direta Comercial São Paulo Ltda,
São Paulo

ção. calhas, cimenito, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos. colunas
..hapas para coberturas. .caixas dagua
caixas de descarga para etixos. edifica.
ões pretnoldadas. estuque. emulsão • c/
base asfâltico, estacas, esquadrias. estro
turas metálicas Para construções. (ame
as de metal, ladrilhos. ' lambris, luva:
le função. lages, lageotas. material ima
ante contra trio e calor, manilhas, mas
sas pare revestimentos de partdes ata
delras para' construções. mosaicos. pro
dutos de base astáltico, produtos pare
tornar impertneabilizantes as &gamas.
, as de cimento a cal, hidráulica, pedre
gulho: produtos betuminosos. impermea
'oilizantés liquidas , ou sob outras tonna:
para revtstimento . e, outros comia na pa
vimentação. ças ornamentais de cf
alento ou gesso para tetos e paredes
papel para torrar casas, massas anti
ácidos para uso' nas comruções, par
auetes portas. portões. Pisos, soleira:
ama portas.' hiatos, tubos de concreto
-elhas. tacos, tubos de. vintliação. tan
aues de cimenta vigas. vigamentos
Termo n.° 752.559, de 2-6-1966
Anderson, Clayton & Co., S.A.
Indústria e Comércio
São Paulo
•

GUARANÁ VILA RICA
Indústria Brasileira
Classe 43
Guaraná
—
Termo n.° 752.56n à 2-6-1966
Milton Pinelli
São Paulo
Classe 36

para piteiras, fosforeiras, fumo manufaturado. ou não, isqueiros, palha para cii
garrs.ti, piteiras, ponteiras de cachimbos
e portaeigarros
Termo n. o 752.562, de 2-6-1966
Cia. Industrial e Comercial Brasileira
de Produtos Alimentares
Sãp Paulo

Nome Comercial
••••••

Termo n.° 752.564, de 2 - 6 - 1966
Lucy Boutique Cabeleireiro Limitada
Guanabara
Classe 36
Roupas, calçados e artigos de vestuário
Termo n.° 752.565. de 2-6-1966
Ruy de Barros Chalmers
São Paulo

BOLSA -DE .MAR/IETING)

SÃO PAULO.;
Calçados
Termo n.o 752.563, de 2-6-1Y66
Cia. de Cigarros Souza Cruz
Guanabara

PRORROGAÇÃ4
CIA DE CIGARROS'

•
Classe 33
Titulo de Estabeleciments
Termo n. 1 752.569, de 2-6-1966
Cia. Distribuidora de Automóveis e
Acessórios — COMDA"'
Ceará

502A CRUZ

no,

&114=1...
42Wf9":
Zuns" ~o

lii

Indústria Brasileira

Classe 2.1
Para distinguir: Veículos e suas parte!
ntegrantes: Aros para- bicicletas. autos
ARIIINC
moveis. auto-caminhões. aviões amovi
ecerlores. alava: as. de cambio, barcos,
Indústria Brasileira
, , .vcrues, braços para veiculas. blefeis*
DIRETA
Classe 44
Classe 16
'as, carrinhos de mão e carretas. cantis
Para distinguir: Materiais para constru Acendedores de" cigarros e charutos /honetes. carros ambulantes. caminhões,
Classe 21
:ões e decorações: Argamassas. argila aromanzadores para fumantes, bolsai urros. tratores. c rrns -berços. carros4
Para distinguir: Veículos e suas partes areia. azulejos, batentes, balaustres. bio para fumo, tabaco e rapé. boquelhas I 'duques carros-irrigadores, carros. cat.
Integrantes: Aros para bicicletas, auto. cos de cimento, blocas para pavitr~ cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros, foltrosi rocas, carrocerlas, chassis, chapas cir•
1

1

•

e
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data' da publicação começará
/1 correr o prazo d. 60 dias Ara o deferimento do pedido. Durante esse preá() poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 752.568, de 2-6-1966
cularee para veiculos, cubos de veiculas.
corrediços .pare veicules, direção. desh- Companhia Distribuidora de Automóveis e Acessórios -. COMDA
guieiras. estribos, escadas rolantes. ele
Ceará
varl,
para passageiros e pdra carga
engates para carros. eixos de direçat
freios. ['tonteiras oara veiculos. guiri&
Companhia Distribuidora
locomotivas. lanchas motociclos, mola.:
motocicletas. motocargas motodo Automóveis e Acessórios
c
manivelas. navios ônibus. para hoques
IrlaS. para-brisas penas parutier
« COM DA»
rodas para bicit:etas. raios para bicicle
(as. reboaue radiadores para veiculo:
Classes: 21, 33 e Te
todas para veículos. seuins. triciclos. ti
Título
de Estabelecimento
rentes pare veicuios vagões.. velocipe
dee varetas centrôle do afogados •
Termo n.° 752.571, de 2-6-1966
acelerado. roleis troieibus. varaes t14
F. Oliveira Agro Indústria e
rerrty) rolete: para carro:
Comércio Ltda.
Ceará
Têrmo n.9 752.566, de 2-6-1966
Luiz Vicente Casserino
São Paulo
PRORROGAÇÃO

VITÓRIP.
Classe 32
Jornais, revistas; órgãos de publicidade;
anuários; almanaques; impressos em
geral; boletins e- catálogos
—
Termo n.° 752.567, de 2-6-1966
Alípio de Oliveira e Silva
MEM) (ENIENÁIRIO

Classes- 33 e 41
Título
Termo n.° 752..../2, de 2-6:1966
Ceza rMotta Araújo
Ceará

Termo n.° 752.575, de 2-6-1966
vrodutos Dubom Ltda.
Ceará

plck-ups, geladeiras. sorveteiras: aparai
'hos de retngeração. enceradeiras. aa.
ptradores de pó. fogões. torhos e toga.

reiros elétricos, chuveiros. aquecedores,
'alamos, terras elétricos de engomar e
.assar. batedeiras. coqueteleiras. espre.
medores liquid,ticadores elétricos. má.fumas para picar e moer legumes e
:ame. resistências elétricas. tervedorea
-.•stufas. ventiladores punias e bules
elétricos, refletores, reloo.o. de ar re.
NIAPH
ingere dá termas elétrizi
máquinas
,otog ra ti c as e cine ma tog raficas, cam
..,1RfrO'RL tbs
panhas elétricas. garrafas térmicas. es-'
Rua aztkàih.4.eatusu.'aÃO.
qadores automáticos, lâmpadas. apare.
, hos de luz tluorescente. aparelhos de.
comunicação interna, esterilizadores coa..
densadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores. Interruptores, tomadas de
'corrente. tusivel. aparelhos totográficos
Classe 42
cinematográgicos. filmes revelados,
Genebra e aguardente de cana composta
binóculos. óculos, aparelhos de aproxicom zimbro
mação. abat-jours e lustres maquinas
•- •_
Termo n. o 752.576 e 752.577, de
para lavar roupas para uso
doméstico
2-6-1966
Ipatrans
Ipatinga Transportes e
Termo n.9 752.580, de 2-6-1965
Serviços Ltda,
Leão D'América S.A. Comércio c
Minas Gerais
Indústria
anabara

12

PRORROGAÇÃO

11L')15,11/ )_,2.-.1 .1•10

Cezar SansãoPrecisão e Distinção
A Serviço de sua Visão
Classes: 8; 13; 28; 33 e 38
Expressão de propaganda
Têrmo n.° 752.573, de 2-6-1966
Produtos Dubom Ltda.
Ceará

Classe 32
Álbuns; almanaques; anuários; boletins;
Indústria Brasileira
tatálogos; livros; publicações; revistas e
folhi.has impressa
Termo n. o 752.570, de 2-6-1966
Classe 43
Produt soDubom
-"‘
Xaropes e refrescos de frutas para fins
alimentícios
Ceará
Termo n.° 752.574, de 2-6-1966
Produtos Dubora Ltda.
Ceará

0.0 II2Z.St D'AMEROC(A,

Classes: 21, 32 e 33
Sinal de propaganda
Classe 38
Impressos em geral, papéis de carta, papéis de escritório, papéis de oficie,, papéis para contratos e probc,stas, cartões
comerciais, envelopes, prospectos, recibos, faturas notas letras de câmbio, notas promissórias títulos societários, promoçoões de vendas, Cheques; anúncios,
publicidades, cartazes, taboletas e
propaganda em geral
Termo n.o 752.578, de 2-6:19,56
Luys de Mendonça e Silva
Guanaabr,

Classes: I, 11, 14, 16, 34, 39 e 47
Título
Termo n.° 752.581 de 2-6-1966
Grandes Edifícios do Recifoi
Pernambuco

o
.`»).•
04).43\2

ILA -Imobiliária

t*

O

de Liberais Associados »
o 'ç5:1

Classe 33
Titulo
Termo n.9 752.579, de 2-6-1966
Eletrowerck Ltda
Guanabara

Classe 33
Título
Termo n.9 752.582, de 2-6-1966
Suerdieck S.A. Charutos e Cigarrilha.
Bahia

PRORROGAÇÃO
V W E R è;fn
<9Classe
Para distinguir: Aguardentes, aperte.
voa. aula. bitter. brandy. conhaque. cer
Telas ternet genebra. gin. kumel. fica
lea• nectar, puncb pipermint 'hum
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver
Classe 43
Classe 8
ahouth, vinhos espumantes, vinhos
Xaropes e refrescos de frutas n, r, fins Para distingui, os seguintes ..,woe ciê
quinados e wh:sky
alimentícios

tricos: Rádios, aparelhos de televisão,

Classe 44
Charutos
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas e.posiçóes ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrio/1 aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•
Termo n.° '752.583, de 2-6-1966
Buerdieck S.A .Charutos e Cigarrilhos
Bahia

Termo n.° 752.589, de 2-6-1966
Pôsto Caxias Ltda.
Paraná

)anhos. pentes. vaporizadores de patine. escOvas -tara lentes, cabelos, unau
alhos. saquinhos perfumado. prepara'
em pó, pasta. liquideis e tijolos
lana o tratamento das unhas, duma.
lentes e vernizes. reenovedoree da cuti•
mia. glicerina perfumada para os caba
os e preparados para descolorir unhas.
altos e pintas 0/3 sinais artificiais. óleos
Data a Dele
Termo n.o 752.593, de 2-6-1966
Casa Adelino Produtos Anaconda Ltda.
São Paulo

POSTO CAXIAS.
;lasses: 3 3e 47
•
Titulo
—.Termo n.° 752.590, de 2-6-1966
Comissária Delta Ltda.
Paraná

lasse 44 .
• Charutos
"'ermo n.° 752.584, de 2-6-196i,
Société Anonyme Turest
França

Classe 11
Tubos flexíveis de metal
--Termo n. o 752.585, de 2 -6 - 1966
Cibral — Cia. Industrial de Óleos
Vegetais
São Paulo

= = :trem
Classes: 1 a 50
Insígnia comercial
Termo n. o 752.586, de 2-6-1966
Indústria Resegue de Óleos Vegetais
Sociedade Anônima
São Paulo

DOBRÃO

ID LAYNER BASE,

COM1SSIZIA
DELTA
Classe 33
Título
Refinaria Londrinense de Sal Ltda.
Paraná
Classes: 33 e 41
Titulo
Termo n.° 751.591. de 2-6-1966
Refinaria Londrinense de Sal .Ltda.
Paraná

Refinaria
Londrinense de
—
'Classes: 33 e 41
Título
•
—Termo a.° 752.588, de 2-6-194—
Laboratório São' . Luiz Ltda,
Rio de Janeiro

INDUSTRIA

allASILtieA

Classe 48
Um esmalte base para unhas
Termo n,° 752.594, de 2-6-1.966
José Rolim de Albuquerqto
Guanabara
rlóiro Meaélnicat

1
1
I

P

Classe 8
Título de Estabelecimento
Termo n." 752.595, de 2-6-1966
Indústria e Comércio de Bebidas
Dobrada Ltda.
São Paulo

PRECINHO1

Indústria e COrnercio -)
de . Bebidas Dobrada Ltda.
,
Nome Comercial
Tênno n.o 752.592, de 2-6-1966
Boa Vista Comércio e Representações
Limitada
Paraná

Classe 8
Aparelhos eletro-domésticos em geral
Têrmo a.° 752.598, de 2-6-1966
Labor Publicidade e Serviços de
Imprensa S.A.
Guanabara
•

Classe 8,
Aparemos eletro-domésticos em gerai
Termo n.o 752.599, de 2-6-1966
Labor Publicidade e Serviços de
Imprensa S.A.
Guanabara

Indústria Brasileira

Classe 48.
Para distinguir: Perfumes. essências. ex
tratos. água de colónia. água de touca
iador. água de beleza, água de quina
lgua de rosas. água de alfazema águo
,,ara barba. loçóes e tônicos para a
libelo., e para a pele. brilhantina ban
bana.. "batons" cosméticos. fixa-dore:
de penteados petróleos. óleos para ck
creve rejuilernicente. cremes gen
n
durosos e ocanadis 'gira ia:alteza d%
uele e "enaquilaga". depilatórios, desci
j1.111.1.
dotardes. vinagre aromático. pó de arra
a talco pertumado ou não. lápis paro
Pestana e sobranceiras. p reparados Pare
Indústria Brasileira
embelezar cílios e olhos, carmim Varo
•
Classe 42
rosto e para os lábios. sabão e crena
Aguardente bagaciera; cervejas; emba- nare barbear sabão lanado
perfumara.
iu; biter; bagaceira: fernet; gim: kumel. 3I1 não.
sabonetes, dentitricios em oó
min; vinhos; voclka e whisky
pasta ou liquido, sais . pertumadbs para

PR ANÁ)

AGORA
OU NUNCA .
•

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Oitos comestíveis, gorduras alimenticias
de origem animal e vegetal e rações
Termo n.° 752,587, de 2-6-1966
Haertel 6 Cia. Ltda
Rio Grande do Sul

HospiM

Orneando% croquetes. compotas, estb•
cano:.
mentos para aumentos, coloram"
chouriços. dendê, doces, doces de frua
tas. espinafre essênc.as alimentares, emnadas, ervilhas, enzovas. extrato de toé.
mate. tannhas ahmenticias. favas tiflocOs. tareio, fermentos. feitio
agos. trios. 'auras aécas naturais e crise
alisadas. gllcose, goma de .náscar. out.
luras. grânulos, grâci de bici • gaitam',
4oiabada. geléias. berve doce nervo
mate. nortaliças (agostos, linguas. leite
:o:adensado. /c.ta em pó. legumes em
:onserva, lentilhas, linguiça touro, anu.
ate alimentidas. mariscos. manteiga.
'margarina, marmelada macarrai. dias.
ta de tomate, mel e melado, mate. mano
tas para mingaus, molhos
abetarda. ' Mortadela, nós moscada. no•
tes. óleos comestiveis, ostras. ove"
'nes. paios pralinés pimenta. pós Pare
pudins, pickles. peixes: presunto& pie
as, pett-pois pastilhas. pizzas audtallt
".rneilos. rações balanceadas para In.a.
main, requeilões. sal. -sega sardinha,.
;anduiches. sorvetes. SUO de tomate e de
Trutas. torradas tap:oca. tâmaras. unhou
rim tremoços. tortas. tortas para iaatento de animais e aves. torreei
foucinho, e magra '
Têrmo n.° 752.597, de -6-1965
Labor Publicidade e Serviços de "
Imprensa S.A.
Guanabara
.1:cd coalhada. cl:Idnha, cebola.

g

VIVIA,03110C9 IliPatElfi n I
nu4 ra wcmco NuNes,re..
PA
CUNITIBA

p

DESAFIO
•
•
Classe 8
Aparelhos eletro-doinéaticos eia geral
rrmo n.° 752.596, de 3-6-1966
Labor Publicidade e Serviços de
tmprensa S.A.
Guanabara

Classe 41
Alcachofras. aletria: alba aspargos
açúcar. alimentos paraanimais, amido
emendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs. aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas- aálas
niscoitos, bombons, bolachas. baunilha
-até em pó e em grão. camarão. canela
em pau e em Pó . cacau. carnes. chá
Classe 40
caramelis . chocolates, confeitos, Crave Móveis em geral, de metal, vidro,
cereais, cominho, mine de leata, cremes na madeiras estofados ou ao, ode*

!CLASS

ri
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ÈFOSITADAS

Publicação feita de acôrdo com o art, 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarà.
• correr o prazo de 60 cilas para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiçóes ao Departamento
Naelorta da Propriedade Industrial aqueles que se julg :trem prejudicados com a concessão do registro requerido
sive móveis para escritórios: Arinários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
aviveis. 'ancas. balcões. banggetas.
bandeias domiciliares. berços biombos
Careiras. carrinhos para chá e cate
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantai e. sala de visitas
Conjuntos para terraços, jardim e prata.
coniuntos•de armário: e gabinetes para
tona e cosinha, camas, cabides. cadeira:
giratórias. cadeiras de ' balanço. caixas
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões. divans discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. rscrivant
Ilha& estantes, guarda-roupas. mesas
Casinhas mesinhas para rádio e televi
afio. mesinhas para televisão. moicien,
para quadros, p orta-retratos. pol'ona'
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha.
péUS. sofás, sofás-camas. travesseirosvitrines
Têrmo n.° 752.600, de 2-6-1966
Labor Publicidade e Serviços de
Imprensa S.A.
Guanabara

AN BONZÃO
Classe 8
Aparelhos eletro-domésticos em geral
'retino n. 9 752.601, de 2-6-1966
Labor Publicidade e Serviços de
Imprensa S". A.
Guanabara

FESTIVAL
FLUMINENSE
DE FACILIDkDES
Classe 8
Aparelhos eletro-domésticos em geral
Termo n. 9 752.602, de 2-6-1966
Labor Publicidade e Serviços de
Imprensa S.A.
Guanabara

Termos as . 752.604 a 752.628, de
2-6-1966
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
São Paulo

T L5. CA

Indústria Brasikira
Classe 8.
''ara distinguir os segaintes artigos ele.
cricc-: Rádios, aparelhos de televisão
ock-nps, geladeiras, sorveteiras, aparefios • de. refrigeração.. enceradeiras.. as.
ararbres de pá fogões. tornos e toga
-eira& elétricos. chuveiros. aguecedhres
.alanças, ferros elétricos de engomar e
.assar batedeiras. coqueteleiras. expre
nedores elêtricos, má

minas para p icar e moer legumes
ame, resLstênclas elétricas. fervedorea.
'r'ufas. ventiladores. naenlas e bules
, iétriaos. refletores, ralógios de ar re.
tigerado formas elétr .711a. máquinas
Ntográficas e cinematom aficas. cam
, amhaz elétricas. garrafas térmicas. .re
mcbres automáticos, lâm p adas apare
t`o • de lua fluorescente. a parelhos de'
annu. nicacão Interna esteriliza. dores coalensarlores. bobinas. chaves aiatrica.
(-Imitadores, interrmtores. tomadas de
orrente. fusiveL. aearelhote fotográfico
• einernatográgicos. filmes , revelados
, inóculos. &aros. aparelhos • de aproxi
nação. abat-lours e lustres máquinas
Para lavar roupas para USO

branquear tecidos. líquidos mata - gordu. .:onjuntos para dormitórios.' conjuntos
ras para roupas e mata óleos para rou. ^iara sala de jantar e sala de visitas,
pas, oieina óleos para limpeza de car- onjuntus para terraços. jardim e prata,
ros, pós de branquear roupa. salicato :iniuntos de armamos e gabinetes para
de sódio. soda cáustica, sabão em pó, copa e cosinha. camas cabides, cadeiras
sabão • comum, sabão de estregar e sa- mratórias. cadeiras de balanço, caixas
ponáceos, tiiolos de polir e verniz
h. rádio& colchões, colchões de molas,
para calçados
lispensas. chvisetes. divans discotecas
le madeira. etsprequiçarteiras. escrivaniClasse 43
I-2.elrescoa, sodas; sucos de . frutas e xa , lhas. estantes guarda-roupas. mesas.
• opes águas minerais artificiais, água nesinhas mesinha!, para rádio e auevigingerale,. guaraná, água time L ao. ulesinnae p ara televisão. moicturas
, sara q uadro& p orta-retratos, noltronas,
01 natural suco de caju, granadina e
noitramas-camas. p rateleiras, porta-chacapilé
aeus, sc:.1s, sofás-camas, travesseiros e
Classe 44
Fumo em fõlha, em corda e em pólo
vitrina,
'umo picado, desfiado e migado, "acon
Classe 5.
licionado em latas, pacotes e guaisquei Adesivos para vedação, anéis para veoutros recipietes adequados, charutos iação argolas para vedação, arruelas
eigarrilhos e cigarros- de palha; artigos para vedação: barbantee, barracas de
)ara fumantes- tais corno: piteiras, :a campanha, betume para vedação, buchimbos, cachimbos orientais (narqui chas para vedação. bujão (rôlha para

leh), boquilhas; carteiras, cigarreira: 'tarraxa): CabOS. canaletes, cordas, cornara cigarros e bolsas para fumo: is déis cordoalhas, cordões, correias de
queiros, resíduos de turno e rapê. path., 'cranstnissão de Veda espécie: enicársara cigarros, em. carteiras ou. bobinas : -is, esferas para vedação; fitilhos para
imarradias. forros para vedação. tuge...iasse 41
Alcachofras aletria, alho. esparoos laça; gachetas: juntas para vedação;
açúcar. alimentos para animais, amido l onas, lonas para freios de veicukss;
massas para vedação, moimendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz,. atum, aveia, avelãs. aze:te azei as para vedação: rôlhas: tampões para
tonas 'banha, bacalhau, batatas, balas vedação ( fins não . riiedicinais), tendas.,
niscoitos, bombons, bolachas baunilha tiras para . vedação, tubos para vedação,
:até em pó e em grão. camarão. canela nil-ulações para vetl ac'ão; válvulas para
vedação
.m Pau e em p ó. cacau. carnes, chá
Classe 32
-aramelis chocolates. confeitos. crave
ereais. cominho, creme de le:te. treme. 'Para distinguir: Almanaques, agendas,
ihmentl-jos croquetes. compotas. can anuários, álbuns impressos, boletins ca• CIOnléSti CO
r ica coalhada. castanha, cebola, condi tálogos, edições impressas, revistas, órClasse 48
mentos p ara alimentos, colorantes gãos de publicidades. programas radio'Para distinguir: Perfumes. essências ex
-houriços, dendê, doces. doces de leu fônicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas. programas
tratos. água de colônia átnia de touca - as espinafre essências alimentares, em
dor á g ua de beleza água de guine nadas, ervilhas, eh yrovas. extraio de toê
circenses
á g ua Ie rosas, água de- alfazema, águe mate, tannhas alimentícias, favas fé.
Classe 35
p ara barba, loções e tónicos para ot cuias, flocos; tareio, fermentos. felige touros e piles preparadas ou não. ca.
cabelos e para a pele, brilhantina. bati- fegos frios. "muras sécas naturais e cris Murça& couros, xmquttas. pelicas, e artolhia. "batons" cosméticos, ir:adore aslizadas. glicose, goma de mascar. gor -elmo dos mesmos:. Almofadas de coade penteados. ' p etróleos óleos •para o: luras, grânulos, grão de bici gelatina 'os. arreios, bolsas, carteiras. caixas,
cabelo creme re v auescente. cremes gor g oiabada. geléias, herva doce herva chicotes 'ce couro, carneiras, capas para
durosos e p omadas Para limpeza ck 'nate. hortaliças lagostas. 'limitas. Iene albuns e para livros, embalagens de

couro, estolas, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-bice
cos. malas. -maletas. p orta-notas portachaves. porta-niqueis. pastas. pulseiras
Is couro, rédeas, selins. sacos para viag em. sacolas. saltos, solas e solados
tirantes parc
a
laassr ereig
e
valises
Tecidos em geral, a saber: brocados;
casimiras, gaze de algodão em peças;
pano couro; tecidos plásticos em peças,
tecidos de algodão, de lã, de linho, de
cânhamo, de juta, seda natural ou raion,
tecidos de elásticos, de vidro, de
viscosa e tule
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e soas
partes: v • olão. lira. órglo hamonios,
cravos, espinetas. citaras: violinos:
;as: harpas: p ianos: violoncelos: constabaixos, banodlins: rabecas: guitarras.
Para distinguir: Amido, anil. azul ; da iço. madeira. estofados ou não. inclu Instrumentos musicais de sopro:, metáPrüssia, alvaiade de zinco abrasivos 'ave móveis para escritórios: Armários licos lu não e suas narres: baritonos;

pele a "tnaguilage" !apilaramos. dera
lorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. iapis pare.
Pestana e sobranceiras' prepadoe Da-r
embelezar cílios e olhos. carmim aan
e rosto e p ara os lábios sabâo e crena
Para barbear. sabão liquido perfumai:1
ou não, sabonetes leutifriclos em Dó
pasta ou liquido. sais Perfumados Do"
Classe 8
:Aparelhos eletro-domésticos em geral. ,anhos, pentes." vaporizadoree de perto.
me: ,escóvas para dentes. cabelos. manha''
Termo n.° 752.603, de 2-6-1966
e dlios, sa q uinhos perfumado, prepara
Labor Publicidade e Serviços de
dos em Pó P asto- ll g uidos e tijolo'
Imprensa S.A.
preta o tratamento das unhas, digam
ventes e vernizes, removedores da cuti
Guanabara
cuia. glicerina &limada p ara os cabeio.
e preparados para descolai, unhas
cílios e pintas ou sinais atificials, óleos
para a, pele
Classe 46

condensado, le.te em pó. legumes eia
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas
as alimenrimas. mariScos, manteiga
margarina, marmelada macartli, mas,
ta de tomate: mel e melado, mate, mas.
ias para mmgaus. molhos, moluscos
tiostarda. mortadela. nós moscada. notes, óleos comestíveis. ostras, ovas
oães. paios pralinés pimenta, pós para
Pudins, pickles, peixes, presuntos. pa'ês. petit-prais pastilhas. pizzas pudins.
elieijos. rações balanceadas para ani
mais, requeijões. sal. saga sardinhas
unduiches. sorvetes. SUC.1 de tomate.e de
trutas, torradas tap:oca. tâmaras, talha
sim, tremoços, tortas. tortas . para alltnentb de animais e aves. torrões
toucinho e vinagre
Classe 40
Móveis em gerai, de metal, vidro, de

algodão preparado para limpar metais,
detergentes, es p remacetes; extrato de
anil, fécula p ara tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma pare lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de

Inflámos para banheiro e para roupas
isada,>, almotadas. acolchoados para
-fléVeis. baneos, balcões. banquetas
landeias domiciliares. berços, biombos
cadeiras, carrinhos para chá e Café.

É LOUCURA

Classe 40
Móveis de madeira, aço e fórinica,
resicl oncials e para escritório
•

sax-troMpas. saxofones. trombones 40
p istão: clarins: trombetas: cornetins.;

clarnetes: pifanos: dageolets: flautas:
-boés: helicons: rompas de pistões;
gaitas; gaitas de bôca; ocarinas; chata-
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MARCAS DEPOSITADAS
'Publicação 'feita de 'transido cora o art. 130 do ' Código da ,Proprredade . :Industrial. ,Da '
data da :publicação 'começará
cerres- ,o -prazo de . 60 'dias para o deferimento do ,pedido. :Durante esse .prazo poderão aprefientar
suas 'oposições ao Departarassoa
Nacional da ProPriedads Industrial aquêles que se julgarem p rejudicados com a conceasãO
do registro requerido
•
nelas;

,

UZ instrumentos
Classe 37
Classe .13
•
dros; (tábuas ;ou manchas ara desennoa
gaitas de iole; bar:no:mins: ,adules: gan. Roupas branCas para cama e mesa
Adereços de metais p reciosos asernil gramas para papel e :tachas; papel cat
tons; harrnõmcas e 'castanholas
saber: acolchoados para cama, cobe r ,nrec oS • :s e sca g .:initações adereços (de.
Mano; papel estendi; 'caixas de tina
tomes para (cama, cobertas para camas' Pedras p reciosas ,e suas 'imitações. adm.
'Classe 38..
para 'escritórios ou ;desenho; pires pan
colchas,
'
fronha
quero'
s,
_guardanapos.
Aros -para guardanapos de papei
.nos ,de metais ;preciosos. semi-preciosos t.nta mancaram tintas ara carimbos, tio
ag lutinados. *álbuns (em branco), álbum ções para chá e Jantar, le nçóis, Pano: e suas limitações; 'alianças, anéis,
tas 'nanquim ', de qualquer espécie, tia
para -retratos • o :nós:ratas. ,baiões ;l'ex• para .mesa, panos de mrato, anos d. ,gos de !,antasia de 'metais pretiosos, tas espadais para canetas-tinteiro e tia.
reto Para brinquedos.) ,blocos para copa, toalhas ara „rosto, 'banho. mãos
halagandans de • metais Ipreciosos' ou tas -comuns para -escrever (exceto tia.
para bebês, toalhas para altar e par: semi-preciosos.
attrrespondência. • ;blocos Vara
lbasdeías de metais 'P re- tas -para pintura ' de 'casas, tetos e .pIP,
mesa
. blocos ' p ara 'anotações. 'bobinas. brochti• •
ciosos. f berloquet, de metal 'preciosos. •
redes exceto tintas de cal)
ras dão impressas. 'cadernos -de escrebrincos' de metal ' p recioso ou senil•
'Classe .28
'Classe 49
ver: Capas para 'documentos, carteiras, ;Para distinguir 'jogos, [brinquedos. pas. preciosos. ',rales d( metais 'preciosos. Para distinguir,: Artefatos (de :material
cantos, de papelão, cadernetas, cader• satenipos e artigos desportivos: Auto- carteiras de metais Preciosos colares ,plástico 'e de nsdon: :Reeiplentes fabris
nos. caixas de -cartão. ca:xas para pa- :imóveis •e 'veículos .Cle brinquedos ia . metais preriuses -on seini.preinsOS cados de* material plag ie°. revestimen.
pelaria, cartões •de Visitas, :cartões co_ ;armas de brinquedo, baralhos, bola
de metais f)reuosos, copos de Itos confeccionados de , substâncias atila
rnerciois. ,cartões 'indicas. :contad. .car- nata todos os esportes, Ibonecas. árvo,
diasantes' iarsdados. fio de .ourc Mais e vegetais: Argolas. 'açucareiros.
solina. cadernos de Papel melimetradc res de Matai, amalhas, :discos de arre- ltio de 'prata, fivelas de metais nrecio- armações para occlos. bules, bandeias,
e •em branco ipara ;desenha.; cadernos messo desportivo.. :figuras de - aves e ssos. cafeteiras de metais preciosos, ,ióias, bases para telefones, baldes. bacias bol• esclares, cartões arn 'branco. ,cartuchOs aves e .animais. 'jogos de .armar„logos !jóias :falsas rantajolas 'de .metais pra. sas, caixas. ncarteiras, 'chapas' cabos
de cartolina, copas p lanográficas, ca de mesa. ' luvas para 'esporte, triMiatu., (ciosos, medalhas de ,metais preciosos' para ferramentas e utensílios, cruzetas.
demos' de lembrança, carretéS de pa. tas dc,, utensillos domêsticos, máscaras semi-preciosos e suas 1rnitaçôes, palito' alisas para acondicionamento de ali.
pelão. envelopes, -envolucros para • cha para esporte, nadadeiras, redes para -de Ouro pedras 'preciosas para jóias, pe.' ,nentos, caixa de :matetal plástico . para
pesca, 'tamboretes ,e - varas para •
rutos Me /papel. ,aneatlernação -pape 1
-tiras semi-preciosas para jóia pérolas antenas, coaeores, copos, (canecas, coa.
pesca
ou ¡papelão. atiquesos, .fcilhas radicas
e imitações 'de -pérolas. ;pratos de me- Chás. ,capas 'para álhuns e para .11vroa,
fôlhas 'ide (celulose. ',guardanapos. '
tais p reciosoà, serviços de chá e de café z"álices, :estos, castiçais Para velas,
Classe
não 'impressos, :livros fiscais. asnas (dei 1Perraeens. ferramentas de tôda espécie de metais p reciosos, .serviços (de diccit caixas para guarda de Abjetos, cartua
contabilidade. • triata4borrão. ornamentos 'cutelaria em geral e outris ars:sias . de de metal precioso. serviços de 'refrescos chos coadores para chá, descanso para
de papel : transparente. prosas, .papali- metal ' a saber: Alicates, alavancas. ar de metal precioso, serviços de saladas p ratos, copos e ,ccipinhos 'de plásticoos
ohOs. ;papéis de assanho e de ‘alumin,o Inações de metal, abridores de lares de trutas de metal precioso, serviços de p ara soraetes, caixinhas de plástici
papéis .sem Impressão. ; papéis em brancc. iraine liso ;ou 'farpado. assadeiras, açu
sorvete de metal ;precioso, talheres de Dama sorvetes, colherinnás. pasinhas,
para forrar paredes: ¡papel olmaço com areiros; brocas, bigornas. .baixelas metais isrecicisos, itutibulos
metal ;garfinhos de 'Plástico para Sorvetes tbra
aninhas . dt plástico para sorvetes, disco;
ou sem pauta. papel crepon. papei de landeijas. ,bacias. 'baldes, tinraonieres:
i turmalinas lapidadas a 'vasos 'de
seda, papel impermeável, papel encerads mies; cadinhos.' cadeados. castiçais. co
embreagen de material plástico. entra.
(meteis preciosos
'agem de snate r:al plástico para sorvepapel higiênico. Ipapel timpertneáve heres para p edreiros correntes, cabides
:Classe
para copiar. papel para desenhos, Da chaves:' cremones. chaves de óparatusos Vidro -comum, laminado, 'trabalha& tes. assolas .para -objetos. .espumas de
Per • para embrulho tmpermeabilizadz
conexões .para encanamento. :colunas em itõdas 'as ¡turmas e preparos ,vtdr, rs.j.lon, esteiras, enfeites para .autonidia
papel paro :encadernar, papel {para es caixas ide .metal para portões. 'canos dr crista: =para luidos os fins, \vidro ltndus :vais, -massas anti-ruidos. esto:adores de
craves. papel para imprimir: papel pa mead. fehaves ,cle ;tenda chaves iisejlêsa trial. ,com 'talas de metal' (ou (coniposi . I pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
salina para :embrulhos, papel xelcitane .zabeeões :canecas. amos. xaChepota çeies 'especiais: 'ampolas, aq.uárioá, as 'Para bolsas. Sacas guarnições gliarnto
•papel celulose. perael de 'linho pape ' centros de mesa. coquetélelras
• caixas sadairas, 'airndtanzes. bandejas. .cribe -Mas. para p orta-blocos, guarnições
absorvente :papel para :enthrnhar 'ta Para acondicionamento :de ai:mentos. 'tas, cadinhos... cântaros, •cálices, centr, rara tquidificadores a para batedeiras
baco. papelão, recipientes de papal 'O' caldeirões, • caçarolas, chaleiras. ccatetei• de mesa, cápsulas, copos. .espelhos.'as !e frutas e legumes, gcarnições de ma-,
setas de papel. rótulos de • pap el. isolo; mas, (canchas :coadores: n
.distirítivos. :do carradetras. frascos,' tôrtnas para do es criai plástico para :utensílios e eibletos,
de papel transparente. sacos 'de 'papes bradipts; :enxadas: <enxadões, esferas iôrmas para târnos, (fios de :Vidro. ' ,suarnições para bolsas, garfos,' galerias
serrientinas, tubos, postais de crirtác anates. ,:estsulthos. ,enfeites ,
parp arreios ratas. (garrafões, ;graus, ,globos, (baste aara cortinas. ferro 'laminados, piás.
e ;tubetes ,de .pape;
estribos, esferas para arreios. espuma. !acros. licoreiros Enamadet ticos. !lanche,ras, j tnantegueiras. malas
,prendedores de roupas. puxado.
letras; formões. 'vices. ferro para cortai ras, mantegueiras, pratos, pires. porta.
Classe 1.2
Artigos 'de metal .cornum 'e miudezas 'de assim ferrolhis, facas, tacões, fecha. jóias. :santeiros, ¡panes. :pendentes pe 'es de móveis, pires, pratos, palitei.
armarinho: --Alfinetes, :alfinetes ‘de .segu- raras ferro comum th :carvão. féruteiras. deStais, .saladairas, serviços para ra 'os. pás de 'casinha. .pedras pomes 'arda.
lôrrow .nara 'doces. , frelos para f rrescos. Saleiros. ttiboa. *geias, Caves sios protetores ;para 'documentos ptss
ança, agulhas. argdlas, : botões. colchaes, dedais, fivelas a fechos .corrediços, estradas de :terra , frigcleiras: ganchos, sas, vasos, vasilhames, sVidro :para vi 'cadeiras 'de água . para uso doméstico,
;arras, gritas de metal para enfeites de g relhas, gar 4os, ganchos para quadras *aças, vidro para :relógios, varetas :orta-copos. porta-niqueas. :porta,no..-as,
r3orta -documentco placas, rebites rodia
vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas, amais para darruagens; Insígnias; liClasse 17',
mas, lâminas, liroreiros. latas de . lixo: Paga distinguir; Lápis comuns, lápis :de •ihas. recipientes, :suportes, ,StnrattteS para
e presilhas
panelas roldanas. :ralos ;para 'pau, rebi. côr e para :copias!: -as mesmas três' qua- mardanapos, saleirc. tubos. tigelas,
classe .15
seiras. porta sPâo, porta-jóias. paliteiros lidades de lápis 'com ;a . mina Móvel; gra- tubos para ampolas, tubos :para seriar
. ara cusougu:r: Artefatos cie ceamma, lanas: machadashas, molas para porta 4ites ou minas 'cotnuns, de ceor -e para gás. travessas. 'tipos de material tilas-.
'porcelana. faiança, louça ,vidrad, para molas para 'v enezianas, martelos dar. copiar; giz para desenho e giz para •ico. sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilhauso caseiro, aparelhos de chá. de café .retas, matrizes: navalhas; puas; pás, are marcar (exceto ;giz ara binetr). 'carvão cies para acondklinamento, vasos,
se Jantar, serviços de refrescos de aos, parafusos. p icões. 'porta-pêlo; Do para desenhar . (exceto o incluluel em raras. colas 'a 'frio 'e colas São incluída*
bebidas' a saber: ábalures .de" lan.aião‘ tes, regadores: serviços de chá e café outras classes); porta-giz; (lápis de lois- em nutras classes, para borracha para
açucareiros. apanha-moscas, bacias de ;arras, serrotes, sachos, sacarrolha; te, as dapiseiras„ara ons ,e .craions assisti corrumes, para marceneiros. para .sapaos; . .canetas, canetas-tinteiro, penas ..pa.: tatos, para vidros pasta 'adesiva .pára
iras. talheres a tlhadei ras. torqueze
latr.na. -bandadas banheiras. 'biscoiteiras
mater:al plástico e :mgeral
bidés :apojas. bules, ,c,detairas canecas, .tenazes, travadeiras. -telas 'dt ,arame, sor. a canetas-tinteiro :e ,penas 'comuns ama escrever Iexceto as 'de metal tprecio
castiçais. chavenas .centros _de 'mesa netas, trincos, tubos pára encanamento
Classe 36
gornpoteira, cubosê, descansos s'e porca- trilhos para pinas de correr. taças. o); presilhas para canetaa stinteiro; se- Para distinguir: . Artigos de vestuários
r
C
avessas, turiloilos: vasos, vasilhames adores de penas: caixas ipara penas: e roupas * feitas em geral: 'Agasalhos,
lana, escarradeiras, 'es premedores filtm
intatos: mata-borrão: borrachas-de sa- aventais. alp
e verruma
funis. garra‘as. globos, jard:neiras lar
ercatas. anáguas. 'blusas,
ar :de tôda espécie para tinta •e para s
ros ¡assoes, lavadedos, lavatórios lei
otas. _botinas, blusões, boinas, babar
Qasse 42
apis;
elást:cos
(faixas
de
'borracha
em
,
tetas, maçanttas de -porcelana. manta- Para distinguir: 'Aguardentes, aperiti-louros. bonés; capacetes. cartolas cs.rar
gueiras, molheiras. moringas, ,palitetos vos, an:z. bitter. brandv, conha4tie, cer. arma de fita), anéis de borracha (ex raças, casacão, coletes, capas. chateei,
c etr • os incluiveiS em out.-srs classes)
rachecols: calçados, cha péus. cintos,
pedestais pias, pires: polvilbadires: vejas ternet, genebra. gin tkumet. Uso
porta-facas pores, puxadores, recepta. res. aectar. punch pipermint 'hum e rotetores de pontas de lápis de sócia cintas. 'combinações . corpinhos. calças
specie; olusa elástica, para calcular N. ' senhoras -e de crianças. calções ,eal.
eulos, sale:ros; serviço .de chá; taças .sucos de trutas sem 'álcool, vinhos, ver
preta) e para memoranda; abridores :as. Camisas, camisolas, :camisetas,
para café. 'travessas. terrinas. .orittóis
tnouth, vinhos e4mmantes, vinhos
de cartas; pêsos para papel; -raspadores:
macas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
vasilhas, vasos sanitários e Idearas
quinados e svh:skv
e stõjos para desenhes: réguas; esqua- Dee, fantasias. fardas
para militares. ca.,

late

4

-1
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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 alas para ss deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departainento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem projudioados com a conerosão do re gistro renuerido
fraid e,. galochas. gravatas. gor
logos de Ungem. facmetas laqueia
luva& figa& lenços. mantfis . meias
inaleis, mantas. mandrião. mantilhas pa
letéis Palas penhorar oulover. referirias
peugaa ponches,' polainas. mimou
Mos. perneira& quiri:atuns. regalo*
robe, de chambre. roupáo. sobretudos
sis ensórios saidas de banho. sandálas
Iluetems. shorts. sungas. stolas u @Jack.
tuler. toucas turbantes ternos. uni
*omites i• ,ectidos
Tèrmo n.g 752.630, de 2-6-66
Livraria "El Ateneo" do Brasil S. A.
Guanabara

viradores de pó fogões, tornos e toga.
Têrmo n.° 752.638, de 2-6-66
mas de brinquedo, baralhos, bolas para
retros elétricos, chuveiros. aquecedores. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft todos os esportes, bonecas, arvores de
mlanças, terros elétricos de engomar 'e
Alemanha natal chocamos. discos de arremesso
passar. batedeiras, coqueteleiras. espre:desportivo tiguras de aves e animais.
medorea liquiditicadures elétricos ma
¡fogos de armar, logos de mesa. [uvas
PRORROGAÇÃO
•iuinas para picar e moer legumes
nara esporte, miniaturas de utensilios
carne. resistências elétricas. tervedores
lornésticos. máscaras paar esporte, naestritas, ventiladores. pacatas e bules
ladeiras redes para pesca, tamboretes
NCI
elétricos. retletores, relógios de ar ree varas para pesca
trigereda tomas elétricas. maquinas
Térmo
n.° 752.641, de 2-6-66
totograticas e cinematográficas calo
Farbenfabriken Bayer
S. A. Moinho Santista Indústrias
painhas elétricas, garraras carumas. re
Gerais
iadores automáticos. tampadas. apare
Aktiengesellschaft
São Paulo
hos de luz tluurescente. aparelhos de
comunicação interna. esterilizai:rores coa
Leverkusen — Alemanha
Iensadores, bobinas. chaves elétricas
.omutadores. interruptores, tomadas de
PRORROGAÇAn
Classe 3
corrente. tusivel. aparelhos totograticos
Um preparado anti-helmíntico
e cinematugrágicos. lumes revelados
Térmo n,° 752.640, de 2-6-66—
binóculos, óculos, aparelhos de amolo
OS TITAS
mação. abat-iours e lustres maquina: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
Alemanha
para lavar roupas para uso
domestiCe
Classe 22
Classe 32
Termo n.° 752 . 634, de - 2-6-66
Livros impressos e suas coleções
Fios de algodão, fios sintéticos, cannaPRORROGAÇÃO
S. A. Philips do Brasil
mo, luta, lã, nylon, tios plásticos, tios
Têrmo n.° 752.631, de 2-6-66
São Paulo
de sêda natural e rayon, para tecelagem.
Livraria "El Ateneo" do Brasil S. A.
I le
para bordar, para costura, trlcotagem •
Guanabara
crochê
Têrmo n.° 752.642, de 2-6-66
Farbenfabriken Bayer
MA ORGANIZAOÃO
S. A. Moinho Santista Indústrias
Aktiengesellschaft
Classe 8
Gerais
seaviÇO DO LIVRO
Instrumentos de precisão, instrumentos
São Paulo
científicos, aparelhos de uso comum;
.Leverkusen — Alemanha
instrumentos e aparelhos didáticos; molClasse 32
des de 1.3da a espécie; acessórios de
Frase de propaganda
Classe 3
PRORROGAÇÃO
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
Térmo n.° 752.632, de 2-6-66
lâmpadas, tomadas, tios, oquetes, etc.); Produto farmacêutico usado no tratamento da linfogranulomatose
Distribuidora de Comestvveis Cardeal aparelhos fotográficos; radiofónicos; ciMarca de Garantia
Ltda.
nematográricos, máquinas falantes, etc.,
Termo n° 752.644, de 2-6-66
Guanabara
discos gravados e filmes revelados
Kitacron — Produtos Biológicos e.
Está na Ourela e a
Farmacêuticos Ltda.
Têrmo n.° 752.635, de 2-6-66
Guanabara
Anic S. p. A.
Qualidade em Todo o
Itália
INDÚSTRIA BRASILEIRA
COs.

DIL4

Ip

U

LLISTREPHIL

SANftidic

A

CARDEAL

Classe 41
Creme de leite, coalhada, leite condensado, leite em pó, manteiga margarina
queijos requeijões
Têrtno n.° 752.633 de 2-6-66
Panificadora Princesa do IVIarapé
Ltda.
São Paulo

CYMA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 33
Para distinguir: uma confeitaria e
panificadora
Termo n.° 752.629, de 2-6-66
Representações Montuiri Ltda.
Guanabara

EUROPRENE

5S

Classe 28
Borrachas sintéticas
Termo n.° 752.636, de 2-6-66
Tintas Coral S. A.
São Paulo

ema.
'Indústria Brasileira'

1

'ta= rc:

PRODUTOS BIOLÓGICOS
F9xsmActu-rico8. LT DA .

Classe 3
Têrmo n.9 752.639, de 2-6-66
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
São Paulo

JOALPICRM ADAMO
Nome comercial

Classe 37
Fabricação e comércio de lençóis
Tèrmo n.° 752.643, de 2-6-66—""
Companhia Fábrica de Tecidos
Dona Isabel
Rio "de Janeiro

_

Indústria Brasileira
Classe 23
Tecidos
Têrmo n.9 752.645, de 2-6-66
Kltacron — Produtos Biológicos e
Farmacêuticos Ltda
Guanabara

Indústria- Brasileira

$.4

Lençol "Santista"

PRORROGAÇÃO

Classe 29
Brochas, escovas, espanadores, pincéis.
rõlos para pintura, trinchas e vassouras
Tann n.° 752.637, de 2-6-66
joalheria Adamo S. A.
São Paulo
' PRMROGAC.10

,Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos ele
tacos: Rádios aparelhos de televisão
111h08 de refrigeração. encer prtelrae. ris-

K

1 K itacro

Lk
Indústria Brasileira
ClaSse 49
'ara distinguir: logos, brinquedos. pas
Classe 3
atempos e artigos desportivos: Au Marca genérica para distinguir produtos
nnIfweis e veiculos de brinquedos arafarmacêuticos e biológicos
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MARCAS DEF'OSITADAS
Publicação 'feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará •

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento *do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento_
Nacional da Propriedade Industrial aquêles gue se julgarem prejudicados com a concassáo do registro •requerido
Térmo ' n.° 752.646, de 2-6-66
Instituto de Medicamento e Alergia
Ima Ltda.
Guanabara

Tênno n.9 752.651, de 2-6-66
Salsbury Laborataries
Estados Unidos da América

inater:al p lástico e moera/

/005°

LAGOA DA PRATA
Indústria nrasileir.
Classe 41
Laticínios
Têrmo n.° 752.648, de 2-6-66
Blemco Importadora e Exportadora
Ltda.

unos para ampolas. tubos Para serio--jos. travessas, tipos de material piás
lco sacolas, sacos. saqu:nhos. :atalha •
nes para acondiclinamentO, vasco, liaras. colas a trio e colas saio incluidat,
.m outras classes, para borracha, para
.:ortumes. pard inareeneiroa. ' para ' sapa.'
eiros. para vidros pasta adesiva para'

sà\s'

Classe 41
Expresso •
"----Térra on.° 752.647, de 2-6-66
Laticínios Lagoa da Prata S. A.
Minas Gerais

4uardanapos. • saleiro. tubos. tigelas.

Termo n.° 752.653, de 2-6-66
(Prorrogação)
•• Cilag-Chemie Aktiengesellschaft
Liglaterra
Classe 2
•
Substâncias e preparações química
usadas na agriculicra. na horticultura.
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários.• a saber: — adubos
guimicos, ácidos sanitários, águas de
sintetantes, 'álcalis, bactericidas. barati.
cidas, carraparcidas. desin'etantes este
rilizantes, enxertos. fertilizantes,
formicidas e tosfatos

Têrmo n.° 752.652, de 2-6-66
The polymer Corporation
Estados Unidos da América

MONOCAST
.
'Clasáe 28 .

•

PRORROGAÇÃO

OPACORIIIN
Classe 3
Um produto de contraste radiográfico
Térmo n.° 752.654, de 2-6-66
G. D. Searle 6 Co.
Estados Unidos da América

SYNCRO-PAR
Q4se 2
Carrapaticidas, oesinfetaates. embroca.

Para distinguir: , Artefatos de material çoes para animais, farinha de ossos.
medicamentos para anima:s, aves preplástico f de. nylon: Recip:entes fabri
p lástico. revestimen -cadosemt& parado s eprodutos inseticidas. pr.rasi.
tos confeccionados de substâncias ara ticidas, remédios para fins Veterinários.
Indústria Brasileira
mais a vegetas: Argolas 'açucareiros sabões veterinários e des:ntetantes, sais
~ações para 6cclos. bules. bandeias veterinários e desinfetantes sais vetert
-,ases para telefones. baldes. bacias bol narios. vacinas Para 'aves e animais'
Classe 2
saa caixas, carteiras. chapas cabos sais* minerais para f:ns veterinários. PG
Formicidas — fungicidas — inseticidas aara ferramentas e utensilios. cruzetas, macias uso veterinário, vermiicdas uso
-aixas pára ' acondicionamento de ali. veterinário. desin 4 etantes, e veterinários
Térmo n.° 752.649, de 226-66
Dietricia S. A. Produtos Dietéticos e mentos caixa de meter:ai plástico Parz,
Térmo n.9 752.655, de 2-6-66
baterias, coadores, copos, canecas. ,coa ,American _Home Products Corporation
Nutricionais

dorantee, vinagre aromática p6 de areal
e talco perfumado ou aão. ¡apta Puni
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar ciliar e, olhos, carmim, para
rosto e para Os lábios. sai:p á° e creme
pare barbear, sabâo liquido perfumado
cii não, sabonetes.. lenis/rima em pós
posta ou liquido. sais perhunedos para
°anhos, pentes. vaporizadores de perta.
me; escóvas para dentes.' capelos. unhai
e cibos. saquinhos perfumada prepara.
dos em pó, pasta, liquidos e . titOlos
oras o tratamento das unhas, doar*
ventes e vernizes, removedores da coda
para e peie
Térmo n.° 752.656, de 2-6-66
Ciba Société Anonyrae
Suiça

GLY VENAL
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Têrin on.° 752.657, de 2-6-66
(Prorrogação)
Sidol-Werke Siegel és Co.,
Alemanha

PRORROGAÇÃO

LVC

Guanabara

NUTRIGOR
indústria Brasileira
Classe 41
Farinhas alimentícias e dietéticas
Tênno n.° : 752.650, de 2-6-66
'Salsbury Laboratories
Estados Unidos da América

SALSBURY LABORATORIES
Classe 2
Cárrapaticidas, desintettantes. er,brocações para animais, farinha de ossos,
medicamentos para anima:s, aves preparado s e p rodutos i nsethidas. paras!.
ticidas. remédios -para fins veterinários,
sabões veterinários e des:ntetantes. , sais
veterinários e desinfetantes sais veterinários, vacinas para aves e animais
sa:s minerais para f:ns veterinários. po
macias liso veterulário. vermlicclas uso
vererinário, desin çetantes e veterinária!

chas. ' capas para' álbuns e Para livros
:álices.. :estos. castiçais ' para Velas
:aluas . para guarda 'de ibletos. carru:hos coadores para chá. dàcanso para
',ratos. copos • e Copinhos de plásticoos
para soraetes. ca:rinhas de plástie,
para sorvetes. tolherinnas: °asinha%
garfinhos de plástico para sorvetes For'
ninhas dt plástico pare sorvetes. dilizos
:mbreagen de, material plástico. • embaagens de mareai pláSticci 'para sorver
vs. estojos para objetos. assomas de
óvlon esteiras, enfeites pare automóveis, massas anti-ruidos. •escoadores de
pratos. funis. fárnias para doces fitas
-Iara bolsas. 'ocas guarnições quarni•
lições para 'porta-bloccis. guarnições
para 1:quidificadOres e Para batedeiras
le frutas e legumes, gcarnições de ~afiai plástico 'para -utensílios e .eibletos
niarnicões vara bolsas garfos. galerias
'ara cortinas, ferro laminados, piás.
ticos lanche:ras. mantéqueiras. malas
winõis. prendedores de roupas. puxado
es de •móveis, pires.' pratos palitei.
.os. .pás de cosinha, pedras aoriies arn.
igs protetores para documentos pia<adores de água R aro uso rloméstico..
lOrta.copos.. porta-nicues. ortla-notas
,Yorra'-dozlimenros p lacas. rebites Neri3.
-lhas recipientes. s-iportes suportes •Da's

Estados

Unidos da América

AMO
Classe 46
Produtos para limpeza de metais
—
Tèrmo n.° 752.658, de 2-6-66
(Prorrogação)
Companlia Lupo-Agrícola, Comercial
Industrial
São Paulo

•

PRORROGAÇÃt.

4et'z7),Classe 48
Para, distinguir: Perturpes emendas ex:
tratos. água de colônia. -água de touca
ior agua de beleza água de quina
Agua ia rosa& água de a'tazema. água
• Classe 36
para barba • loções e tónicos para os Para distinguir: Artigos de vestuárloal

-abetos e pare a pele. brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos fixadores
de penteados. petrbleos. óleos para os
:uia glicerina erkimada para e5r cabelos
preparados para desailoir unhas
:abeto creme revanescente. creres sorílios e °imas nu sinais atificiais- óleos
durrsos e p omadas para limpeza da
nele 3 'maouilage" lepilatórlos, deso-

e roupas feitas em • gerais Agassillioas
aventais, alp argatas.- anáguas. blusas,
botas. botinas, blusões. boinai, baba.
douro& bonés. capacetes. cartona cara.
mos, cmsiscão. coletes. capas. Miara
ntchecols. calçados. chaDeua data4
latas, combinações.' eorDinbott ecoa
fe senhoras e de criancas. Calcõen. cella
ças, camisas, cambio/as.' carnIsettáb
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial'. Da data da publicação começara

• correr o prazo de 60 Las 'para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão atm esentar suas oposições ao Dapartansentu
Nacionaj da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido

Cuecas. ceroulas, colarinhos. cuelsos
Malas. casacos. aliados. daminós. achar
pes. fantasias. tardas para aalitares acs
agida fraldas, galochas, gravatas. asar
ro.s. logos de !ingeria. :auctaa. laquês
luvas, ligas, lenços. mantas, meias
malsãs, mantas. mandrião. ma p tilhas. pa
.etõs pelas. penhoar Wave?, palermas
peugas. pouches. polainas. pijama& pu
ubos. Perneiras. quanonos. regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
uspensórios. saidas de banho. sandálias
*sideres, shoras. sungas. itoias ou slacks
toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vestidos

Tênno n.° 752.659, de 2-6-66
(Prorrogação)
Dr. H. Bühme K. G., Chemische
Fabrik
Alemanha
:PRORROGAÇÃO

Cutapol
Quis 1
Para distinguir: Absorventes, acetona
ácidos, acetatos, agentes quimicas pare
o tratamento e coloração de fibras, te
cicios. couros e celulose: água-rza, ai
bumma. anilina& alurnen. alvaiade, ai
velantes industriais. alumínio em pé
"oniaco. antaincrustantes. anti-oxidan
es. anti-corrosivos, anti-detonantea azo
tatos, água acidulada para acumulado
res. água oxigenads para fins industri
ais amônta: banhos pare galvanização
benzinas. benzol, betumes, bicarbonato
ql)dio, de potássio: cal virgem. car
veies. carbonatos, catalizadores, celulo
se. chapas toteqráficas. composições. es
tintores de Incêndio, clara. corrosivos
cromatos. corantes. craca:otos: dcaçairan
tes flesincrustantes, dissolventes: emul
sbes fotográficas, enxofre. ater. esmal
tes eestearatos: fenol. filmes sensibili
tados para fotografias. fixadores 'flui
dos 'para Freios. formal fosfatas inchai
triais.
fósforos industriais, fluoretos

fundentes Solda: galvanizatiores
gelatinas para fotugrafias e pinturc*

Têrmo n. 9 752.660, de 2-6-66
(Prorrogação)
Dr. H. 13Ohme K. G., Chemische
Fabrik
Alemanha
clIORROGACÃO

Viçosa

idos. couros e, celulose: água-raz, ai
numina. amimas; &ataca. alvaiade. ai
Jf' altas industriais. aluminic eia pó
amomaco. antaincrustantea, anti-oxi(ian
es, anti-corrosivos, arai-detonam:eis. azo
tatos. água acidularia para acumulado
res, água oxigenada para fins industri
ais amônia: banhos rara galvanizaçaa
benzinas. benzo!. betumes. bicarbonato
le sódio, de potássio: cal virgem car
vões, carbonatos. catalizadores. adulo
as chapas fotográficas, composições ex
P intores de tncêndio, cloro. corrosivo.:somaras. corantes. crsasotas: descoran
tes. desincrustantes: tissolventes: ema
,ões 'orográficas. enxofre der. esma,
res. eestearatos: fanal, filmes sensibill
lados para fotografias. fixadores. flui
los para freios. formal fosfatas Mus
trais. fósforos industriais. fluoretos
fundentes pasa salde: galvanizadores
selati pas para fotografias e pinturas
yiicerina: , indratos. hidrosultitos: impar
meabilizantes, loduretos lacas: massa
nata pintura magnésio. mercúrio. nutra
neutralaadores. nitroce isiloses pra
oxidante ai po para pintura óla
le linhaça, produtos auimicos para ira
aressáo. potassa industrial papéis he
iográficos e prehocopista películas SeD
siveis. papOis para fotografias e análi
qes de laboratório, pigmentos. potassa
-ás metálicos para a composição de siri
•: p reparaçã as para aotografias. morai
tos para niquelar. pratear e cromai
srodutos para di:uir tintas. prussiatos
removednres. sabão neutro
saisasalicilatos secantes. senabilizantes
silikans. soda cáustica. soluções CDDITD
caz, de uso industriai. srolventes. mita
^os, tintas em pó. liauidas. sólidas ou
matosas para madeira ferro. paredes
construções. decorações. couros. tecidos
libras, celulose, barcos e veiculas. talar
-industrial danei. vernizes. zarcãc

Classe 1
'ara distinguir: Absorventes, acetona
cluos, acetatos: agentes quimicos para
tratam.:nto e coloração de fibras, te
idos. couros e celulose: água-raz. ai
.anilinas; altunen. alvaiade. ai
'dantes industriais, aluminic em pó
laoniaco. antaincrustantes. anti-oxidan
'es. anti-corrosivos. anti-detonantesaazo
'atos, água acidularia para acumulado
-as. água oxigenada ,para fins inclusa.,
lis amônia: banhos pare galvanizaçáo
nenzinas. -banzai. betumes, bicar-bisnau
de sódio, de potássio: cal virgem. car
vões. carbonatos. catalizadores. celulo
:e. chapas Fotográficas. composições ex
tintares de incêndio, cloro. corrosivos.
:romatos. corantes. creoaotos: descoran
,S esincrustantes. dissolventes: emul
ções fotográficas, ep: fre. eter. esmal
tes, eestearatos: feno!. filmes sensibili
radas para fotografias. fixadores, flui
los para freios, formal fosfatas fadas
rads. fósforos industriais.,
ft/latentes pa ra solda: galvanizadores
glicerina: hidratas. hicirosultitos: Impes
rneabilizantes, ioduretos lacas: massas
a - • aitura. magnésio, mercúrio. nitra
tos. neutralaadores, nitrocelulose: pro
oxidos. oxidante. óleo para pintura Óleo
de linhaça, produtos quimicos para ali
pressão. potassa industrial papéis he
liográficos e preliocopista peliculas seus
siveis, papéis para footgrafias e análiTéamo n.° 752.662, de 2-6-66—
Alumínio Los Ltda.
ses de laboratório, pigmentos. potassa
nós metálicos para a composição de tin
Guanabara
tas. preparações para fotografias. produ
tos p ara niquelar, pratear e cromar
produtos para diluir tintas, prussiatos
reativos. removedores. sabão neutro
:ais, salicilatos secantes, seruabilizantes
;intatos. soda cáustica, soluções calma
sas de uso industrial, solventes. sulfa
Classe 11
tos. tintas em pó. liquidas. sólidas ou Panela, garfos, canecas, cabos e alças
Pastosas para madeira, ferro. paredes
de alumínio
construções. decoraçôes, couros. tecidos
Têrmo
n.°
752.664, de 2-6-66
fibras. celulose, barcos e veiculas. talco
iProrroça,çáo)
Industrial thiner. vernizes. zarcão
Dr. Th. Bõhme K. G. C.hemische
TATMO n.° 752.661, de 2-6-66
Fabrik
(Prorrogação)
Alemanha
Dr. H. 13iihme K. G., Chemische

glIcerna: hidratas. hidrosuifitos: Impar
sacabilizante's, toduretos. lacas: massa.
Para p intura magnésio. mercúrio. nitra
tos, neutralizadores, nitrocelulose: praoxidas. oxidante. óleo para pintura_ óleo
de linhaça. produtos quimicos p ara im
pressão. potassa industrial papéis bebam-aficas e preliocopista películas sen
sivels. papfis para fotografias e análi.
Fabrik
se, de laboratório. P ig mentos. Potassa
Alemanha
pós metálicos para a composição datia
tas preparações para fotografias. ¡vodu
PRORROGACÃO
tos a ssa niquelar, pratear e cromar
produtos para diluir tintas. Prussiatos
reativos, removedores. sabão neutro.
sais, solicitaras secantes, sensibilizantes
sililatos. soda cáustica. noluçóes químicas de uso industrial. lventes. mita
tos. tintas em pó. liquidas. sólidas ou
pastosas Para madei-a ferro. paredes
Classe 1
construções. decorações. "ouros. tecido., Para distinguir: absorventes Seetorni
flbras. reintose. ',arcos e veicules. tala, ciclos, acataras. agentes qiiim!coi. nate
industrial, thiner, vernizes. zarcào o tratamento e coloração de fibras. te-

CUT F1X

PRORROGAÇXO

Desprepori

as, anti-corrosivos. anti-cletonantes, azo-atos, água acidularia para acumulado"e água oxigenada para fins industriais amônia: banhos para galvanização.
lenzinas. henzol. betumes, bicarbonato
t e sódio. de iiotássio: cal virgem carsões. cru:amai-os. catalizadores. aduloe chapas fotográficas. compasiçõss. ex'ntores de incêndio, cloro, corrosivas,
asmatos. corantes. creosotos: descoranass desincrastantes. dissolvente& mutões totograficasa enxofre. ater. esmales. eestearatos: tenol, filmes sensibili.
'tidas para fotografias. fixadoras. Bulias para freios, formol tostaras
fosforos industriais. fluoretos,
+ unde p ties :Ara solda: galvanizadorea
gelatinas para totagratiaa e pintura
g licerina: hidratas. hidrosulfitos: lamasmeabilizantes, ioduretos. lacas: massas
'ara pintura. magnésio, mercúrio. nitra.
ms. neutralaadores. nitrocelulose: proatidos. oxidante, óleo para pintura óleo
ie linhaça, produtos químicos para lia..
Jressáo. potassa industrial papéis heiograficos e .preliocomsta peliculas seusavais, papéis para tootgrafias e análl:es de laboratório, pigmentos. potassa.
iós me t álicos para a composição de tinas preparações para fotografias. produ's Para niquelar. pratear e cromar,
srodutris para diluir tintas. prussiatos,
-cativos, removedores. sabão neutro,
:ais, salicilatos secantes. sensibilizantes,
: a diais, soda cáustica, soluções °Mini:as de uso industrial, solventes, sulfams tintas em pó. liquidas, sólidas ou
nastosaa para madeira, ferro. paredes.
:onstruções decoraaSes, couros. tecidos.
abra& celulose, barcos e veiculas. talco
inaastrial thmer vernizes. zarcão
—
'ramo n.9 752.665, de 2-6-66
Frascoplas Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo

•INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 49
Para distinguir logos, brinquedos. passatempos e artigos desportivos: Auto-

asmóveis e veiculas de brinquedos.
armas de brin guada baralhos, bolas
s a. a todos os esportes. bonecas. árvoClasse 1
-es de natal, chocalhos, discos de arre.
'ara distinguir: Absorventes. acetona -nessa desacatai° , figuras de aves
acetatos. ag e ntes químicos paia aves e animais. lonos de armar lagos
tr atamento e coloração de fibras, te de mesa luvas para esporte, naniatuaa
miro. e celulose: água-raz. ai -as de utensílios domésticos máscaras
•- nn•o;.. slumen alvas:a:e. ai
atira esporte, nadadeiras. redes para
ai stars inan s triais. ahiminic em nó
pesca. tarnbarstes e varas para
,aaas i sro Rrffi ineeDStAtiteS, anti-oxidanpesca
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data
da publicação começará
a correr o p razo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas
oposições ao. Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se .julg arem p rejudicados com a concessão do
registro requerido
Termo n.° 752.666, de 3-6-1965
Confil — Construtora Figueiredo Ltda.
São Paulo

vidros para çonta-gotas, vidro pare
automóveis e para bara-brisas • e

Confil
Ind.
Brasileira

Termo n. 0 752.669, de 3-6-1966
Indústria de Meias Minitex Ltda.
São Paulo

idearas

Termo n.° 752.673, de 3-6-19M
Mario de Palma
São Paulo
uLOBO POLICIAL

rodas para veiculot, seuins, triciclos, tfcantes P ara vetculos. vagões. velocipe.
des. varetas :te contrõle do afogados
acelerador. roleis. troleibus. ,iaraes do
carros roletes Para carros
Termo n.° 752.683, de 3-6-1956
'
Premodiesel Precisão Motor DiaLimitada
São Paulo

Llasse 16
ornais impressos e reviktas impressas
Pare distinguir: Materiais para constru.
MI NITEX
Termo n.9 752.679, de 3-6-1966
•fSes e decoraç ões: Argamassas, argila.
Novidades Alis Ltda,
ureia, azulejos, batentes. balaustres, blo
Classe 36
São Paulo
cos de cimento. blocos para pavimentaeREMODIESEL
Meias, gravatas e blusas
ção. calhas, cimento, cai. cre. chapa:
Ind. Brasileira
isolantes, caibros, caixilhos. colunas
Termo n.° 752.670, de 3-6-1966
ALIb
chapas para coberturas, caixas dagua Independência — Comércio de tierraClasse 6
Ind. Brasileira
caixas de descarga para etixos, edificaMotores, Diesel, anéis, bronzinas, bomgens e Paratusos Ltda.
ções nretnoldadas. estuque. emulsão de
bas injetoras, pistões, camisas, válvulas,
São Paulo
Classe 11
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruguiabrequins, eixos, comandos, potias,
Jogos de facas, jogos de colheres e
turas inetA/icas vara construções. lama-.
blocos como partes de motores a
jogos
de
garfos
INDEFENDENC1.4
les de metal, ladrilhos, lambris, luvas
_
explosão
Termo n.o 752.680, de 3-6-1966
de Itin-ão, lages. lageotas. material iso.
Classe 11
Termo
n.°
752.684,
de 3-6-1966
Brasinha
—
Lanches
e
Bar
Ltda.
/ante contra frio e calor, manilhas, mas
Ferragens, parafusos e Porcas
Torn-Plast Indústria Ltda.
sas para revestimentos de partdes, ma_
_ _
São Paulo
Termo n.° 752.671, de 3-6-1966
deiras para construções, mosaicos, pra.
São Paulo
dutos de base astaltico. produtos • Para Repneu Recuperadora de Pneus Ltda.'
BRASINHA
São Paulo
tornar imperu3eabilizantes-- as argamas,r oRN—P LA ST •
Ind. Brasileirt'
sas de cimento e cal.. hidráulica. perire.
ou lho. p rodutos ' ,eturnitiosos. inipermeaBarssaes2181eira
Ind.
RE PNEU
Classe 42.
bilizantes liquide, ou sob outras tonna:
Para dLstinguir, Awuarcientes, aperitiInd. Brasileira
Classe
para revtstimento e outros como na pavos, aniz, bitter, brandy. conhaque, cer Para distinguir: Artefatos
vimentação. peças ornamentais de ci'de Itateria
vejas,
ternet,
genebra.
gin,
Classe 33 •
kurnel, tico- plástico e de nylon: Reci p
mento ou gesso para tetos e paredes Recaüchutagem( rceapagem e consertos es, nadar, punch,
:entes .fabri
p
imperannt,
rhum,
papel pare forrar casas. massas anticados de material olástico, revestimen
mcos do trutas sem á,cool, vintvis ver-' tos,
de pneus
c o nfeccionados de substâncias ant
ácidos para uso nas construções, par
muth,
vinhos
espumantes,
vinhos
quetes. portas, portões, pisos. soleiras
Termo n.° 752.672, de 3-6-1966
mais
e vegeta.s: Argolas açucareiros
q uinados e whisky
armações para &cios. bules, bandeias
para portas, tijolos, tubos de concreto.
Top — Modas Ltda.
telhas, tacos, tubos de vtutilaçáo. tanhases para teletones. baldes, bacias tio].
São Paulo
Termo n.° 752.681, de 3-6-1966
sás, caixas, c arteiras, chapas cabo:
ques de cimento. vigas, vigamentos e
Fundição de Bronze Selma Ltda.
vitrôs
.
para ferramentas e utensilios, cruzetas
São Paulo
caixas para ac ondicionamento de ali.
TO?
Termo n.° 752 . 667, de 3-6-1966
mentos caixa de mater;:a1 plásticd . pari
Publicidade "Pequenos Anúncios" Ltda.
SELMA
baterias, coadOres, co p os. canecas, cozi.
São Paulo
Classe 36
Ind. Brasileira
chas. capas para álbuns e p
ara livros
Artigos de vestuários em geral
cálices, cestos, castiçais P ara
PEQUENOS
Velas
Classe 5
Termos as. 752.674 a 752.677, de
caixas. para guarda de Netos. caros.
Bronzes,
não
trabalhados
ou
parcialANCNCIOS
3-6-1966
chos coadores para chá, descanso pari
Mente trabalhados
p ratos, copos e copinhos de plásticoot
Antonio Carlos Grippa e Paulo Roberto
Gardano
Termo n.° 752.682, de 3-6-1966
Para soraetes. ca./tinhas de plástic
p ara sorvetes, co
São Paulo
Classe 32
Auto Jabuti Ltda.
lherinnas.' pasinhas
g arfinhos de p lástico para sorvetes
Jornais, revistas e publicidades Impressas
for.
São Paulo
minhas dt plástico p ara sorvetes. discos,
‘RI CAMPUO
Termo n.° 752.668, de 3-6-1966
e mbreagen de material
p lástico, atraiaInd. Brasileira
Vidros Planos Brasil Ltda.
lacmns mater:al plástico para sorve.
tes. estofos -para . objetos. espumas de
São Paulo
Classe 49
nylon, esteiras, enfeites para autoni&
Artigos da classe
•
çlasse 21
vais.. massas a-nu-s.:ridos. esc oadores , tis
Classe 42
..., BRASIL
'ara distinguir: Veiculas e suas partes p ratos. tunis. Fôrmas para doces
fitai
da
Classe
Artigos
-, tegrantes: Aros para bicicletas, auto.. p ar a bolsas, '
Ind. Brasileira
. .acas guarnições quartil.
Classe 41
n4vels. auto-caminhões, aviões amor- nições para por ta-b)ocos.
Artigos da classe
Classe 14
g Liam Mi
, reclores. alavancas de Câmbio barcos. para 1:q uidificadore 5
Vidro comum, laminado. trabalado
Classe 36
– eques. braços para ,veiculos, bicicle. e tos e legumes,eg para batedeira/
em &St/as as formas e preparos viorc
Artigos da classe
carnições de ma.
as. carrinhos de mão e carretas. canil. renal- p
lástico para utensillos e elbjetos,
cristal para todos os fins, vidro indus
•
hnnetes.
Termo n.° 752.678, de 3-6-1966
carros ambulantes. caminhões g uarnições Para bolsas garfos, galeria/
Ciai, com telas de metal ou composi.
Tarros, tratores. carros-berços. carros. oara cortinas, ferro l
Padaria e Confeitaria Flor tia
ceies especiais: ampolas, aquários.
aminados, pias.
'nanes. ca rros-irrigadores. carros. ca ..> ric os . anche.ros.
Leopoldina Ltda.
rna ntegueiras. malas
sadeiras almotarizes. • bandejas. cuL .
-ocas. carrocerias, chassis, chaPai .-cir- rindis. p rendedores de r
tr cadinhos cântaros. cálices, centre
S-ão Paulo
oupas puxado-alares p ara veiculos, cubos de vtculos
de mesa, cápsulas, copos, espelhos.
móveis, pires, pratos palitei.
: orrediços para veículos. direção. desli- ros, pás de
cosinha,
pedras
carradeiras. fra.scos. fôrmas para do es
ruOR
ladeiras estribos, escadas rolantes, ele los p rotetores para do pomes ata
fôrmas para fórnos, fios de vidro. gar
LEOPOLDINA
cumentos mi
i'adores para passageiros e para carga viradores de água para uso
Uri
rafas, garrafões graus globos. haste
Brasileira
. ésticc
Ind
encares
p
ar:- carros, eixos de direção orta-copns. porta-nique:s, riam-notas
jarros, jardineiras licoreiros mamadei.
freios. fronteiras p ara velculos.
a
oc
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta.
, nimotivas, lanchas motociclos. atolas.' has. r umentos placas, rebites rodi.
Classe 41
jóias. paliteiros. potes. pendentes pe
, uotacicletaS motocargas mote, furgões. 9 ua scipientes su p ortes. su portes oara
rdanapos. saleiro tubos ti I
destais. saladeiras serviços para re Bolachas, biscoitos, doces em conserva. manivelas, navios ônibus. para -choques
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- confeitos, creme de leite, croquetes Iara lamas pari, hri.Q as. perlas, pantões tubos para ampolas, tubos nara seria,
sas. vasos, vasilhames, vidro para vi- compotas, frios, mostarda, pudins, pães, -oela , para hidcletas raios nara bicicle gas. travessas. tipos de material piás
tico sacolas, sacos, sa q u:nhos vasilha,
pickles, roscas e torrões
draças, vidrc para relógios, varetas.
tas, reboque rs:diarlores para velculos ates ;Iara
s:ricliciinamento,
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acCirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
& correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Duranta essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departanienta
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a c.oneeasáo do registro requerido
caras. colas a frio e colas são incluídas
em outras classes, para boriactia para
costumes. para marceneiros, para sapateiros, para vidros pasta adesiva para
mater.al plástico e moera)
Termo n.° 752.685, de 3-6-1965
La Barca In-dúãtria de Calçados Ltda
São Paulo
'LÃ BARCA

Ind. Brasileira
Clascse 36
Calçados em geral
Termo n.o 752.687, de 3-6-1966
Marduk Indústria e Comércio de Calhas
e Caixas Sinfonadas Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 16
Calhas e caixas sinfonadas
._
Termos as. 752.688 e 752.699, de
3-6-1966
Distribuidora de Bebidas Xarel Ltda.
'São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, vinhos
eomostos. vermouth guinado, temer
cognac, rhuin. whisky, bitter. aperit.
ivos. amargos nobres, gins. absinto
pumel, aumette afiz, genebra, kirch
marasquino e vcielca
Classe 43
Para distingiur: águas minerais artificiais, caldo de cana. laranjada, limonada, soda limonada e guaraná engarrafados, refrescos de . groselha. tamarindo. caju, laranja, limão, abacaxi
. _
Termo n.9 752.686, de 3-6-1966
Metalúrgica Cambor Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo
C AMBOR
Ind.. Brasileira
Classe 21.
Para dRstinguir: Veiculas e suas partes
Integrantes : Aros para bicicletas, auto.
móveis. auto-caminhões. aviõe, amor
tecedores. alavancas de câmbio. barcos
breques, braços para veiculas. Neide
Ru. carrinhas de tnão e carretas. canil.

&mete; carros ambulantes. caminhara

rodas para bicicletas, raios, para Modetas, reboque. radiadores para veiculo&
triciclos.
todas para velculos
rantes pare veiculo:. vagões. welocipe
dee. vareta ii contrôle do afogador e
acelerador "xu.eis trolei`ms, varaes de
cairmo toletes tiara carros
Termo n.° 752.689, de 3-6-1966
Fábrica de Urampos para Cabelo
Santo Antonio Ltda.
São Paulo

SANTO ANTONIO
Ind. Brasileira
Classe 48
Grampos para cabelo
Termo n.o 752.690, de 3-6-1966
Epeco Estudos e Panificações de
Empreendimentos Comerciais
Limitada
São Paulo
"EFEC "

ind. Brasileira
Classe 33
Estudos e planificaões de empreendimentos comerciais
_
Termo n.° 752.691, de 3-6-1966
Irma Indústria de Revestimentos e'
Manufatura Ltda.
São Paulo

móveis auto-caminhões, aviões, amor
Tecedores, alavancas de cambio. braços
•reques. braços para VeietliOS. Weide
:as, carrinhos de mão e carretas cama
•Moneta& arru., ambulantes. canuahões
.arrof tratores. carros-berços carros
-arques. carros-trrigariores, carros car
•oças carrocerias chassis. chapas CU
.ulares para velculoa cabos de veicula
orredicos. para velculos direção datil
, adeiras estribos escadas raiana ele
adores para assageiros e ara carga
,agates para carros. eixo, de direção
retos fronteiras para veiculo& qui",
bcomotivas, lanchas motociclos mola:
notocicletas. motocargas moto turgõei
odas para bicicletas, ramos para bicicie
as reboques, radiadores para veiculo.
lei. vareta, de contridé do a`ogadoe
acelerador tróleis. troleibus varaes
nahivelas. navios ônibus, para-choques
iara-lamas. para-brisas pedais pantbe
-odas para veiculo. selins. incides tt
-antes para veiemos. vagões velOCiPe
.larros • toletes para carros
Termo n.o 752.695, de 3-6-1966
Comercial Noroeste de Papéis Ltda,
São Paulo

"'IRMA
Ind.. Brasileira
Classe 12
Artigos de meta l de uso comum e mio
deras de armar r.ho Aninetes, alfinetes
de iegurança. agulha.. aluolas: bott.es;
colchetes, depais fivela, e fechos cor
cediços garras 4 ritas de metal para enfeites de ver400s, iihsts lantejoulas;.
mis,angas e rres.lhas
Termo n.° 752.692, de 3-6-1966
A. A, P. Produção Cinematográficas
Limitada
São Paulo
" A.A.F. "
Ind. Brasileira
Classe 32
Produções cinematográficas
_.
Termo O.° 752.693, de 3-6-1966
Lanches Mar Azul Ltda. ,
São Paulo
"MAR AZUL"'
BT:asileira
Classe 41
Lanches de aliche, mortadela, presunto,
roz-bife, queijo, salsichas salame e
churrascos
Termo n.° 752.694 de 3-6-1966
Mohawk — Fabricantes de Auto Peças
Limitada
São Paulo

•Classe 36
Aros para guctdanapos de pape
g lutinados. álbuns (eu branco) álbum
'aro retratos e autógrafos. balões lei
eto para brinquedos) blocos caaré.
‘'rresprredência blocos para cálculo:
para snotacôes bobinas brocho
.as ato ennressas cadernos de acre
ser. -aras cara documentos carteiras
alias.10 oa pel°!.c cadernetas cader
ias cabas a arfá° caixa: pare os
:se laria carteii...visitas carteei co
marciais cart:.ne ,waren .car
atina. cadernos de papel rnelimetradc
• em branco p ara desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. cartuchos
cartolina cracas • danográficas. .ci.
dernoe, de lembrança. carretéis de pis'
bela°. envelopes, envAlucrOs nata cita
iutoe de pa pel. encardenação de pape
.311 papelão- etiquetas, falhas indices
falhas de celulose. guardanapos livros
igo impressos, livros fiscais. livros de
contabilidade mata-borrão ornamentos
de papel transparente prato tiaorilahos, atoes de estanho e de aiuminio
papéis sem impressão. papf-la braaoc
st.ra im pressão, papéis fantasia menos
Para forrar parede& papel almaço com
na sem pauta papel escoou pa pel *
seda, papel im p ermeãvel, p apel em bo
Nina para im pressão p apel encerado
Papei . hi g iênico oape! impermeável
p ara copiar napél para de'senhos tia
c.el p ara embrulhe impermeabilizadc
impei p ara) encadernar. pa pei nara es-rever. p ap,-, para ffiprirnir naoeI pa
rafina 'Para -, n,bruilios. pape! ...elotane
.doe) celulose. rapei" de linho pape
abror vent e o. na para embrulhar ta

carros tratores carros.berços. carros
tanques carros-irriladores. carros. cal
roças. carrocerias. chassis, chapas cif
Ware, muar veiculo& cubos de veiculas.
corrediços cara veiculas. direeIlo.
"MORAWK"
pa(leiraa eittribos. escadas rolantes ria
Ind.
gradares para passageiro, e para carga
Clasz .
en gates amo carros. eixos de direçao
beba fronteiras para veiculas. qvidlo Para distinguir- Veiculos e suas partes
locomotivas lanchas motociclos. molas mtegrantes: Aros para bicicletas auto..
Motocicleta& motocarose mote furgões
msrovrin% navios entibias. para-chagues
PREÇO 1)0 NÚMERO I )E
trani-lanisor para-Sega. Dobo. panteses

Brasileira

110.1E: CRS 50

laco. papelão, recipientes de papel, rotalas de papel. rótulos de pape l. roiam
de papel transparente sacos de papel
serpentinas tubos postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 752.697, de 3-6-1966
Visconde Comércio de Metais Ltda.
São Paulo •

"VISC -kl DE 1*
Ind. Brasileira"
Usasse 5
Aço em bruto, aço preparado, ice
kice. aço para tipos. aço hiadido aço
arcialmente trabalhado. IÇO Pá l io No
•finado bronze. bronze ela bruto ou
iarcialmente trabalhado, bronze de
nanganês. bronze em pó. bronze em
-mirra. em fio. diumbo em bruto ou
,arcialsnente preparado. cimento me* tico. cobalto, bruto ou parcuilmeam
•abalhado. couraças, estanho bruto ou
,arcialmente trabalhado ferro em bruto,
en barra ferro manganês terro velho,
hada gusa temperado mas maleável,
l usa em Drut0 su natetarele g te trabstotinas metal. -lata em tolha latão
la falha latão III chapas latão na
, ergalhões liga metálica !Imitias.
nagnésio. manganês. metais não cabafiados ou oarciaknente trabalhados me'ais mn massa metais estampados,
neta,. para oida /icruei ouro zinco
Têrmo n.° 752.700, de 3-6-1966
Trivino Joalheiro Ltda,
São Paulo

"'PRIVINO"
Ind. Brasileira
•
Classe 13
Adereços de metais preciosos .semi-Preciosos scas imitações adereços de
.. , fras p reciosas suas imitações adornos de metais preciosos. semi-preciosos
e suas Imitações, alianças. anéis artigos de lantasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandeias. de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
oramos de metal precioso ou semipreciosos, bules metais preciosos.
carteiras de mea
is preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados. tio de ouro
Fio de prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
solas falsas Iantelolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, toldos
de ouro pedras preciosas para jóias .peIras • semi-preciosas para tola pérolas
e imitações de pérolas. pratos de aterais preciosos, serviços de chá e de café
de metais p reciosos, serviços de licor
de metal p recioso serviços de refrescos
ie metal precioso, serviços de saladas
ie tr utas meni precionc.) cerviçob de
sorvete de metal nreclOSO, 'heres de
netris preciosos. iinibulos -ia metal
i-iriimlinas la p idadas
vag-s
metais 'irei:toai:

