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ANO - xxrv - N.° 229

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 19848

tisesecr,

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Exped'ente do Secretário
da Má-iria

De 2 de novembro de 1966
Pedido de transferência:
N.° 183.725 - Privilégio de -invenção - Dispositivo eletrônico
para. automatizar a ligação de luzes alias e baixas em veículos 'automatorizados., - Requerentes Armindo Lopes de Carvalho •e" Andras Bocsor - Concedo a preferência solicitada de acôrdo com a
.Portaria ri.° 6, de 1965. •
. .
•F,XPED1ENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Rio, dezembro de •1966
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração previste pelo arti••
go 14 da Lei n.° .4.048, de 29 de
dezembro de 1961 e mais 10 dias'
para eventuais juntadas de reconsiderações e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado,
fieam modificados os requere&es
abaixo mencionados a comparecerem o êste Departamento a fim'
de efetuarem o pagamento da ed.
~ira 'anuidade no prazo de sessenta (60) dias, na forma do parágrafo . único do artigo..33 do Có.
digo .da Propriedade Industrial,
para que selam ex pedidas as respectivos cartas patentes.
Privilégio de invenção deferido:
N. 111.220 - Palmilha •para
sapato
Vi rii1io IVIaurizi•
N. 13R.186 - Anerfeiçnamen• tcis. em •picador. e triturador de
cereais e outros - Alfredo Rodo1dizer.
1 '11.0
•
Modeli . industrial deferido.
• N.° 140.891 - Um nôvo
deo .de frasco •com tampa nora
oerfumes
Companhi Palermont
industrio! de Perfumes e Artigos
de Toucador.
N." 142.126 - Nôvo moca% de
frasco Niasi S. A: Artigns liara
g!aheleireiros e Perfumarias.
N.. 142.657 - Nôvo ninOlr cle
froseo nata refrigerantes em geral
Anderson, CAavtOn &•Co. S.
'iodástria •c Comércio

REVISTA DA PRO
OEDADE
INDUSTRIAL
Modê10 industrial indeferido: - N." 160.969 - Amador. Diaz
•N.° 140.008 -- Um disco recor- Garcia - Desarquive-se.
N.' 160.971 - Amador Garcia
Lado e prateado, básico para a forinaçao de pratos, bandejas. cesi.as - Desarquive-se.
N.° 162.940 - Rubens Alcarás
análogos - Primo Bigliato.
N." 140.130 - Novo
original Morales-- Desarquive-se.
N.° 106.636 - Elias Bileski modêlo de doce tipo pirolito Torno sem efeito o despacho de
Januário Silvestre Tramonte.
.
N.° 142.010
Nova configuraArquivamento de ' processos:
ção de renda - Nailotex . S. A.
Ir iação, Tecelagem e Confecções.
,Foram mandadas arquivar . os
N." 142.011 - Nôvo padrão de processos abaixo mencionados.
renda - Nailotex S. O. Fiação,
N.° 135.366 - N. V. Phillips
Tecelagem e Confecções.
Glocilampenfabrieken.
N.° 135.343
Sandoz S. A.
Garantia de prioridade:
- N.' 1 35.418 - Marukyu - InN.' 166.590 Novas disposi- dústria de
ções em desintegrador e moedor mitada. Máquinas Agrícolas Lide forragens - Barbanti & Leitão.
N.° 135.902 - Alcides José da
N." 170.043 - Nôvo tipo de Fonseca.
tranca dupla para alavancas de
N.° 136.193 - Renzo Rosoni.
cárnbio e. freio de irão de Carros
N.° 136.258 - Stanislaw T. Jaze caminhões - de Mewinski.
nezes.' .
137.705 - Antônio Milton
- N.° 171.621 - Duas formas 13eN.°
hera.
aerodinâmicas dos aviões ativados
i37.732 - Munck do-Brasil
com tourbrau hélice à reação comi S.N.°
A. Eq uinamentos Industriais.
concentrada corrente de ar N.° 137.801 - Napoleone CaPaul Kellner.
randina. •
N.° 171.766 - • Caixa de som
N.° 137 926 Berler.
Lisarb - Antônio Dritto Passos
N.° 138.114 - Nilo • Geord de
Pinheiro.
•
N.° 183.620 - Nôvo processo
N.° 138.212 - Franco Cresma'ara eliminar odor nos solventes (ilidi.
•
combustiVeis - Pasquale Verde- . N.° 138.306 - Brinquedos Playcanna..
Ground Ltda.
N.° 138.586 - Nailotex S. A.
• Exigências
Fi ncão, Tecelagem e Confecções.
lermos com exigências a CumN.° 139.070 ...'11Tichika Tossa.
prir:
N.° 139.022 - Nicolino GuimaN.° 105.663 - Bela . . John rães Moreira.
N." 139.474 - José Couto ViEdward Zeit],
•
N.° 124.454 - Turner MachiN.° 139.586 - Giusepe• Tropi
nerv Iimited.
N.° 141.607.
•Móveis Teper somma.
nion S. A. •
•
N.° 139.750 - Crown Cork &
N.° 130.954 - Pirelli Socie:á Seal Company, Inc.
per Azioni. • •
N.° 139 ..807 - Edmr•nclo Chris,IjeSsron ivainento de nrocessos: tioni..
N.° 124,715 - Ilia Stojanoff N.° 139.827 - Ploviotécnica
ne-nrcmive=se, • •
mitada.
•
N.° .120.923
Américo MostoN.° 139 823 - Pluviolécnica Limilacla
rum n
DeRarquive•se.
N,0 127-.770 - • Met- l ôrgica Alfa
N." 139 867 - Pluyierklilca LiS. A. - Comercial, Indústria e
mitada , •
Desarnuive-se.
•
NT o 13n RR5
Msçi kr ; f1.. Ltdq.
v.^florI N - Ca nt qflo Tona..
N.° 1. 49.162 Inudústria de
- W p lzwork NeRarcos LeVefort. Ltda. - Dosarv I g n s Willy 11'. Sehlieker .& Co.
ouive-se. , •

N.° 145.613 - Ronson Corpo.
ration.
N.° 146:192 - Farbenfabriekeri
Bayer Aktieugesellschaft.
N.° 146.246'- Ciba Societé Anonyme.
N.° 146.270
Farbenfabriekerâ
Bayer Aktiéugesellschaft.
N.° 146.987
Sandoz Patents
Ltd.
N.° 147.651
American Cynamid Company.
N.° 147.705 - Ciba Societé Anonyme.
N.° 151.065
Sandoz Patents
Ltd.
NT:° 151.032 - Union Carbichs
rorporation.
N.° 151.829 - Monsanto

Cbm-

pany.
N.° 152.180 - Farbenfabriken
I3ayer Aktieugesellschaft.

N.° 150.324 - Robert Henry
UnIsnalp.
N.° 161.134 - Winslow Engine..
ering And Manufacturing Co.
N.° 161.450 - Sandoz Patents
'Ltd.
N.° 161.894 - Ciba Société Anonyrne. .
N.° 162.885 - Dynamit Nobell
Akliengesellschaft.
N.° 162.898 - The 13endix Cornoration..
. N.' 163 143 - Vogt & Co. K g. •
N.° 163.202 - MileS Laboratores. Inc.
N.° 104.062 - Rhône Poulene
S. A.
N.° 164.182 - Gerson Torres de
(Mirade e Aldyr de Lemos Ri-

N.° 164.232 - IPAL - Indústria Paulista de Adornos Ltda.
N.° 164 . .240 - Cheng Lung Ping
N.° 164.195 - Alfredo Moletti•
N.° 164,284 -- Jaime Ruiz Mar-!ima.
N.° 164:285
Jaime Raiz Martinez. •
N.° 164.286 - Jaime Ruiz Martinez.
N.° 164.400
Nicolino Gulina-ães Moreira.
N.° 164.526 - Attila Corrêa Ramos.
N•° 164.610
Steen Kristiato
N.° 164.611 -- Yoshlnori Oko7.aki,
N.° 104.633 - Porcelana Santa
"F I cin.

N.° 164,632 -- Porcelana Santa
nn^f/
N.° 104.035 - POrcelana Santa
TRnsn Ltda. •
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Dezembro de 19,56
•

— As Repartiçõed PabLeas
cingir-se-ao às assinaturas
anuais . renovada;; até 28 de
destinado à pubbeação nos
CE1-ARTAMENITO DE IMPRENSA I\'45.C10,,ZAL
jevereiro
de cada ano e os
jornais, diariamente, ate as
DIRETOR GPRAL
:riiciadas:
em
qualquer época,
1.5
ALEERTO DE ERI -1 O PEREIRA
pelos órgãos competentes.
-- As reclamoções pertinfm•
CPEFE IDO 9 , C T O r.ift IVOC)At:X0
— A fim de possibilitar a
o!,_1."rta retri'buida, nos CI-,Pri4 00 RVIÇO DE fol,E5LICAÇOSPES
PLCRIANO
MURLQ FERREIRA ALVES
reniessa
de valores acompacasas ac e:Tos ou omissões,
nhados
de
esclarecimentos
dei erào ser formulados por
)IARIO OFICIAL
quanto
a
sua
opZicação, soliese;-ito á Seçõo de Redação,
SIEÇ=0
citamos
usem
os interessados
dos m horas, no máxi44,..;30 444, p.btecedsche do .isodionto do CdPeo"too,00t•
preferencialmente cheque ou
ma atil :2 horas após a saida
Noo nonde do P•oprtodad• Ind, .trl., do MI...totó...o
vale posta:, emitidos a favor
do IlndLiotréa e Convforelo
tiob órg -:os oficieis.
do
Tesoureiro do Departalevesso nas Ocicince cc Dualternknto de Imi.rense Nectondl
originaie. deverão ser,
—
mento de imprensaypcional.
*dactilogrolados e autentica— Os suplementos às edidos. res,,alvadas. P41,r quem de
ções
dos ótgãos oficiais só
ASSINATUAS
aireito, rasuras e Nrtlend
fornecerão aos assinantes que
— Excetuadas as para
as solicitarem no elo da asFUNCIONÁMOS
exterior, que serão sempre REPARTIO.ES E PARTICULARES
sinatura.
Capital e Interior:
• Capital e Interior:
anuais, Os assinaturas poder— O funcionário público
. • Cr$ 6 000 Semestre . • . Cr$ 4 MO
se-ão tomar, em qualquer Semestre
federal,
para fazer jus ao desCr$ 9.0G0
época, por seis mrseS ou um Ano . •. . , . Cr 12.000 Ano
conto indicado, deverá provar
ano: Exterior: •
Exterior:
esta condição no ato da asCr$ 10.000 sinatura
Cr$ 13.00G Ano
— As assinaturas vencidas d no
poderão ser suspensos sem
- O custo de cada exemaviso prévio.
vão impressos o número doi dos jornais, devem os as- piar atrasado dos órgãos ofi.
. Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sitiantes providenciar u res. ciais será. na venda avulsa,
ipectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se da mcstes a verificaçíio do prazo de ano em que findará.
A fim de evitar solução dei cedência mínima de trinta
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
validade de suas assinalai as.
4
decorrido.
na parte sonerfor .do eniferêço continuidade no recebimento (3Ü) dias.

— As Repartições Públicas
deverão remetcr o e_ t nedienteP

EXPEDIENTE

41111.

Indústria e Comércio de Cafés FlCons'irutora Cosmos Ltda.
nc.s Ltda. — Nego .acolhimento
Julho ao termo 388.000.
N." 157.325 — Casas Gaio Marti ao pedido de reconsideração interposto, visto que a marca regisS. A.
N.° 423.81ç — Eugenio Blanc. tranda não irá proteger o artigo
Bulova Watch coberto pelo registro 207.383, do
N." 475.464"
ret., • Ft ele. .0 •s reconside: • ,). ven
'onioanv Inc.
parle, o despacho de registre-se
Diversos
Protelado a fôlhas para o fim de
excluir além dos artigos já citaN.° 209.144 — S. A. Brasileira dos os Ovos por pertencerem b.
de Tabacos Industrializados
•
o '9.
— Arqu i ve-se o processo, de
N." 457.401 Nome comercial
neônio com o p rágrafo Único do — (:ofibras Com panh i a FinanciaArtigo 193.
' , ora Brasileira; Reorierente — CoN." 447.762 — .José Martins dos fibras — Companhia Financiadoantos — Arquive-se n processo • Rrasz/icira — Prnces ç o deferido.
-os têrnics da artien 192.
N.° 404.459 — Marca — AguaN.° 448.684 — Te Tourneau — ; et; — Recorrente — HOOs MáquiWestin g hou R e ComimtlY — Em nos Motores S. A. — Processo
face do parecer snora, prossigo-se .dereridn,
Diversos
oom os exemplares de fls. 11 e
N.° 435.164 — Marca Ti l an; Pe.
N.° 138.'11 — Atelier Mecânico 1 3, publicando-se e retificando-se quere n te — Termo Eo l Til an LiMorcego Ltda. — Arquive-se.
conter.
ur'tnr/n — Processo dPferidn,
N.° 447 P R8 — Marca — AcrosN" 470.114 — Clama — Com
PecoonsVcração de despacho:
Amerieatt
'”ea g tly R notrerente
nanhia
de
Automóveis
e
Mácinirms
A Cia. de Expansão Auto In- Agrícolas — Arrm;v o -se. de actir- Cvan nmid Company — Processo
dus ,rial Ventas — Na reconside- •n com n arti go 192.
ração de despacho que indeferiu
N o 4-8.115 — flama — ComTérmos:
• êrnio 135.297.
”anhia de Automóveis e Wonions N9 475.3E1 — Exnressáo de PropaDa i nder Bo nz Aktiergosollschan &RR,rienlas — Armilve-se, de arar
ganda: O bom senso sôbre rodas
— Na roem/s i derai-10 de desincho I
eaue”on tR. Volk,nnanmnwerke A ktim i e indeferi/1 a patente termo nú- n com o artigo 192.
enn.esenschaft
— Processo d-fericlo.
ões
de
despachos:
r
rP
re P OPO rIP
mero 117 712.
N'y d77.6,57
, - n . • e1,11.4 1, — Re..
() Senhor Diretor da Divisão de aperen te: Amélia Reimáo da Costa
Nioreog deu provimento nos pedi- ‘.1.rachado — Proces v n eof' o rido. (Com
rblin,4—e).
o ln , P o
Diviso de Marcas
dos de roconsideracórs de demi- exN
e 479.019 — Marca: Tcá-nrin —
prncossns
s
nos
ost
e
nh o intern
Reone*crte: P-n*son S.A. Indústria
EXPEDIENTE DO DTBET011
o hn Iv o o-, c, nr i nnacIns a fi m de re e enmArrin
.nrr,Inr
N° 4°I.P91
?ffarca• B rasilla —
De 2 de dezembro de 1906
Perra.
N.° 46.011 — "rra — rnr 3e-inercr,c e: Ca v o wr iferá)
---urrent?, - r o rn o l i o Perifro ens T•t cla. — Poo ce ss o fl o r ricto.
Ex!ofncios
N 9 6P 5.5?1 — Mrc,-Ca • rioe-Terror
rnniÁr
"nm/Ns g . A . 4”,14:4”;;,
po au- A ,-o Veccht
Termos com exigências a rum
•;,
nrr.,•••••egi rInenr4eln
g000-tio.
orír:
1
,.„,
^ Am; f"l(
• ^ - 9 Ao,! , no"
",^r. • reto-Terror
junto
_ "-- Cruz A - " :-'lmatia
P eonorente . Co 'n F,1 it7ro Vecci:d
Ltda.; 11 ,..3eorrente — Marrvitha Li_mitada — P.00C2SS2 deferiJo.
ac termo 4V.226•

N. 164 60 — Porcelana Santa I N.° 145.176 — Centre de Ile•
Iclierches de Pont A. Mous-4,11.
Ru' a Ltda.
N." 105.969 — Affonso Chiodi
— Arquivem-se os processos.
Lonomaeo.
Diversos:
N." 165.972 — Kibon S. A. InN. 125.201 — Mmnesota Min;np,
N.° 167.015 — Indústria e CoAnd ManufaCuring Comi . any —
ItecRov-idero o despacho de dere ne/Tio S o bral Lida,
N.° 167.116 — Inliunfra Indús.
rimento.
'ria
e Comércio de 1.Ampodo:
Insubra S. A. Inte-corirnental tzrias Ltda.
Sueco Bra o ile'ra — Opoente do
Confecções No1r8.243
termo 125.201.
reli Ltda.
Recursos
Expediente das Divisões
Orniex S. A. Organização Nae SeOes
cional de Inip. e . Exp. — No recurso internostc, ao deferimento
De ., de dezembro de 1966
da Patente termo 148.861.
(Republicados)
Garantia de prioridade:
N. 183.-526 — Aparelho de segm.incy. vara ihRardn-con% ,, e ombrinha John Wanderlei Goulart da Costa e José palácio —
Aronive-se do acôrdo com o artigo 9. 0 do CPI.
Transrerência e alteração de
Dom^ ?,! 9/il -rn. de procozo,n:
Weather S nal. Tnc. e Cum Eliot
Lane — Tran zferencia miro seu
nome da patente termo 159.692.

Exigências
Termos com exigências a cumprir:
Etin Eletrotécnico Limi t ada —
Junto na 'en tno 112.2,)0.
oenro i—o 'n d o Novidades Pl iisticas fi n i ! zd ov 1 Ida. —
" """1 10 14n.n95,
N° 84.074 — Joáo Fmenesie
Pio''.
Dunlop Rubber
N.° 1 9 9 ? o n
Company Ltd.
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NO 4E8.661 - Marca: Eletrocap - NO 458.950 - ,„Marca: Usipa - Re- rello - Recorrente: R. S. Hudso
n NO 475.407 - Marca: Pisatex •-•
Requerente: Fios e Cabos Plásticos querentes V stpa - Vendas e Repre- Limited - Processo deferido.
Requerente: Ind. e Com. de Malha
do Brasil S.A. - Processo deferido • sentações Ltda. - Recorrente: Com- No '438.401 - Título: Trapiche
NO 468.928 - Marca Flexprint - panhia Siderúrgica Paulista Cosipa Armazéns Lux Requerente: Com e Pisótex Ltda. - Recdrente: São
- Paulo Alpargatas S.A. - Processo
Requerente: Sanders Associates, Inc • - .Processo def :rido.
panhia Luz Steárica - Recorrente
- Processo deferido.
k N O 463.030 - Marca: Café A. G . A . Unilever Limited - Processo deferi -: deferido.
N9 177.026 - Marca: Três ColNO 470.333 - Marca: Brasilian a - Requerente: Alexandre Gregor do.
meias - • Requerente: Antônio Ger.
- eeequeeente: Sophie I.;olega Dziali Arnot - Recorrente: Industria de N9 438.879 - Marca: Lutz Perran - mano Diniz - Recorrente: Fernan.
Conservas Agapê Ltda. ' - Processo
ewicz - Processo deferido.
do ótica e Instrumental Científic o des Barata & Cia. Ltda. - Proct eta
No 472.369 - Marca: Barra Man deferido.
3. A . - Requerente: Lutz Ferrand deferido.
sa 7.000 - Requerente: Indústria a N9 460.716 - Marca: Belo - Re- Ótica e Instrumental Científico So o N O 437.167 - Marca Novocick
Comércio Metalúrgica Atlas S.A. - querente: João Valter ' Vasconcelos - ciedade Anônima - Recorrente: Fer Requerente: Souza Seabra & Cpk Lt.
Registres-e perens sem uso exclusivo - Recorrente: Fábrica de Doces rania S . p . A. - Processo deferido. mitada - Recorrente: Fattaverke
de Barra 1.:ansa.
Cristal Ltda. - Processo deferido.
Hochst Akti engesellschaft Vorm.
N9 440.223 Marca: Figa - Re- Meister Lucius & Brtining -- ProcesN9 477.668 - Marca: Apernyl
No 473.571 - Frase: O refrigeran Requerente:
Aktien:- querente: JoSé Soares de Castro - so deferido.
te da amizade - Requer:nte: Pepsi gesellschaftFarbenfabriken
Recorrente: Labora- Recorrente: J. & E. Atkinson Uni- N9 467.451 - Marca: Charrua Cola Company - Processo deferido. tório Climax -S.A.
"Processo defe- ted - Proc:sso deferido
Requerente: Agencia de RepresentaN° 433.101 - Marca: Erlo - Re
N9 440.224 - Marca: Figa -- Re- ções Am:ndoeira S.A. - Recorrenrido.
querente: Marietta do Brasil -; In
querente: José Soares de Castro -- te: Charron Auto Peças S.A. - ProTêrmos:
dústria, e Comércio Ltda. - J. R.
Recorrente: J. 8: E. Atkinson
cesso deferido.
Geigy S.A. (Recorrente) - Processo NO
- Processo deferido.
482.553 - Marca: Otolóide ind ferido.
No 467.955 -- Marca: Otocaina N9 449.742 - Marca : Terglane - Requerente: Laboratório Honorterá- NO 441.465 - Marca: Abelha - Requerente: José de Alencar Duarte
pica
S.A.
Recorrente:
'''.,aborteráRequerente: Horácio Milliet - Re- pica Bristol S.A. Indústria Química Requerente: Fábrica de Balas Gi- rdiedoS. ouza - Recorrente: Laboratório )
corrente: Societá Rhodiaceta - Pro- Farmacêutica - Processo deferido. ampaoli Ltda. - Recorrente: Renda, E.'specifarma S.A. - Processo d_fe)
Priori & Cia. Ltda. - Processo decesso indeferido.
Ne 420.028 - Marca: Ecil - Re- ferido.
NO
468.833
-Marca:
Autdsolex
N9 456.450 - Marca: Polar - Re- euerente: Ecil - Essências Comérquerent : Companhia Lopes' Sá In- cio e Indústria Ltda. - Recorrente: N 9 455.845 - Marca: Pontamac - Requerente: Autosólex Pneus Ltda.
dustrial de Fumos - Recorrente: Unilever Limited - Processo defe- Requerente: Fontamac Indústria Ele- Indústria e Comércio de Peças para
trometalúrgica Ltda. - Recorrente: - Recorrente: Solex S.A.R.L. Companhia de Cigarros Souza Cruz rido.
Automóveis Brosol Ltda. - Processo .
N9 426.543 - Marca: Vivabem - Erich Marx - Processo deferido.
- Processo indeferido.
NO 461.656 - Marca: Brazul - deferido.
N9 456.5e8 - Mit e a: Tritão - Re- Requerente: Alfredo Monteverde querente: S . A. Indústrias Reunidas Recorrente: Minnesota Mining And 'equerente: Companhia Transporta- q No 469.009 - Marca : Arga - Re . )
F. Matarazzo - Recorrente: Corseti Manufacturing Company - 'Processo dora Branco e Azul-Brazul - Re- uerente: Ind. e Com. de Peças Arcorrente: Banco Brasul de SOO Paulo ga Ltda. - Recorrente: N. V. Phi.
d:ferido.
& Cia. - Processo indeferido.
lips' Gl oelampenfabrieken - ProcesO Senhor Diretor da Divisão de NO 433.566 - Marca: Dynacel - 3.A. - Processo deferido.
Marcas negou provimento .aos pedi- Requerente: S.A. Cotonificio Gávea N 9 469.101 - ' Marca : S.,nta Maria so deferido.
dos de recr-o" -'ere 'nfernostos nos - Recorrente: Union Carbide Cor- - Requ: rente: Decorações de Louças NO 469.682 - Marca: Caridral
Requ:rente: Química
Farmacêutica
processos abaixo mencionados, a fim poration - Processo deferido.
Santa Maria Ltda. - Recorrente: Maurício Villela S.A. - Recorrente:
de manter as" decisões • anteriores:
NO 435.598 - Marca: Cara Preta Companhia Vidraria Santa Marina Cano Erba S.p.A. - Processo de- Requerente: Natanael d3 Araújo - Processo deferido.
ferido.
Térmos:
v9 Soares Filho - Recorrente: Com- NO
473.895 - 'Marca: Pelicano - NO 470.313 - Marca: Milko
NQ 386.903 "- Marca: Dora - Re- panhia Cervejaria Caracil - ProcesRequerente: Plásticos Peliremo Ltda. Plus-Vita - Requerente: Industrial
querente: S rea el ie'ra de Taba- so deferido.
- Reconente: Günther vVagner - Panificadora
cos Industrializados Sabrati - RecorS.A. - Recorrente:
N 9 436.974 - Titulo: Armazém Processo deferido.
rente: Companhia de cigarros Souza
Suchard Holding - Processo deferiGlória - Requerente: Adelino M.
Cruz - Processo deferido .
NO 475.403 - Marca: Seleções de do.
No 470.816 - Marca : Galeria Pau.
N o 388.026 - Marca: Rainha do Lritão - Recorrente: Angelo Ven- Alimentos - Requerente: Milton da
Sul - Requerente: Ettore Papini - drametto - Processo deferido.
lista - R: (inerente: Galeria PaulisCosta
Medeiros
Recorrente:
EdiNO 437.253 - Marca: Brantex - tora YPiranga S.A. - Processo de- ta de Modas S.A. - Recorrente:
Recorrente: À Companhia Cervejaria
Requerente: Armando Júlio Spiando- f erido .
Brahma - Processo deferido.
Alberto Lundgren Tecidos S.A.
N9 436.347 - Insígnia F & C Processo deferido.
N9 471.9',0 - Marca : Se Ctheeavs
Requerente: Cia. • de mineração de
NO 471.950 - Marca : Sete Chaves
Ferro e Carvão - P ecorrente: Meta- Req uerente: Simis S.A. Indústria
lúrgica Faulhaber S. A. Processo dei rido.
e Comércio - Recorrente: S. Paulo
N o 435.764 - Marca: Compac Alpargatas S.A. - Processo deferido.
Requerente: José Murilla Bozza &
•
Cia. Ltda. - Recorrente: Produtos
NO 472.190 - Marca: Geant-Bel
Contact S.A. - Processo deferido.
-- Requerente: Dibel - Distribuído.
na de Produtos de B. leza Ltda.
N9 445.432 - Nome comercial:
ted - Processo deferido.
Faulhaber Engenharia Ltda. - ReRecorrente: J. & E. Atkinson Limiquerente: Faulhab :r Engenharia Limitada - Recorrente: Metalúrgica
NO 475.991 - Marca : Fastflux Requerente: C omp anhia Brasileira
Faulhaber S.AA. - Processo ' deferido.
de Plásticos Ko p pers - Recorrente:
rUidnoil.ever Limited - Processo defeNO 454.041 Marca: Canbra do
BraSil - Requerente: Canbra do
NO 476.410 - Marca: Novosol Brasil Comércio e Representaço. s
-Requerente: Bronzart Indústria
e
Auto Peças Ltda, - Recorrente: InCOMA
Comércio de Produtos de Toucador
dústrias Coimbra de Ferragens S. A
Ltda. - Recorrente" Unilever Mini- Processo deferido.
EMENDA CONSTITUCIONAL N' 1
, ted - Processo deferido.
'NO 376.51 : - Marca: Editôra Alfa
NO 454.145 - Mime, comercial:
- Req uerente: Editôra Alfa S.A. Bralider - Comercial AdministradoDavutcAçÃo N" 843 ( 34 edição)
Processo indeferido.
ra S.A. - Recarrente: Braslider No 453.505 - Marca: Eco - ReComercial Adm . S.A. -- Recorrente:
q uerente: Comp. Jamaica de Bebi.
Brasilider . de Economia e Finanças
Limitada - Processo deferido.
das - Processo indeferido.
NO. 453.839 - Marca : Myalex -.
N9 454.225 - Marca : Caio - RePREÇO. CR$ 270
Requerente - Imperial Chemical Li.
querente: Soc. Agrícola e Comercial
mited - Processo indeferido.
'Caio Ltda. - Recorrent
e: CompaN9 454.535 - Marca: Lucifer ...
nhia Americana de ónibus - Proteqeeurten EG a
cesso deferido.
.eoquerente: Lucifer S . A. - ProcesN 9 454.345 - Marca: Segurança
A VENDA
JO indeferido..
- Prevenção de Acidentes em RevisNO 457.562 - Marca- C andango -..
ta - Requerente: Ricardo Vastella
Na Guanabara
Aequerente:
Waldemar Devisate n.o-.
- Recorrente: Segurança Industrial
Seção de 'Vendas: Av. Rodrigues Alveit. 1
drigues - Processo indeferido.
Nacional de Seguros - Processo deNO 458.804 - Marca : Ilrem - jaj..
Agencia 1: Ministério da Fazenda
ferido.
q uerente: Indústrias Merli . de AIÚ0
N9 456.0 -!9 - Marca : Sloan - RePeças S.A.' - Processo indeferido.
ittende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
querente: Standard Laboratoires, Inc.
N9 462.329 - Marca: E
--.
- Recorr-nte: A' Novaquímica. LaRequerente: ' Companhia sferograf
de Canetaz
boratórios S. A. - Processo deferido.
Compactor - Processo indeferido.
Em Brasilia
N9 481.801 - Marca : ylône - ReN9 457.651 - Marca: Albamecha
Na sede do D. 1. N.
q
- Requerente: Cia. sileira Rhouerente: L'Oreal - Processo inde- .
ferido.
diaceta, Fábrica de Raion - RecorN9 482.246 - Marca: Dominante
rente: Core nanhia, de Ci garros Souza
- Req uerente: Lápis Johann Faber
Cruz - Processo deferido.
lLtda. - Processo indeferido.
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N.° 775.094 - Tamoyos - Cia.
N9 379.652 - Marca: Vidro-Veton Rhodiaflam n o 231.648 - N.° 496.007 - pala Indús~- Requerente: Ind. e Comércio de fiam n9 231.649 ..._ Cristal Rhodia laia de Tecidos de Arame Lami- de Cigarros Souza Cruz - Classe
n9 235.001 nado Avino Ltda. - Classe 10.
n.° 44.
Materiais para Construçõe..; Vidro n9 231.650 - Rhodiaceta
N.' 775.139 - Santista - S. A.
Beton Ltda. - Processo ind2ferido. - Rhod nQ 235.142 - Rhodiaceta
N.°
603.658
Hospitalia
Cia.
- Opalba no 242..A3 - Federal de Eletricidade - Classe Moinho Santista Indústrias Gerais
N9 442.266 - Marca: Matic - Re- n9 235.144
querente: Ibess. - Indústria Brasi- Opalba no 242.214 - Rhodiaflam n." 8.
- Classe 24.
leira de Embalagens S.A. - Proces- n9 246.467 - Rhodiaflam n9 346.468
N. 775.254 - Zodiac - Ford
N.° 626.203 - Plasti Traverti256.7f1
Rho9
Cristal
Rhodia
n
so indeferido.
Motor
Company Ltda. - Classe 6
no
Soc.
Pancreto
Ltda.
2'70.341
Opalba
numero
diaceta
no
472.298
Marca:
São
Marcos
NQ
N. 775.455 - Tin-Ton - Co- Requerente: Indústria Química 271.335 - Alba n 9 231.266 - Alba Classe 16.
n9 281.267 - Rhodiaceta n9 282.244
N.° 647.3 8 7 - Werco - Comer- mércio e Propaganda EspecializaSé.o Marcos Ltda. - Processo inde- - Alba n 9 282.246 - Alba n 9 282.247 cial e Industrial de Fornos Wercu da S. A. - Classe 39.
284.141
Rhodana
N9 473.964 - Marca: Cometa - - Rhodana n 9
N.° 775.462 - Revista InternaLtda. - Classe 8.
Requerente: São Paulo Alpargatas no 284.142 - Rhodana n9 284.143 cional
do Espiritismo - Centro
284.199
Orinyl
numero
Orinyl n9
S.A. - Processo indeferido.
N.° 661.896 - Casa da Calçada
284.197 - Crinyl n9 284.198 - Cri- -- Antônio de Lago Cargueira, Li- Espirita Amantes da Pobreza Termos:
Classe 32.
nyl n0 234.199 - Rhonyl n9 234.200 mitada - Classe 42.
- Rhonyl no .
N.° 775.551 - Indígena - A. O.
N9 474.517 - Marca: Parfuiri-Jet - Rhonyl n9 284.201o 285.623
N.° 663.621 - Colibri - Fran- Tarré, Filhos Ltda. - Classe 48.
- Fi4u- Requerente: Perfumes Coty S.A.B. 284.202 - Fibranyl n
branyl no 285.624 - Fibranyl núme- cisco Gazzela - Classe 42.
4- Processo indeferido.
N:° 775.637 - Matervigor N.' 670.233 - Taquory Rhodianyl n o 285.326
N9 475.675 - Marca: Anúncios ro 285.625 - 85.838
- Albene
Irmãos Franciosi & Cia. - Clas- José de Aquino Affonso - Classe
Mágicos - Requerente: S.A. Shop- - Albene n02
n." 3.
ping News do Brasil - Editéra - 285.869 - Rhodiasata n 0 236.187 - se 41.
Rosalba n0 286.015 - Tenegrine 119 .
N." 775.660 - Thioiol - InsProcesso indeferfdo.
TeN.° 702.228 - Instilotriain - tituto Biochimico S. A. - Paulo
287.512 - Rhonyl n9 287.648
No 475.880 - Marca: Águia - Re- negr
, ine n9 288.335 - TenegrIne n9. Aché Laboratórios Farmacêuticos Proença - Classe 3.
querentr.a. Barbosa Marques & Cia. 292.667 - Rhodimper n9 292.817 - Ltda. - Classe 3.
Limitada - Processo indeferido.
Nylon RhoFibranyl n9 294.015
N.° 775.894 - Sanitcell - Casa
N.° 728.382 - Nuodex
Ten.N9 467.808 - Marca: Formi-Cel diaceta n9 294.743 - Nylon RhediaSano
S. A. Indústria e Comércio
naco
Cremicais
Inc.
Classe
1.
• Requerente: Companhia Química cata n9 294.744 - Nylon Rhodiaceta
- Classe 16.
Industrial de Laminados - Processo n9 294.745 - Nylon Rhodiaceta ra?
N." 735.959 - Supronal - FarN.° 775.929 - Hawk Eye Indeferido.
294.746 - Nylon Rhodiaceta número Lenfabriken Bayer AktiengesellsKodak Brasileira, Comércio e In294.748 - Nylon
294.747
Alba
no
467.823
Título
de
estabeleciNo
chaft - Classe 2.
dústria Ltda. - Classe 8.
mento: -Fábrica de Parafusos Pregos Rhodiaceta n9 295.485 - Nylbrasil
N.° 743.189 - Faraó - Mortms
no 897.882
N.° 775.930 - Ilexabevex e Telas Apoio - Requerente: União n9 292.109 - Rhodialon
&
Cia.
Ltda.
Classe
41.
Amorella
Parke, Davis & Company - ClosLaguna Ltda. - Processo indeferido. - Rhodialon n9 297.883 -299.352
N.° 747.251 - Ali - Unilever se 3.
n9 298.066 - Rhodana n 9
No 469.790 - Marca: Rifes - Re- Rhodiacta Nylon do Brasil número
N.° 776.100 - Mecca - Cia.
querente: The International Synthetic 309.249 Rhodiaceta Nylon do Bra- Ltd. - Classe 46.
Rubber Compan y, Limitar' - Proces- sil no 309:250 - Rhodiaceta Nylon do
N.° 750.445- Palmolive (e de- de Cigarros Souza Cruz - Classe
so indeferido.
Brasil n9 308.251 - Rhodiaceta Ny- senho) - Co/gate Pa/molive Com- n.° 44.
- Rhodiace- pany - Classe 46.
N.° 776.101 . - Fon-Fon - FáN9 470.269 -- Marca: Macisa - lon do Brasil w 208.252303.253
Requerente: M. Agostini - Comér- ta Nylon do Brasil n9
Lacrima Christi brica de Gaitas Alfredo Hering
N.° 751.023
Rhodiaceta
Nylon
do
Brasil
nimiefo
cio e Indústria S.A. - Processo in305.254 - Rhod n9 908.539 Nylon - Adriano Ramos Pinto - Vi- S. A. - Comércio e Indústria deferido.
Rhodiaceta n9 311.079 - Rhodimper nhos S. A. R. L. - Classe 42. Classe 9.
A
N.° 760.047 - Elmo - Textil
N9 470.285 - Nome comercid: n9 311.250 - Nylon Rhodiaceta n o .
N.° 776.102 - Hércules - Cia
Inspiração de Revistas e Jornais Li- 315.679 - Nylon Rhodiaceta 315;680 Rayes Ltda. - Classe 36.
de Cigarros Souza Cruz - Clasmitada - Requerente: A Inspiração - Rhodiaceta Nylon do Brasil númeN.° 764.141 - Aceita - J. H. se 44.
de Revistas e Jornais Ltda. - Pro- ro 315.972 - Rhodiaceta Nylon do Benecke - Closse 39.
N.° 776.108 - Fosfo Cola Malcesso indeferido.
Brasil n9 318.866 - Rhonyl número
NO 470.589 - Marca: Hecto - Re- 318.863 - Rhonyl no 318.864 - NyN.° 768.588 - Beira Mar - Café tada - Cia. Antarctica Paulista
Coquerente: Novigraf Indústria e
lon Rhodiaceta n9 318.865 - Rosal- Beira Mar Ltda. - Classe 41.
Indústria Brasileira de Bebidas e
mércio de materiais de Escritório Li- ba
320.335 - Mousnyl n9 321.269
N." 768.858 - Prateado Pron- Conexos - Classe 43.
mitada - Processo indeferido.
- Nylon no 322.464 - Nylon número casa - Mappin & Webb (Brasil)
N.° 776.112 - Água Tônica de
-R hodiany/ n 9 322.465 - Ltd. - Classe 13.
No 470.870 - Marca: Royal-Plasti 322.465
Quinino - Cia. Antarctica Pau322.467
'Rhodiaceta
Rhodianyl
no
Requerente:
São
Paulo
Alpargatas
•
N.° 768.986 - Anticocus La- lista Indústria Brasileira de BebiNylon do Brasil n9 322.468 - Fibra- Processo indeferido.
•
boratórios Andrômaco S. A. - das e Conexos - Classe 43.
322.776
Rhodiaceta
Nylon
nyl
n9
471.351
Marca:
Octapressin
N9
N.° 776.117 - Cerveja Alliança
Brasil n9 324.039 - Rhodianyl Classe 3.
• Requerente: Sandoz S.A .- Pro- do
325.918
- Crinyl w 325.919 n9
Antarctica Paulista Indúsindeferido.
cesso
N.° 770.580 - Planiplate - -triaCia.
Rhodianyl n9 330.384 - Rhodianyl
Brasileira de Bebibas e ConeUnion
Comerciale
des
Gloceries
471.964
Marca:
Resicol
330.389
w
330.385
Albsne
n9
NO
YOS - Classe 42,
Requerente: Aktiebolaget Casco - A3ber a n9 330.390 - Albene n9 .... Belgas S. A. - Classe 14.
Processo indeferido.
330.391.
N.° 776A21 - Polar - Rogério
N.° 772.500 - Banida! - MilGuerra
Comércio e Indústria S. A.
ton
Barddal
&
Cia.
Ltda.
ClasRe472.983
Marca:
Veloz
N9
- Classe 17.
se 11.
querente: Industrial Japs Ltda. Expediente da Seção
N." 776 151 - Tetrafenicol Processo indeferido.
N.° 774.398 - Fôlhas Avulsas - Laboratórios
No 473.211 Marca: Atlas - ReMoura Brasil Orlande Prorrogação •
Cia.
Melhoramentos
de
São
Paulo
querente: Irmãos Cunha - Processo
do
Tlangel
S.
A. - Classe 3.
- Indústria., de Papel,,- Classe
Indeferido.
N.° 776.167 - Salutar - SuarDe 2 de dezembro de 1966
n.° 32.
A. Charutos e CigorriN.° 774.528 - Delrio - Dein° diec kS.
Exi-Oêne ias
- Classe 44.
Alimentos Industrializados S. A. lhos
Expediente da Seção
N.° 776.168 - Chd - Suerdieck
remos Com esigêncils a cum- - Clasàe 19.
de Transferência e Licenças
S. A. Charutos e Cigarrilhos prir:
N." 774.665 - Ocyt - Indus- Classe 44.
Rio, 2 de dezembro de 1966
N.° 776.116 - Cia. Antaretica trio e Comércio Titan Ocyt Ltda.
N.° 776.171 - A. S. - Suerdieck
Paulista Indústria Brasileira de - Classe 3.
S. A. Charutos e Cigarrilhos Transferência do ?ume do titular de Bebidas e Conexos.
N."
774.669
Ocyt
lndilsmarcas
Classe 44.
N." 776.440 - Tecidos Gevê trio e Comércio Titan Ocyt Ltda.
N.° 776.172 - Porta Wespha- Classe 10.
Foram mandados averbar as se- S. A.
lica - Suerdieck S. A. Charutos
N.°
774.814
Saratoga
N.°
777.015
Cooperativa
Agá,
guintes transferências abaixo mene Cigarrilhos - Classe 44.
cola de Cotia - Cooperativa Cen- brica de Cigarros Flórida S. A. cionadas:
N.° 776.173 - Jos - Suerdieck
Classe
44.
Rhodia - Indústrias Químicas e tral.
S. A. Charutos e Cigarrilhos Têxteis S.A. (transferência para o
N.° 774.826 - Unexan - Cela Classe 44.
Prorrogação de marcas:
seu nome das marcas: Nylon RhoLandwirtschaftliche Chendkalien
N.° 776.174 - Alfredo Vellame
N. 410.212 - Wipla - Fried. G.
diaeeta no 185.329 - Rhodianyl no .
M. B. H. - Classe 2. •
Mata Pura de Cruz das Almas 185.330 - Rhodiaceta Nylon do Bra- Krupp - Classe 5.
N.° 774.872 - Cebetil
Labo- Antônio Eloy da Silvo - Classe
N.° 410.213 - Wipla sil no 185.336 - Rosalba no 185.838
ratil S. A. Indústria Farmacêutica n.° 44.
• Rhod n° 185.843- Emblematico Krupp - Classe 10. - - Classe 3.
no 185.844 - Nylon, num perfil de
N." 776.423 - Naly - Newton
- Raffinit - HenN.° 774.874 - Xarope Fleming Vaie
peixe n° 185.845 - Nylastic numero N.° 478.772
Machado - Classes R, 11, 12,
GMB11
Classe
2.
kel
&
Cie.
185.854 - "ene no 190.722 - AlInstituto
Terapêutico
Activus
13, 14, 15, 25. 29, 35 e 48.
bane no 190.723 - Albene n 9 193.742 N.° 516.204 - Odontofix - La- Ltda. - Classe 3.
N.° 776.536 - Coelho --- Mário
R1esalbene w 193.743 - FLsalbe- boratório Setros S. A. - ClasN.° 77 594 - Uma Homena- Mendes emalho - Class. e 41.
se 10.
be n 9 193.744 - Rhodyl no 209.222
o
.
y
l
n
• Albanyl n9 211.915 - Alban Ro- N.° 495.323 - Ultratex Safir - gem Lafi - Lafi S. A. Produtos
N.° 776.544 - Destinêe - La216.365 - Alban yl n9 216.368
Safir S. A. Indúst r ia e Comércio Químicos e Farmacêuticos -- hnrafór i n Phyaratosan S. A. l
número
y
saiba n 9 219.661 - Alban222.423 - - Classe 10.
Classe 3. .
Classe 48.
222.148 - Rosalba no

▪
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N.° 776.564 Emblemática (fiN.° 777.001 - Espoleta - EmN.° 776.115 - Ginger Rhum
Prorrogação de Insígnia de
gura de leao) - Pauloagéergse & prêsa Gráfica O Cruzeiro S. A.
bar
- Cia., Antarctica Paulista
Comércio
SN - Classe 5.
Classe 32,
Indústria Bra
s ileira de Bebidas e
N.° 726.697 - Escobar - EscoN.° 777.002 - Cinebela N° 776.717 - Sotema Soc .Técbar S. A. Indústria e Comércio prêsa Gráfica O Cruzeiro S. A. Conexos - Classe 42.
de Materiais Sotensa S.. A. Classe 6.
Classe 32
N.° 776.527 - Mecânica (MN) nica
Cl. 33, 41, 42 e 43.
N.°
777
Nacional
S.
A.
Mecânica
Na.065
Antioquia
-N.'
Brascodur N° 277.195 - Meridian - Papelaria
Bruno Balsimelli Netto e Maria cional S. A. - Classe 7.
Brascoia Ltua. - Classe 28.
Toth Ltda. - Cl. 38.
- Classe 4.
N." //o. 'ilU
Brascorix
N.° 776.537 - Blue • Waltz Brascoia Ltua. - Classe 28.
N.° 777.066 -- Antioquia - The Nestle Lemur Company
Prorrogação de Nome Comercial
N. 7/6.511 . drascollex - Bruno Balsimelli Netto e Maria Classe 48.
Brascom Ltua. - Classe 28.
Balsimelli - Classe 2.
N.° 776.986 - Supernatin
N° 642.074 -- Cia. Cemercial e In.
N." -i'í6.5i2 - Brascompound N.° 777.191_ - Chamco - Sandoz A. G. (Sandoz S. A. dustrial Fiorencio - CM. Comerciai
Brascola Ltua. - Classe 28.
e Industrial Fiorencio,
Chame° S.A. - Importação e Co- (Sancloz Ltd.) - Classe I.
N.° 776.713 - Brascopen - mércio - Classe 5.
N9 642.075 -- ' Marmoraria Almeida
Prorrogação de sinal de pro
Brascoia Lata. - Classe 28.
paganda:
N.° 777.196 - Meridían - PaLtda. - Marmoraria Almeida Ltda.
N." 776.516 - Microtex - Ara_ pelaria Toth Ltda. - Classe 38.
No - 769.036 - Costa Liou 6 Cia.
N.° 775.496 - Brasil Viscos
rinticio Viciai S. A. - Classe 11•
N.° 777.266 - Armador Pinhei- S. A. - Brasil Viscose S. A. -e Ltda.
Costa Lion
Cia. Ltda.
N. Sweetcuc - Cia. ro -- Benenoi Lamachia ClasClasse
/4.
N°
775.286
Stiil
S A. - Soc.,
de Cigarros Souza Cruz - Classe se 26.
N.° 766.784 - O Seu Amig o Técnica de Instalações Industriais Sei!
a.° 44.
N.° 777.275 - Nigro - Vicente Amaral - Amaral & gantos
Lida S. A. - Soc. Técnico de Instalações
N." 776.732 - Frigen Farb- Nigro 8c Filho - .lasse 6.
- Classe 8.
Industriais.
werke hoechst Aktiengesellschaft
N.° 777.276 - Hepa
vonn Meister Lucius & Brüning Prorrogação
de
frase
.
N 776.967 Gragusa, Produtos
de
pro
Química Médica Farmacêutico SoClasse 1.
paganda:
Metálicos Ltda'. - Bragusa, Produtos
ciedade Anônima - Classe 3.
Metalicoi- Ltda.
N.° 776.733 - Neársolon N." 777.330 - Fide-Cópia
N.° 629.323 - Mercearias NaFarbwerke kluecrst Aktiengesells- Remington Rand do Brasil S. A. cicmais,•a•Mais' Popular OrganizaN° 776.980 - Esquina da Sorte,-Lo.
chaft vonn. Meister Lucius & Brii- - Classe 28.
rá. °
Liquidos e Comestíveis - terias, Ltda. Esquina da Sorte, Lotunt
Classe 3.
MerceariasN
acio naís S. A. - terias, Ltda.
N.° 777.331 -- Fide-Cópia N.° 776.734 - Pesomin - GaClasses 41; 42 e 43.
N9 777.119 - N. C. - Escritório
Remington
ltand
do Biasil S. A.
ladina & Biomalz A. Cl. - Classe N.° 629 . .324 - Mercearias Na- Rosgon - Escritório Ronon.
Classe I.
ti.° 3.
N.° 777.332 - Fide-Cópia - cionais, a Maior, Mais Perfeita e
Prorrogação de Titulo de
N.° 776.735 - Wacker - Ge- Remington Rand do Brasil S. A. Comnleta Or g anização em LíquiEstabelecimento
brüder Wacker - Classe 6.
- Classe 38.
dos e Comestíveis - Mercearias
N." 776.737
E. V. 13ehrin8
N.° 777.333 - Fide-Copla - Nacionais S. A. - Classes 41,
No 775.282 - Perfumaria Tabarra
Behringwerke Aktiengesells Remington Rand do Brasil S. A. 42 e 43.
- Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
chaft - Classe 3.
_ Classe 8.
N.° • 029.325 - Mercearias Na- - Cl. 48.
N.° 776.738 - Bilival
C. H.
N.° 777.334 - Sabão Tuchaua ciona i s, 0- g ulho das Organizações
N9 775.471 - -Casa Ferrar! - Fer.
Boehringer Sohn
Classe 3.
- Soares de Carvalho. Sabões e etn Liond
ios e Comestíveis - rari 6 Cia. - Cl.' 6. li e 35.
Óleos S. A. - Classe 46.
N.° 776.739 - Urotropine
m ercearias Nacionais S. A. N° 776.104 - Ao Fo ,.. e de Caxias
Indústria Quimica e Farmareutico
N.° 777.335 - Sabão Amazonas Cla-ses 41, 42 e 43.
- José Marques - Cl. 16 - (Indula-,
Schering S. A. - Classe 3.
- Soares de Carvalho. Sabões e
N.° 029.3°0 - Mercearias Na- do-se a cl. "15).
N.° 776.749 - Harrods - Har- Óleos S. A. - Classe 46.
.
clorais, a Mais Fina Organizarão
rods (Buenos Aires) Ltd. - elasN° 777.337 - Usina São José
N.° 777.336 - Sabão Baré ^(ri T -ine m os C om ,,stiveis - MerSe 36.
Soares de Carvalho, Sabões e Óleos
- Soares de Carvalho, Sabões e cea ria s Naci onais S. A.
Cias- S. A. - Cl. 46.
N." 776.751 Harrods - Har- Óleos •S. A. -2- Classe 46.
Al . Ag. e 43.
rods (Buenos Aires) Ltd. - ClasN.° 777.338 - Extrapol - WyrJ9 P/9../17
se 36.
Wrcearfas Narfonais, EXPEDIENTE DAS DIVISÕES R
andotte Chemicals Corp - Classe
A 1‘21--,:or co, 1".. ç,-,tiiclos e
n.°
I.
SEÇÕES - REPLIBLli...ADOS
N.° 776.755 - Mágico - Armarom-stiveis - l
earias Nacionais
ções de Aço Probel S. A. - ClasN.° 777.341 - Wolff's The S. A. - Cl. 4 1 , 42 e 43
Rio, dezembro dé 196$
se 11.
Royal Sovereign Penei! Company
No 629.398 - D x Pr-earias Nacionais,
N.° 776.897 Feen-A-Mint -- Ltd...--r- Classe 17.
Notificação3. aior. Mais Perfeit ae Convs'eta
White Laboratories, Inc - Classe ..N.• 777.342 - Fam -- Labora- eA 4M
ir.° 3.
tório P. Farnel Ltda. - Classe 3. Oroaniza,ão em Com sstiveis Uma vez decorrido 'o prazo de r3
Nacionais S. A. - Cl. 41, 42
Prorrogação de marcas com as
N.° 776.907 - CICA - Cia. Inconsideração previsto pelo artigo 1,
dustrial de Conservas Alimenti apostilas ind i cadas pela sessão:
da Lei 4.048, de 29 -de dezembro dl
N. 713.898 - Warner's - The
das - Classe 21'.
NT° 629.129 -- Mercearlas Nacionais, 1961, e mais dez dias ora eventual
Warner
Brothers
Company
,--..
Orryul
N. 776.913 - Broscoplast
ho
Organiza,ões em Comes- imst-das dc re ,-msid-rarões, e se da
Classe 36.
'
•
tiveis
Brascola Ltda. - Classe 28.
Wrrearias Nacionais S. A. mesmo não se tiver valido nenhum in
N.° 776.912 - Bopn & Reuther - Cl. 41, 42 e 43.
N.° 776.914 - Araniaçã - Pa
teressado, serão logo expedidos os cer
nificadora e Confeitaria Aramaça - Bopp & Reutter GMBH - C/as;
tificados abaixo:
N° 629.331 Mer1311 Naciose 8.,
Ltda - Classe 41.
nais, a Cínica Organização em ComesMarcas deferidas
N.°: 776.98 1
Bellaouren - tíveis - IVIerreariPs Nacionais S. A.
N.° 776 969
Lupo. Sandoz
S.
A.
-- Classe 3.
Lupo Agrícolo, •Comercial e In- Cl. 41, 42 e 43.
N° 355.570 - foz!! - C C
N.° 776.982 - Ipecopon - Sandustrial - Classe 38.
França
Cia. Ltda. - Cl. 41.
N°
629.332
Mercearias
Nacionais.
Classe
3.
N.° 776.970 --- Lupo - Cia. r1 ° z
•Aa Mais Fina Organização em ComestiLupo Agrícola, Comercial e IndusN9
453.545
Ind. Com . e Repro
N.° 776.984 - Sandozo/ - San- veis Mercearias Nacionais S. A
.. - sentações Cedro Ltda. ---. Cl. .32.
trial - Classe 32.
• doz S.. A. - Classe 1.
Cl. 41, 42 e 43.
- Scillaren - SanI\19 507.482 - j ennifsr - Modela
N.° 776.971 - Lupo - Cia
N° 629.331 - Mercearias Nacionais dores Femininos Jennifer
Classe 3.
Lupo Agrícola, Comercial e Indus. doz S.A.
r,tda. Clas
a
Pioneira
das
Or
g anizações em Co- se 36.
77
.•6..987
tiial - Classe 36.
- Thiovit --- Saninestiveis
Mercearias
n
•.
A.
lacionais
S.A.
Classe
2.
N.° 776.972 - Lupo
d°z,
- Cl. 41; 42 e 43.Limo Agrícola, Comercial e Indris:,.
Nome Comercial deferido
N. 777.063 - Timken - The
No 659 .865. -.trina 5arnília a SerClasse 37,
• Timken-.Roller Bearing Company
N° 446.579 - PaiSelaria Master LI
viro, do Povo . - Casas da Bmsha Com.
N.° 776 989 - JS - . Casa .iose - Classe: 31.
o Ind. S. A. - Cl.
mitada
-. Master Ltda. •
-l1-15
N.°777.303
-Lustrem
,
Silva - Confecções S. A - Clas?R
441
42 - 43
t.fr.,
rrêã. - Classe R.
- 47 e 48. Art. 119, n° 3.
se 37.
•
.No 761.804 - Cera R ›-erde 'Onde
N.° 773.997 - ema - Calça076.031-- Rima - WaclCv
a Passa Brilha - Recorde 5. - A. Indús- 'Titulo de Estabelecimento deferido
dos Cento ltda. 36. Maria]) Lewandowski - Classe 49. trip s Químicas
CL. 16. z
N° 447.957 -- Preto e Branco Mo.
752.C94 - Ericsson - TeN.° 776.998 - O Gato :Feliz
No
774.935
MensNrc Fiel, da das - Preto e Branco Modas Ltda..
lefontiltifélsolaget
L.
M.
Eries
*Son Em orêsa -G f ea • O Cruzeiro- S, A.
Saúde no Lar - Lahora-orio •Homeo- - Cl. 36 - Art. 117. n° 1.
- Classe 11.
C.1a~ 32.
-)át:,-o FM S.
- Cl 32
N9 309.344 - Indústrias Reunidas
N.° 777.000 - Meninos: , --14n
N.° 775'. 363
Magrtorbin 77,6. 1 07
Mossnró
Indiana
prêsa O Cruzeiro --S . "A. Emanuel Merck Offene Handels- dos'N.
Indústrias Reunidas Jose
Esportístas rVejlria Colóinhia Stefanini S; A.
Classe 32,
cj; 2 -46 - 48
gesellschaft
Classe
A. - Cl. 4'2'. 4 3- •
Art. 117 n9
'
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N9 176.736 - Soler - Francisco
,--'-ros - Cl. 48.
So
N° 263.516 - *Mattevita - Ady
Amaral Curado - Cl. a i.
N° 464.176 - Imperial Distribuidora
de Produtos Alimentícios Ltda. Classe 41.
I\'" 504.116 - Anglocan - Indústrias Gasparian S. A. - Cl. 23.
1\1° 441.698 - TAS - IAS Imobiliária e Comercial de Materiais Para
Con,triição Ltda. -- Cl. 16.
Recursos interpostos
Banco Novo Mundo S. A. (no recurso interposto do defermento do termo 213.252).
Alberto Lundgren Tecidos S. A.
(no recurso interposto ao têrmo rúmero 430.902).
Alberto Lundgren Tecidos S. A. (no
recurso interposto ao termo 431.846).
Argu,vamento de Processo
N9 495.468 - Auto-Malas S. A. -

1

Dezembro de 1966

111)

•••••nnn.

alearamgaa

Marcas indeferida3

Arquive-se o processo.

(Seção

O Senhor Diretor da Divisão de
Marcas negou acolhimento aos pedidos!
ac reconsiderações interpostos nos processos abaixo mencionad . )s a fim de
manter as decisões anteriores.
N9 287.300 - Marca: Elefante Requerente: Leonardo Baile Cirnino Recorrente: American Potash and Chen/ir:ai Corporation. - Processo delerido.
N° 444.086 - Marca: _Sita - Requerente: Sita Sociedade Imobiliária de
Tupã Para Agricultura I - Recorrente: Kaspar Winklcr Pa Co., InhaI-e- Sclunker Winkler. - Processo
deferido (com exclusão de impermea1,ilizantes) .
Titulo: Casa MoN° 437.444
reira - Requerente,: Casa Moreira Ltda.
- R-corre-tr.. l'iç niiinas Moreira S.A.
: •
- Processo deferido. --,
N° 334.419 - Frase: Aji-No-Moto Tempero Mágico Requerente. Ajinomoto do Brasil S. A. Ind. e Comércio. - Processo indeferido.
N° 194.686 - Marca: Stella - Requerente: Indústria Metalúrgica Stella
Ltda. - Processo indeferido.

N° 461.037 - Marca: Star - Re-,
=rente: Star, Bonifácio Echeverria,'
S. A. - Processo ind2te rido.
N° 445.575 - Marca: Unicovermil
- Requerente: Instituto Quimmo Campinas S. A. - Processo indeb_rido.
N° 430.150 --- Marca: União Requerente: Demo S. A Ind. e
Processo
Exportação e Importaçáe
indeferido.
N° 334.653 - Marca: Ali-No-Moto
- Requerente: Ajinomotc do Brasi.
S. A. Ind. e Comércio. Piocesso
indeferido.
Retificação de clichê
N° 516.582 . - Pérola - Pérola Importação e Com. Ltda. - Cl. 41 Clichê publicado em 11-1-62.
N9 516.586 -,. Menix - Menix Confecções Ltda. - Cl. 36 - Clichê
publicado em 11-1-62.
N9 516.588 - Sintofix - Indústrias
Reunidas Max Wolison S. P.. - Cl. 8
- Clichê publicado em 11 1 62.
N° 516.770 - Neoftalil - Laboratório Thebra S. A. - CI. 3 - Clichê publicado em 15-1-62.

N° 516.772 - Amphebarnato - La•
boratório 'Fhebra S. A. - Cl. 3
Clichê publicado em 15-1.62.
N° 516.797 Hotel Botafogo
Hotel Botafogo Ltda. -- Cl. 33
Clichê publicado em 15-1-62.
N° 516.845 - P-estigio - Teenogeral S. A. Com . e Ind. - Cl. 17
Clichê publicado em 15-1-62.
N. 5 1 6.V.6 - Prestigio - ..tecnoge.
ral S. A. Com . e Ind. - Cl. 40 Clichê publicado em 15-1-62.
N9 516.908 - Fornecedora das
Meias - Alfredo Lovs Farinha Cl. 12 e 36 - Clichê publicado em
15-1-62.
N° 516.953 -- Grero - Brasileira
- Metalsolda Creco - Brasileira Ltda.
- Cl. 5 - Clichê publicado em 16 de
Janeiro de 1962.
N° 517.236 - Etinper Etinper,
Escritório Técnico de Impermeabilizações Ltda. - Cl. 16 - Clichê publicado em 18-1-62.
N° 517.380 - Cantiga da Rua Era tástenes Frazão
Geraldo Oueiroz
Clichê, publicado em 18
- Cl. 32
de - ianeiro de 1962
No 517.125 Desenvolvimento
- Rossine Camargo Guarnieri - Cias.
se 32 - Clichê pu)licado em 17-1-62.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO

_

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 - janeiro de 1963 - Preço: Cr$ 2.400
1963 _ Preço: Cr$ 3.600
Volume 24 -

Volume 32 •f

Volume 33 -

Crs 1.300

Fascículo 1 - abril de 1965
Fascículo II - abril de 1965
Fascículo
abiil de 1965

Cr$ 1 .400
Cr$ 1 200

Fascículo 1. - julho de 1965
Fascículo II - agôsto de t965
•
111.•
Fascículo III - setembro de 1965 ....

Cr$ 1 . 300
ey $ 2.100
Cr$ 2 100

Volume 34 - • Fascículo I - outubro de 1965 .....,
- '1 * Fascículo II - novembro de 1965 •...
- *** Fascículo III - dezembro de 1%5 ....

Cr$ 1.500
Cr$ 1.800
Cr$ 1.400

Volume 35 -

Cr$ 2 .100
Cr$ 2.100
Cr$ 2.000

-

1111•

• Fascículo 1 - janeirc, de 1966 ... •
Fascículo II - fevereiro de 1966 ..

•

IN•

•

***

Fascículo III - março de 1966

Volume 36 - * Fascículo

1 - abril de 1966
** Fascículo /I - maio de 1966
- *** Fascictdo 111- junho de 1966

Yolume 37
▪

Cr$ 2.000
Cr$ 2.000

Cr$ 2.000

• Fascículo 1 - julho de 1966
** Fascículo II - agesto de 1966

Cr$ 2.000

Cr$ 2 . 200
Na Guanabara

Seção de Vendas: Avenida Rhdrigues Alves e* 1
Agência I: Ministério da Fazenda

A VENDA

Atende-se pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília

Na Sede do D.1.N,

:
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MARCAS DEPOSITADAS

Publinaeao feita de acordo com o art 130 do e:?ocngo da Propriedade industrial
Da data da publicação começará
mirrei o Prezo de 60 dias Para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar
suas oposições ao Dep artament0
Nacmual de 4rup meciatia Industrial aqueles que se migarem pre judicar:os com a a
rt.:cassa* do realbtro reauerid0

Têrmo n.° 752.696, de 3-6-1966
Comércio e Rcpresentasões "Gt.vil"
Liin:tada
São Pauto

"G'EVIL"
tnd • Brasil eira
Classe 33
Representações
••••n•nnLn......
Tern) o ti.° i 52.648, de 36m'
Miudezas Alda Ltda.
São Paulo

'

ind. Brasileira

Classe 33
Representações
de miudezas em geral
—
- Termo n.° 752. i0 , de 3-6-1.96O
Evo Cardoár
Não Pall1(

BUREL PRODu.rvo
ALIMENTICIOSClasse 41
fiado
Termo n• U 752.701, de 3 6-1966
uaniticm!ora e (à-riteitaria
Ki Massa Ltda.
são Paulo

"Ia —MASSA"
Brasileira
Classe 41

Pão e bolos
Termo n 752.703, de 3-6-196n
Makplast Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo
MAILPLAbl'

Ind.

DezernLro de 156 5201

Brasileira

Classe 18
Para distinguir Artefatos de materia
plástico e de nvion Recip'entes tabn
cados le maremai p lastico. revestimen
tos conte,Tionados substancias are

mais P vegeta s Arguias içucareiros
artnNeoes para Scclus, bules, nandaias
nasci tiara -elehines ^baldes haetas
nas. caixas carteiras chapas • cabn•
para ferramentas e utensinos. cruzetas
caixas para acondicionamento de ali
m e nto, ;Roia rnIrpr másnro par.,
hat. rias coadores. copos canecas. ccm
chas capas para 411-mns e para livros
Cálices restos castiçais para veias
caixas oram uuarda de Netos .arts;
etios coadores para dia descanse par,
pratos ...mios e copinhop mie Diásiteektv
para sornares, ca. x inibas 'te oisn
Para sorveres colherinnas pasinna.
g arfinhos le p lasmei' p ara sorveres cot
minha: it tilasmec Para sorvetes discos
embreager le inatera , mastim emna
la g ens
narer a , plasmei para sorve
res -suma. tara .Mietos •soma:
OVI011 .. o p Iras , m Fedes liara aMomo
vetã massas' lati rt ,Is . S. nartores Is
pratos Minis t rirmas par,, i.),.es ma.

para bolsas. 'facas guartu.,oes guartu.

rações para porta-blocos guarnis,óos
' dans 1.qualiticariores e para bateae:ra
pe trutas e legumes. jearnn,oes de ma
tentai mastice para .utensilit-is e aduar°,
%luar metias para noisas garros patenapara . cortinas ferro laminados, pias
ricos lanene•ras. marg e q ueiras. mam'
Prunus. p rendedores de roupas mi saio
CS de moveis pires pratos palite.
l ros nas le ..usinha p edras OUrneS ar,
,105 nrorerutef p ara ducumemos

/adores

le a g ua para Uso hmuPStiel
,irta -topos. porta-nique.S. -oornonotaz•

orla doi limentos p lacas. retines .-Jen
nas -seipi . nres
uurtes. SUO ' rtt.3 oart
nardanapds. saleiro rabos tig-ta:
, inos oara ampo Mbus oara sern
ims. • travessas ti p os de material pias
, Ico sacolas. sacos sauu nhos vasilha
iies pare .w.uniticlinamento . 'as .qs XI
mraS colas a tric e colas sar
mictas
.m outras ciasses p ara nutra, na pare
omines para marceneiros o ,, , a sapa
eiros tiara vidros pasta adesiva na,.
maier
p lasticè e Moera.

Termo, n.° 752.704, de 3-6-1966
Irma indústria de Revestimentos e
Manufaturados Ltda.
São Paulo

'NACIONAL"
I nd. Brasileira
Classe 12
'tinetas comuns, agulhas para cose,
ouses, colchetes, dedais, fechos corre
!i,os, garras, ¡rifas de np. tai para en
'cites de vestidos, fivelas. :lhoses,
((lotas, missangas, p assadeiras e ve

silhas
_ .
n.0 752.705, de 3-6-1966
São Paulo
írwiERco

Ind. Sr-à-iIeira.
n
Classe 4
Mármore
Termo n.° 752.706, de -6-196A
9utei Simpatia Ltda.
São Paulo
ISINTATIA'
Ind. BrasileirA
Classe 33
oomriços de hospedagem
_
Termo n.° 752.707, de 36-1965
.tutn Peisto Artur Alvlm Ltda.'
São Paulo

óleos lubrificantes, óleos destinados à garrafado, gás liquefeito, gasolina, pra.
iluminação e ao a quecimento, óleos
xás lubrificantes óleos ,combustis
para amortecedores, petróleo e
óleos lubrificantes, óleos ekstinados
uerosene
iluminação e ao a q uecimento, Man
para amortecedores, petróleo e
'Tv-'rtrio n.° 152.708, de 3-6-196o
rucrosene
Plásticos Alga Ltda.•n•n•
São Paulo
"ermo n.o 752.710, de 3-6.1966
Textil Hermunpulis Ltda.
São Paulo
"ALGA

Ind. Brasileira\

Classe 28
P ara' distinguir' Artetatos de materm
dast/c a. e de nvion Recip entes tahr
'idos de material p lástico. revestimen
riais e ve g eta.s, Argolas Nurareiros
, rtna ‘ bes p ara Ódios, bules. nandeta•
I e tone ã ha :de!. bacias no
;as, caixas. carteiras, cha p as cano

sara ferramentas e p rensam:. cruzeta.
. (Indicion,wierize
lentos caixa de ri ater.al plástico par
coadores co p os. canecas. con
has capas para álbuns e para
álf tes. cestos castKans para veias
amas para g uarda de ibietos. carro
..hos coadores para dia descanso Par:
inatos r u g is, Fôrmas para doces fita'
,ara q onetes
colherinnas
Pasinha•
ariinhos
p iastrec para sorvetes
' ranhas dr p iásrieo pare sorvetes, disio.-'ilens de ,nater.al plástico para sorvo

"IERIACYUPOLIS"
Ind. Brastleira
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci.
lc para confecções em geral, para
'apeçarias c para arrigits de cama e
ilesa: Algodão, alpaca, canhamo, c rtiie
-anta, casimiras, tatenelas e tecidos
à em peças, luta, fersev, linho, aviou
nico paeo, percalina, rami. rayun, seda
14tiral, -tecidos plásticos te, • '
imper.

meáveis, termos de pano couso
c veludos
Termo n.° 752.711, de 3-6-1%6
"s e Laje ‘Valitiria Ltda.
São Paulo

MI/ALE:IRIA"
Ind.. Brasileira

-s ,estalos p ara ometus esto:mas
Classe 41
vion esteiras enteites p ara tufam,. f,anclies de: alichcs, mortadela, prestai.
eis massas antl-rualus estunqures
to, roz
queijo, salame, salsichas 11
, ratos co p os e conwhos
niástirou
churrascos
:ara ha:Sas. d'acas quarrni.eies quarni
'rèrmo
n,
/52.71:
de -3-6.1956
.ões hora g orra-blocos.
ti a rnioSef.
-a L q uidificadores e para flate ' leira- António Labrini Nctto & Irmão Ltda.,
São Paulo
e l e011ine.S. :;carnugies de -na

erual Plastice para utemilios e eliojetes
imarnições p ara bolsas garfos. ualeria
para cortinas ferro laminados piá,
l anche.ras ~regueiras, maga.
p re.ndedores de roupas Juxadoi-s de móveis, pires pratos p alite. 9As de cosinha p e ...tras numes aro
,os protetores p ara documentos 'Ou
ialores de a g ua uara uso foinestiet•
'urra -copos p orta-ntoue:s. por 1-nata'

Jona-documentos macas. i-enites
:nas . . em p ientes su portes. suportes
luardanapus saleiro pinos Nein

tubos para ampolas.' tubos uara serin
gas. , travessas imos de mataria! mas
leo sacolas sacos sauu.nnos vasilha.
nes para ac ondiminamento .vasos.
aras sofas a trio e roias sãrs inclutda,

CANINHA CABRINI
nd Brasileira
Classe 42 ,
Aguardente de can0
m4rra0 n.° 752.713, de 3-6-1966
Aldo Macaterri
•
São Paulo
,

JOIAS MACAYERR..
Ind. Brasileira'
Classe 13
jóias
Termo n.° 752.714, de 13.6-1966
t--- Indústria de Revestimentos e j
Manufaturados Ltda.

outras classes para norracria par:
.urrumes IMre rfiarceneiros para sapa
temos p ara vidros pasta 'adesiva para
São Paulo
_rnator.a: p_iasti_cce atuara'
"INGLBbA"
ind. Brasileira'.
Urino n.° 751.709, de 3 .6-1966 '
Auto Pclisto Santa Paula LtdClasse 12
ARTUR ALV1M"
Aliais-As, agulhas, argolas, botões, co1.
São Paulo
dietas, fivelas, gritas de metal para etr
Ind. Brasileira
• leites de vestidos e presilhas
-SANTA' PAULA."
Classe 47
Ind. Brasileira
Termo n.° 752. .715, de 3-6-19O6
Para distinguir combustiveis, lubritiean
Walpeças Ltda.
tes, substancias e produtos destinados
Classe 47
São Paulo
i luminação . c ao a q uecimento. Álcool Para distinguir cumbustweis,
wALFEçA
motor, carvão a dás hid rOca +oro tt n tes, substâncias e produtos destinados à
.nd. Brasileira
mc•t....cc/, bilha rici
oronano, gás en litirninacAo e ao a quecimento; álcool
uág gri urf Mn, -gasolina,
motor, carvão a gá . bicfrora-lssreto
Classe 21
xas l ubrificantes, óleos combustivels, gás metano. butatto e Drup ano, gás en-Artigos da classe
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçâo feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçào começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial anuêles que se julga.em prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 752.716, de 3-6-1966
Serralheria Artistica Italo-Brasileira
Limitada
São Paulo

ITALO BRASILEIRA

Ind. Brasileira
Classe 16
Artigos da classe

.'pios: bugias: adenótornos: abre-bocas, bacios ou parcialmente trabalhados. meTêrmo n.° 752.728, de 3-6-66
nitri
,L1.3.3. aparadores: porta-amaltais em araasa, metais estaninados Antonio •-la Souza e Rafael Moreira
,mas: escavadores: extratores: colhe- netaas para solda. nIquel, ouro, zinca
Fernandes
São Paulo
res cortanies. calcadores e alicates
corruaado e zinco liso em tõlhas
t'
Tármo n.° 752.721, de 3-6-1966
Hermann. Rudnik
São Paulo

RAN 5 ) AI) ORA

HERN R1JDNIK

Têrmo n.o 752.717, de 3-6-1966
Petrovias — Engenharia e Comércio

Liasse 21
Para distinguir: Velculos e suas panei
integrantes: Aros para bicicletas, auto
móveis auto-camiahões. aviões, amor
'tecedores. alavanca de câmbio. braços
PETROVIAS
ationetes, carros ambulantes, caminhões
• carros, tratores, carros-berços carros
tanque:, carrOs-irrigadores, carros, cai
Classe 16
rocas, carroçerias, chassis, chapas cir
Artigos da classe
caiares para veiculos. cabos de veicules
Têrmo n.° 752.718, de 3-6-1966
jorrediços, para veiculos, direção desa
Sociedade Imobiliária Dourado Lts.ta
:ladeiras, estribos, escadas rolanes. ele
São Paula
vadores para assageiros e ara carga
tngates para carros. eixos de direção
trc—s. fronteiras para veiculos guidk.
'acta:activa— lanchas, motociclos, moias
motocicletas, motoca-gas moto turgõeá
rodas para bicicletas, raios para bicicie
:as, reboques, radiadores para veiculo.
Classe 33
manivelas, navios. ônibus. para-choquesInsígnia
nara-lamas. para-brisas. pedais ~tete
odas pare velculos. selins. tricicles
Termo n.° 752.720, de 3-6-1966
rantes para veículos, vagões, • velocipe
Padaria e Confeitaria Planalto Ltda.
das, varetas de contróle do E:lanados
São Psacgo
acelerador. tróleis. troleibus. arames de
carros e toletes p ara carros
PLANALTO
Termo n.° 752.723, de 3-6-1966
Kioyoshi Goto
São Paulo
Classe 41
lubstâncias alimentícias panificadas, no[latamente: pães, biscoitos, bolachas, boFRANGOR
los, broas doces e confeitos
Termo n. o 752.719, de 3-6-1966
Classe 19
Representações Nível Ltda.
Aves, caprinos, carneiros, gados, galinhas, gansos, marrecos, ovos, patos,
perus e suínos
NIVEL
Termo n.° 752.722, de 3-6-1966
Metalúrgica Emepece
tndus tr ia Br a s 1. leira
São Paulo
Classe 10
Massas plásticas para fins odontológi
ELIEFECE •
cos e guta percha. pontas de guta-Per
dia para obturações de canais. cara ia.
ag nada. cara para incrustações e art.'.
dileção ileal base. cera colante. GandraClasse 5
Ca. godistas. verniz :solante gemo Aço em bruto, aço preparado, aça
amalgamas líquidos a pós para limpeza -foce, aço para tipos. aço fundido,' aça
# p olimento. lixas porcelana, ruge. dis- Parcialmente trabalhado, aço pálies aço
cos e rodas para desgaste, apta-archa -afinado. bronze, bronze em bruto ou
dentes artificiais, dentaduras. alaorlât oarcialtnente trabalhado, bronze de
fdrófilo. catgut seda e cr:na ara sorti- manganês, bronze an pó, bronze em
ras. agulhas ara injeções, instrumento: baara, em fio, cfaumblo em bruto ou
cirúrgicos para operações, cadeiras para aarcialmente p reparado- cimento Me.
Clinica médica. canulas. conta-gotas, vi- f álico, cobalto, bruto ou parcialmente
dros conta-gotas, pincéis para garganta -rabalhado, couraças, estanho bruto nu
facas; p:nças anatômicas; tesouras, aos aarcialmente trabalhado ferro em bruto
totomos, serrs serras para raquictemia 411 barra, ferro manganês, ferro velho
martelos. bistcris; afastadores; botleõe: gusa em 'auto ou parcialmente traba.
diretas; ruginas: elevadores. espátalas 'hado. gusa temperado gusa maleável
protetores. perfuradores limas; paria amenas de metal. lata em falha tarar
Oisos lancetas. linametros. esteroscepic -m fõlha. lata(' em chapas latão err
estiletes. especulos dilatadores: r,steró .,• reinlheies. liga metálica
'imana,
metros de p ressores; anuscóteos; retos magntsio, manganês, metais não traba.
Limitada
São Paulo

Ind. Brasileira

DOURADO
—

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Termo n. 9 752.724, de 3-6-66
P. aiticadora ; e Confeitaria Flor de
"ant Anna Ltda.
São Paulo

CAPOTI
Ind.

Brasileira'

Classe 41
, ilcachotras. ajetria. alho, aspargos,
olear, alimentos para an . mais. amido,
'-is ameixas, amendoim. araruta,
lirâra,
Ind.S#ras
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeilonas, banha. bacarnau, batatas, balas
Classe 41
aiscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Para distinguir: Substâncias alimentí- ate ara • pó e em grão camarão. cantem,
cias panificadas, notadamente: páes, ia oau e em pó. cacau, carnes, chá.
biscoitos, bolachas, bolos, broas, doces arramelos, chocolates, confeitos, cravo,
e confeitos
'areais- cominho, creme de leite. cremes
1 . imenticios croquetes, camaratas, canTêrmo n.° 752.725, de 3-6-66
fica. coalhada. castanha cebola condiP^herto Arantes de Almeida
nentos vara alimentos, colorantes,
São Paulo
,
aiouriços. dendê. doces, doces de frua
as. espinafre, essências alimentares, em. ..das, ervilhas. enarovas, extrato de tos
" TU SP" TE ATRO 1S
"iate. farinhas alitnenticias, lavas, féUNIU RSIT ÁRI OS IE
;talas.. flocos tareio, fermentos. feijão,
SXO PAULO
icos. trios. frutas sacas naturais e crer
-C a pit al
alizadas; glicose, goma de mascar, gors
P
duras, grânulos. gra° de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, berra
Classe 33
turre. horta:iças. lagostas. lingual& leite
Titulo de estabelecimento
ondensado. leite em p6. legumes em
.onserva, lentilhas, linguiça. louro. mas.
Têrmo n.° 752.726, de 3-6-66
, as alitnenecias. mariscos, manteiga,
Pertiminas Companhia Miln ei " de
nargarina. marmelada . macarrão, mas.
Fertilizantes
a de tomate mel e melado, mate, aia"
Minas Gerais
'as para mingaus, molhos, mola:moi
aostarda mortadela nós moscada. ao.
áRTININAS CON-;
:es, óleos comestiveis. ostras. OMM
.ães, paios. pralinés pimenta, pós para
PORIA laNEIRA
audins. picides, peixes, presuntos, pai
' DE', FERTILIZANTES
is. petit-pois., pastilhas. pizzas. puding
fueilos rações balanceadas para ad.
nal& requeijões, sal. sagra sardinha*
Nome comercial
and:ride& salsichas, salemas, sopas ea
Têrmo n.° 752.727, de 3-6-66
atadas. -sorvetes. fuce de tomates e de
--"---;taas Companhia Mineira de
rutas: torradas. tapioca, tâmaras. talha
fertilizantes
-mi, tremoços, tortas. tortas para
finas Gerais
mento de animais e aves, torrões.
toucinho • vinagre
Termo n.° 752.730, de 3-6-66
. FERTI MIN AS
"Ipanema" — Administração e EmpreEnd. Brasileira
andimentos Ltda
Classe 2
São Paulo
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura. à saber: adubos
'adubos artificiais para o solo. álcalit
oára fins agrícolas. bactericidas, ceras
Para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo, dehimadores.
desinfetantes usados na agricultura"
Classe 33
na hcaticultura, escórias básicas para Venda de imóveis, administração de
adubos, 'neles para exterminar ani- bens imóveis, predial e de condominio,
mais e p1antas - daninhas. extratos di. planejamentos de vendas; loteamentoe;
g uassia para fins hortícola& fertilizan- hipotecas; incorporações; corretagens e
te:: para o solo. formicida. guano. toseempreendimentos
aluga— massas para enxertos pastilhas
Termo n.° 752.731, de 3-6-66
Vara destruir insetos. preparações para
Importação
Comércio Indústria
nrestrvar o solo, preperaçõe; para des.
Lá:a .
Paloma
trui- insetç hervas e plantas dana
São Paul.,
nhas, sais para fins agrícolas, sais pare
tias horticolas. substâncias quimicen
"PALOMA"
tara des t rui, insetos. hervas e planta,
laninhas venenos contra a vermina,
Cla:sse _3 .
venenos para insetos e visgos
Reore-sentaCá. es importações
contra lagartas
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MARCAS DEPOSIT,ADAS
Publicaçáo feita de acordo com o art. 130 - do Código . da P ropriedade Industrial. Da data da
p ublicação começara
• eorrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo. poderão apresentar atuis opèslates
ao Departamento
Nacional da Pro priedade Industrial aquêles que se Julgarem p
rejudicados com w concessão do registro requerido
Tenra° n.° 752.729, de 3-6-66
Laboratório Clínico Médicos Associados MAP Sociedade Civil Ltda,
São Paulo

ve iculos. artefatos de borracha não in sas, caixas, carteiras; chapas cabo
alados em outras classes: Arrueias, a r cara ferramentas • e utensilios. cruzetas s• iarrus. jardineiras, licareiros mamatlei
ras, mantegueiras. pratos pires. porta:
aulas, amortecedores, assentos' para ca
aixas para acondicionamento de ali • óias, °afitemos. potes. pendentes pe
letras, borrachas para aros, batentes d mentos caixa de mater:al plástico para
otre, buchas de estabilizador oucha s ata rias, coadores, copos, canecas, con aestais saladeiras, SCIWIçOS para re:
sas. vasos, vasilhames vidro para vi
p uchas para Minei°. p atente de porta chas, capas para álbuns
lay
. e para livros frescos, saleiros, tubos,-' tigelas, traves,
p
atente de chassis, bicos paro mamadei cálices, e estos, castiçais
JAId. Brasileira
para velas, draças, vidro_ para' relógios. vareta:
ras. p raçadeiras bocais, cases para te caixas para guarda do ibjetos.
cartu vidros para conta alotas. vicio paro
i etones, borrachas para carrwros inclua chos
Classe 10
coadores para chá, descanso para
automóveis e p ara bara-brisas e .
wiais.
borracha
p
Motores e tornos e partes dos mes
ara amortecedores pratos, copOs e copinhos .de plásticoos
xicaraa
mos, instrumentos e aparelhos dentários aainhas de borracha para redeas, cocho' para soraetes, ca.xinhas de plástir
Classe II
,para excavar, :ortar, raspar, perfurar le motor, câmaras de ar. chupetas cor p ara sorvetes, colherinnas, pasinhas. ia
erragrns terrarri,mtas de téala esb,telo,
iões massiços de borracha, cabos para garfinhos de plástico para Sorvetes for
limar, polir, earplorar, brunira aecar, me
ateiam- em gerai e nutris artgos
dir, nurilar, misturar, obtura e extrai r erramentas, chuveiros, calços de Dor embreagen de • material plástico. unha,
natal a saber: Alicates, alavancas m•••
racha,, chapas e centros de mesa cor lagens de material plástico , para sorve.
nervos, tor:eps, pinças e tesouras den
riaçÕes de metal. abridores de Iara
tárias, obturações e aparelhos dentárias das de borracha, capsulas de borracm res. estojos, para objetos. -espamas de "nme
liso ou Farpado. assadeiras .,çupar: obturar materiais e anarelho, parac entro de mesa. calços de .borra aylon esteiras, enfeites para autorno.
areirosa brocas. bigornas. Paixelas,
p ara fazer e montar coreias. chapar r aba para máquinas, copos de borraché
vais. massas anti-ruidos, escoadores
aandeijas, baçias. baldes, bimbonieres:
mesmos, dentes artificiais, absorvente, para freios, dedeiras desentupideiras pratos, funis, :acenas para doces. fitas )ules:
ca-dinhos, cadeados castiçais, co.
.dentários e recipientes para os mesmos discos de mesa, iescanso para pratos Fiara bolsas, 'moas guarnições
heras para p edreiros correntes. cabidesa
aparelhos para separar, regular e ex enco.stos: embolos, esguichos . estrados nições para p
orta-blocos, guarnições chaves; cremones. chaves de paratusos,
trair dentes. materiais e aparelhos pari es pontas de borracha em quebrajaca para 1 :q
uidificadores e para batedeiras conexões . p ara encanamento, colunas,
imaressão, artieulaçãn, modelanern e re
para ornavas, hos de b6rracha lisos de trutas e legumes, gcarnições de ma
.'aixas de metal para .)..)rteoes. canos de
véstimento de dentes, aparelhos e ins
tôrmas de borracha, guarni 1/4 ões pari renal plástico p
ara etensillos e eibjetos mearl. chaves de tenda chaves isglasa,
truraentos para anesteS'a, esterilizadores automóveis, guarnições pa
veículos luarnições para bolsas garfos. galerias • abeções, -canecas. ai
esq uentadores e aquecedores dentários iancheias • para eacolares ammas
p os. cachepots,
-antros de mesa. cocitieteieiras • caixas •
espelhos e iluminadores bucais . denta l orracha para de g raus, listas de bor .ara cortinas. Ferro lananados, pias
ricos
.
lanche.ras,
mantegueiras,
malas
oa ra acondiciona mente de al:mentos.
rios, seringas e umedecedores de clisc( -acha manoplas. maçanetas, 'prumo
a-móis. p rendedores de roupas pus ader- caldei. : ões. Cacaralais. chaleiras. cafeteidentários, aparelhos dentários para lia -es para para-lamas, p
rotetores dr es de móveis, pires, pratos palitei- ras. conchas coadores: distintivos dracrua, lábios, boche.cas e queixo. bioco p ara-choques, pedal do acelerador, pe
ros. pás de cosinha. pedras pomes aro ara diças; enxadas. enxadões, esteres.
dentarios de suporte, liquido dentário ial de partida. p
eras para businas gos protetpres p ara documentos ou 'ripares
p :ra separação: . cade l ras, bancos. su p ratinhos. p
esgu.chos enfeites para arreios. _
neumáticos, pontas de bor xadores de água para uso doméstico -..strihos. esferas
para ar r eios, espumaportes, esteios, escarradeiras. mesas
¡etapa smajnai a sei ehuay eJea arpe. Porta-copos. porta-nique:s, porto-notas
. 1 eiras; formões .
braço, caixas e p rateleiras, gavetos e
ferro para cortar
imasiças, rodízios, revestimentos dt Porta-documentos p
a p ura ferrolh:s. t aças. lacões. tachalacas. rebites 'ovai
ejectores de saliva para dentistas, preorracha,
rodas
de
borracha
para
mo
-lhas.
recipientes,
suportes,
suportes
pare
parados e composições dentárias. per Jei.:„
sanfonas de vácuo. suportes ri, g uardanapos, saleiro tubos, eigeias taras terro comum a carvão, têtureiras.
'mis fôrmas p ara doces. freios para
rances para dentes artificiais, enchimen
-n 'olor sapatas do pedal do breque,
tos ou massas para os dentes. ouro
¡ embalo e Isolador, suportes, semi tubos para ampolas, tubos para serin- -..strada de ferro. f rigaleiras: ganchos.
, relhas gar'us gancho:. -para quadros
suas ligas. amalgamas
gas, travessas, tipos de material piás
aneumáticos. suportes de câmbio san tico sacolas, sacos, sacar:raios, vasilha aonzis rara
da rrnagens: insIgnias: liTêrmo n.° 75'2.732, de 3-6-66
`onas de partidas, saltos, solas e solado:
Ou-Bom Produtos Alimentícios' Ltda . de borracha surdinas . de borracha para me, para ac ondiciinamento, vasos, xi 'nas lâminas, l iroreiros. latas' de liso;
caras, colas a frio e colas são incluirias arras; machadinhas molas p ara porta.
Bahia
lplicaçáo aos aios telegráficos e teieta em outras classes, para borracha para
-nolas para venezianas martelais larmucos, travadores de porta, tigelas c
r
tigelas, tampas de borracha para conta omines. para marceneiros, para sapa- e.as. marrizes: navalhas: puas: pás, preteiros. para vidros pasta adesiva para los. p arafusos. p irões. p orta-gêlm ciogatas. tiras de boraacha para .elabora
material Plástico e ingeral .
eiras, porta-pão, p orta-jóias. paliteiros,
--cão
de
substâncias
ouwe-as
I190.-BRAS
Classe 26
,anelas, roldanas, ralos para pias. rebia
Art-e-fatos de madeira em geral: iNrao
Urino n.° 752. 734, de 3-6-66
es, regadores: serviços de chã e café,
Malharia Brasil Limitada
las, alguidares, armações para ba1ci5e
Classe 41
.erras, serrotes, sachos sarcarrolha: teMinas Gerais
e para vitrines, artefatos de madeira ouras. talheres • a tlhadeiras. torqueze,
Pães, biscoitos, bolachas, macarrá'o
para caixas, bandejas, barris baldes. enazes, travadeians,
Classe 36
Térmo n.° 752.733, de 3-6-66
! batedores de carne, caixas. caixões, cai- leira& trincos, tubostelas dt arame torp ara encanamento,
Construtora Atalaia Ltda.
xotes. cavaletes, cunhas, cruzetas cubas, rilhos para p
irtas de correr. taças;
Bahia
caçambas, colheres, cestos para aães .ravesaas, turibulós:
vasos, vasilhamei
capuz p ara cozinha, cabos para ferrae verruma
CONSTRUTORA
INDUSTRIA BRASILEIRA
mantas, cantoneiras engradados, estra
Classe 38
rios. esteirinhas. estojos, espremedeira.s,
Aros para g uardanapos de papel
embalagens
cia
ATALAIA.
Meias de senhoras
madeira, escada, tom 'ig
lutinados álbuns (em branco). álbuns
a g uarnições p ara porta-blocos
Têtmos as. 752.737 a 752.746, de
q uarnIçõe's para cortinas, guarnições de Para retratos e ou t ógratOs. balões (ex.
ceto
imita' b rinq uedos) blocos para
LTDA.
3-6-66
madeiras para utensílios dornéstuaas corres
p
Cervejaria Serramalte Ltda.
malas de madeira: palitos. pratos. P i blocos ondência blocos para cálculos
Nome comercial
p ara anotações, bobinos, brochup uxadores pr endedores de-nas.pio,
Rio Grande do Sul
Urino n.° 752.73, de 3-6-66
r oupas, p âainhas. garfinnos e colheres ras não i mpressas, cadernos da asaraVulcan Artefatos de Borracha S. A.
n ara sorvetes, p alitos pare dentes, tá ver. capas para d ocumentos, carteiras
Guanabara'
boas de passar roupas. táboaS de carne zaixos de pa p elão, cadernetas, cader.
dos, caixas de cartão. ca:xas para pa•
tonéis torneiras, tambores. tattirx.s.
1NDOSTRiA bRAMEIRA
p elaria, cartões de visitas, cartões cO.
* suportes de madeira
PRORROGAÇÃO
inerciois.-- cartões Indices, confeti, carClasse 1:1
tolina, cadernos de papel melimetradc
Classe 28
Vidro comum l aminadO. trabalha& p
Para distinguir: Artefatos àe material em tôdas as
em branco para desenho. cadernos
formas e p reparos vida
p lástico e de nylon: Recip:entes fabra
zristal para todos os fins, vidro inclua esclares cartões em branco. cartuchot
cados de . material plástico, revestimencartolina, copas planográficas.
trial, com, telas de metal ou cornpOs• de
INDUSTMA - BRAStiEURA
-lemos de lembrança, carretéfs de paitos confeccionados de substâncias ani cães es p eciais: ampolas aquários as
mais e vegetas: Argolas açucareiros ..adeirw H imotanzes bandejas cube .0 elaa envelopes. envó/ueros para cita.
Classe 39
armações para &cios. bules. bandejas 'as cadinhos canraans . cálices centoI a utos de papel, en cadernação de pape!
Para distinguir: Artefatos de 'b,..racha minhas dt plástico para sorvetes, d sens ia masa
U pap elão, etiqueto& %lhas índices
cãosiliag
csawss espelhos as .I:
• borracha, artefatos 3e borracha oare. bases para elefones, baldes. bacias
boi
-atas , garra tew , oraus 4!olios haste nMI% de ceitCose. guar danapos. livros
ãeo im p ress:n, livros fiscais, livros da
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Publicacao feita de acordo com o ara 130 do Código da Propnerlade Industrial Da dela da pub l ica-ao começara
r:es an Departameee)
a correr o prazo de 60 dias pa:a o deferimento do pedido Durante esse prazo paciento apresentar -ias oposua
Namonal da Propriedade Industrial aqueles que se pila irem prejudicados cotai a conceseeo do registro requerido

Contabilidade. nata-borro. ornamento, e ein, ma tográgícos. filmes revelados móveis, auto caminhões. avôs ama/
Cle (sap al transparente. ()rotos. papei: nine/cuias. oçuius. aparelhos de aproai a•cre 'ar •s alavancas de ~Mu bareu!mias 'tapeis de estanho e (le alumin.o mação. abat- tones e instres maquina hreques. braços para yen mos b.cirie
carr‘nlics de mão e carretas can,/
para . tavt.: roup s para uso
P-Mee sem •pressào papeis em branca
ihonetes, carros ambulantes, careinhie.
domestico
para tOrrat paredes pape, olmaçc coa
aos, tratores. carros- tier os carro,
oit sem pauta papel crepom papai et
Térmo n.° 752.735, de 3-6-66
anques carros-imeatiores. carros cai
seda pape l .mpermeavel papel encerai,
Roam t..nd Hans C.ompany
oças, carroçara:s. chassis, chapas cir
papel higienizo papel • mperm aá ve
listados Unidos da Anirica
'ares para vriculos, cubos de veiculo.,
para copiar papel para deszelhos. pu
ered-ços na-a veiculas, direção desli
Pe. Para emnriilhe annermeah • I ?are
taneiras estribos. escadas rolantes ele
papel paro encadernar, papel para es
pa-a nassage ros e para carpi.
Cravar papel para imprimir papei na
-iates para Cerro:, FIXOS de dir.-cá-,
ra e na para erannilhus, papel celofane
raios, fronteiras para veiculas gniriãf
papel celulose. pop& de b titio ume
ntivas. fanchas mau/raias moias
ansorvente pape l para emerahat
notocicletas. motocargas moto turgõe•
bac°. papeio. recipientes de papel (at
a. navtos óry bus para-choques
setas de pap a l. remito!. de Pa pe l rol.'
iara largas, para brisas. perla s paneies
papel
transparente
sacos
de
pape
d'e
odas para bi.acictas. raios nara
Serpentinas. tubos. pastais de. cartãc
is rebocou' radiadores para veicuios
e tuhetes d. papel
das para veiculo% seuins triciclos ti
(asse 31
antes para aoictilos vagões velocipe
Adesivos para vedação. anats 'para ve
Classe 22
'OS ',ta eras * contrõle alo abanador e
dação argolas para vedação arruela
ios em geral a-ra t-celagem e pare icelerad« teleis troleibus varaes cit
para vedaçào: barbantes, natracas
-acn COMUM . Linhas de costU7a, par,
carros, to l etes para carros
Camp anha, Senta.e para veaaeate
bordar, para trie ntrgem, etc. (exceto
Classe 11
chas para vedaeão. buiPo frôlha par
barbante)
14 erragens. ferramentas de tôda espécie
CaboS canaletes. cordas co,
Têrmo n.9 . 752.7:7, de 3-6-66
deis anteloalhas, cordões. correias re
teclaria em geral e ourns artgos dt
. Ininstria de Cachimba-. metal a saber. Alicates alavancas ar
Argol
S.
niesào
le
(tia
eseene
-trocas
g
tran
Para Fumantes
tiaaers de- metal arindores de latae
Cieis. esferas para vedação. tiolheo toar/
SZo Paulo
-ame liso u tarpado. assadeiras aeu
amarrarias forros para vetaaeáo rum
arcuais. brocas. maornas naluela,
laca gachetas: Juntas para veda,ã.
X—XIii—BEX
lonas. ....ess nata treeas de veiculo.
e/adejas na-cies. baldes. mmtiontere•
raa
massna
vedação.
ara
Indtletria
Brasileir
•11;PS; cadinhos cadeados caStleals co
t
m-artaa
lta%: e•-t e õe s nar
acres para iwdretros correnras cabules
I P nane velacãm ae l
naves: cremones chaves de parafuso,
verlicao (fin s não tredtcinais). careta,
Classe 44
onexões para encanamento. cohnd•
tiras para v arl -a. en tubos para vellaça,
rara distinguir: Cachimbos, piteiras
válvulas par
cif-uh-c:6es para VPA P
suport:s Tara cachimbas
30135 de metal para portões. canos 1
n-arl chaves tle tenda :naves iswes.
Termo n.° 752.748, de 3-6-5/5
Clrsse 1
-anemias canecas cipos, cachepors
Para distinguir: . Alcat:ão, álea: 1 , gás Argol _S. 7'. Indústria .de Cachimbos antros de mesa coqueteleiras caixa.
Para
Fumantes
carbânico, gomas c colas para fins
ar,-, acondicionamenrc de n1 mentos
São Paulo
industriais
aldeirnes. caaarolas chaaaras za•ete,
Classe. 4
art, condias coadoras. distintivos do
Para distinguir: Ga l o, gama em bruta,
CACRIMBEQUE
earliças; enxadas. ênxa , 'oes wras
extratos oleosos, éleos cm brito cti
•nuares esau (-hos .mteites oara areine
I ndtla t ri a Brasil si ra
parcialmente preparados, liquidas. de
• strthea esteres para .rreios espuma
plantas e cortiça
erras, formões sílices. ferro para :0-ta
Classe
alam terroltus taeas Tal &N. t'2e.aa
Classe :4
Para distinguir: Câmaras frigorificas,
tira: ferre C011 , 11:D 3 C3rVão r;r•Iten.A.
compressores, máquinas para falorl:..ar Para distinguir: Cachimbos: piteiras e
fôrmas para dores, ir( tas oa-a
suportes para cachimbos
bebidas, máq uinas para lavar garraafs,
strarlas de ferro, fng deiras; ganchos
máquinas para engarrafar bebidas, InATêemo n.9 752.749, de 3-6-66
tralhas ciareis ganchos para uuarlro)
quinas para rol-miar e netiquinas para
IMPR. — Indústria Mecânica de
Jonzis para darrua gena: instam/as. li
fabricar gélo
Precisão
mas, *ninas, firoretros latas de irar_
São Paulo
Classe 4
ta,ras: ri e had teias molas Para gortn
-)ara distinguir os seguintes artig 5elé
nulas para venezianas. martelos 1ar
IMPRE—INIOSTRIA
tricas: Rádios. aparelhos de televisão
eras manares. navalhas, nuas. nas. ore
inck-ups. geladeiras. sorveteiras, apare
•os. parafusos. bicões. porta-gilot
EECINICA
DE
boa de refrigeração. encera(iet s as
-eiras. porta-Pão. porta-toras . paliteiros
1-RECISI0 LTDA.
°nadares de nó fogões. fornos e toga
eanelas, roldanas. calos ,.ara D as. rei'.
reiros elétricos, chuveiros aquecedores
a.s. regadores: serviços de chá e eatt
Nome
'comercial
'Mamas. ferros elétricos de engomar
zerras, serrotes, sachos, aacarrolha: te
Têrmos ns. 752.75n a 752.753, ee'
' ,assar, batedeiras. coqueteleiras. exore
irra ralha-ca, atlhadmrae torgueze
merloreS llouid ficadores elétricos. má
3-6-66
ellaZeS, travadefres, ta 'as dt arame ror
IMPRE
au,nas para terar e moer legumes
Indústr l a Mecânica de
.eira trincos neste. para encanamanto
carne, resistente/as eléti:ras. fervedores
Precisão
rilhos para ninas , de correr taças
bule
r
estufas ventiladores. oaen l as
ravessas, turihulas: vasos vasilhame'
São Paulo
elétricos. refletores, relógios de ar re
e vernima
ierado
formas
elétricas
máquina,
•re
Classe 6
ráfiras,
cang
fotog ráficas e cinemato
Mac:minas ara: acabamento 3rhat,
IMP R E
na nhas elétricas garrafas térmicas. re
, rame
acondinon
r
mento
da'a
InOilstria Bras.aleira
ia4res autórnat-cas lamparbe. aparetostar 3111rientar atina alisar arta•
de hiz Fluorescente a parelhos me
ar a p lanar arrolhar • beneficiar hir
'oraii rne acão inrerna esterlizadoras con
-dar hrtrumetat mame cardar' -cole
Classe 21
s
chaves
elériacat
leasadoras hole na
para disfngtar: Ve'culos e suas parte ^ar rompelr COM" r+ -111' enrifi r . nRat co"
emantado-as. intenm ptores tomar i as elt
ntegrantes: Aros para bicicletas auto serva?, Falar, coar, costurar, clarth
correto.% fusivel, aparelhos fotográficos

:ar clas.suii car cravai.
ndr desnagar desnasta

-• I della'

:..-iaaro,ar
iesembrat. desarcara/. desinetat ae.
euipar •istehult aonrai arcam. e'ecai
emita. aat aio-aderna -sten/par,
arnica , ar, r..e tatetcar atros ae me.
-ai. tat-acar acoutas tiinri.
as
iiis. fabricar chapeus. ti.brical escovas.
andem reliam mas- 'mancar gelo tar.ear m é) 4a, fabricai papei fabricar
tatiroar re gues fabricar corroas,
undir Imprima insultem oerturar
prender rebitar roscai aeleciola seoaar serrar tecer. aimnrat ror.
et . torneai netoneiras et/lanho',
artjeaeradores cardaderas cunaensado.
es cra —MU'irdS (finamos, as, avadetras,
aisturacea-as motores oret,; :a rebitaaves re ires. maatimas insti tradoraa
noto mor, ta5.
motrizes
anaratirzes
•erturatrtr:te poeiras. e. moças Integra-1 , as destas mau-amas
'ara dpainai ir c* -.equina-5 art eco alf.
Rád:.is aparelhos ele releveão.
Lps, geia-leras sorveteiras apare.
.305 de retri :','ração. encere eir as as.
' ara fores toaões. tornos e tocaairos elétricos chuveiros aauecelores,
aianças. 'e rros :lermos de •tnaomar e
assar. batedeira:. coq uerefeii.as espec..'
nadares n inuni
lrIorea elétricos mamtnas para orar e moer lenumes
re,sistéricia, PlèrTICHS rerVellOreek
•stutas, ventiladeres papais e lautas
e rancos rake:vos de ar re-ngerado tormas eletricas. maquinai
eiraficas e cne matograficas cama
za nbas elétricas g arralas tannicr . s re'adores alitotearcos. la In f ladas apare'los de luz fluorescente altarelhzet de
timuna-aeão Interna estar eradures conlanaadores bobinas eaha as elétricas.
-omutadores interruptores .:emaclas de
.orrenre. hisivei a pare boa .arograficos
• cinematográgicos filmes revelados,
anácinos óculos aparelhos de aproainação ahat-ionrs e lustres mautunal
para lavar rou pas para uso
domêstico
Têi-mo n.° 752.754, de 3-6-66
Thompson Corporation do Brasil Inas:"
tria e Com&cio Avícola Ltda.
São Paulo •

Avós THOMPSON
Aves e ovos
Tennos ns. 752.755 a 752.758,, de
3-6-66
Flaancap S.

. Adeninis'ra;ão e

Coinércio
São Paulo

4,4
rara di..an,•..

Flimio

ria..dura
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Publicaçao feita de acordo com o art. 130 do ,Caidlgo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas opaações
ao Departamento
, Nacional da Propriedade . industrial aquêles que se lula arem p rejudicados com a concessão do
registro requerido

n
Classe 19
Pi aa distinguir" Aves e ovos em geral.
11 44'..ave da bicho da seda, animais
vivos, bovinos, cavalar, caprinos, gallnáceos, ovinos e sumos
...lasse 41
Alcachofras. lema, alho. aspargos
açúcar. alimentos para animais. arra&
araendoas ameixas. amendoim. araruta
arroz. atual aveia, aaelãs, azeite. aze:
tonas aanha nacalaau tratas. amas
biscoitos bomboni, nolachaa, baunilha
ca tê eal tx5 e eni Grata camarão :anca
een . nau e em pó cacau. carnes. Mh!
caramelos chocolates, confeitos. craqa
cer....ls . cominha creme de ba r, çree
admenticlos. zacaptates compota& coo
pica. coalharia caataaha ce,la coai
mentos para alimentos, colorante
c'.ouriços. clenaa doces doces de irt,
tas. aspinalre essancias alimentares, eu
padas, ervilhas anxovas extrata de ta
Mate. tarinhaa alimenticias tavas.
calas. flocos farelo fermentos, falia.
figos trios trutas sacas naturais e era
acinzadas glicose goma de mascar, gor
granulos orar) de bico. gelatina
condensado leite -171 pó legumes eft
margarina marmelada macarrão rna•
bali
&imanadas mariscos manteigr.
pães. Paios p ralinés p imenta pós par
pudins . pick'es peixes. presuntos Da
tês pedi-ricas pastilhas pizzas udin.
Queila, murtas haianceadas vara an•
mais requeriaes sai Ragu. sardinha..
sanduicaes salsichas, salames sopas eu
;atadas sorvetes suco
romatek e
trutas: torradas ra p ioca tâmaras talha
rim_ tremoços tortas te rtas atira ah
'goiabada a geléias aerva doce hera
mate horta Iças lénostTS. linguas. lett,
Zes, óleos estiveis, ostras ovas
mostarda , .norradeta nós moscada no
sa 4e tomate mel e melado mate mas
mas para mingau. ambas. .raatisaa.
conserva, lentilhas linguiça, louro mas
atento de animais e aves, torrões,
toucinfic e vinagre
Classe 45
Plantas, sementes e mudas para agri
:altura, a horticultura e a floricultura
Fitares naturais.
Têrmo n.° 752.759, de 3-6-66
Alfredo Paoletti e Mário Paolétti

Termo n. o 752.761 de 3-6-1966
Alfredo Paoletti e Mário Paoietti
São Paulo

GRANJA DOM BOSCO
Sao Paulo—Capital
Classes: 19 e 41
Titulo <1 eEstabeelcimento
Termo n. 9 • /)2.i62, de 3-6-1966
Alfredo Paoletti e Mário Paoletti
São Paulo

ORAÉJA LOM BOSCO
Jundied— Est. do
5. Paulo
-

•

Classe 19

Titulo d eEstabeelcimento
Termos ns . 752.763 e 752.764, de 3-6-1956
Alfredo Paolctti e Mário PaolettI
São

Classe 41
•
Carnes abatidas, presuntos, linguiça, salsichas, salames, carnes deiumadas e em
conservas temperos, 'condimentos, legumes e trutas em conserva
Classe 19
Aves e ovos em geral, inclusive do
bicho da seda, animais vivos,' . bovinos,
cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e
.
sumos
Termo n. o 752.765, de 3-6-19f4
Oculostar indústria de Armações para
Óculos Ltda.
São Paulo

São Paulo

to OVO PAU
A SUA MESA
Classes: 19 e 11
Expressão de propaganda
Té71110 n.° 752.760, de 34-66
Alfredo Paoletti e Mário Paoletti
São Paulo

Ft DALGO
Indástria Brasileira
Classe 28
Armações para óculos de material
plástico
Termo n.° 752.767 de 3-6-1966
Manoel José de Carvalho Filho
São Paulo

II O NROVE
PAOLETT

Classe .11
Perragens, ferramentas de hada espécie
artelaria em gera e ourais aragos 1.
Classe- 19
para distinguir: Aves e ovos em af.ral, metal a saber' Alicates alavancas ar
aÇõeS de metal, abridores de iata,
inclusive cio bicho da sêda, nninvi;
-.1 vos, bovinos, cavalar, c ip-mos, gali- arame liso ou farpado assadeiras açu
náceos. ovinos r suln,
careiros: brocas
bloornas
Da:selas

iandeijas, bacias, baldes, bimbonieras. douros, bonés. capacetes. cartolas. cate.
aulas: cadinhos, cadeados. castiçais, co Ouças, casacão, coletes, capas. abales,
heres para pedreiros coii. entes, cabides zachecols, calçados. chapéus, cintos,
naves: cremones. chaves de parafusos atinas combinações. corpinhos, calça*
onexões para encanamento, colunas ie senhoras • de crianças, calções. cala
_amas dc metal para portões, canos
:ata, camisas, camisolas. camisetas.
meatl. chaves de tenda chaves isqlesa
:uecas, ceroulas, colarinhos, eueircila
abe,,ões, canecas, aipos. cachepurs saias, casacos. c:anelos dominas. achar, antros de mesa. e6queteleiras caixas ata, tantastas, tardas para militares co.
aara acondicaonathentc: de ai mentos
traldas. galochas 'gravatas. gora
aideiraes. caçarolas, chaleiras. catarei
"os. logos de 'ingeria lar:metas, laouês.
.as, conchas coadores, distintivos, 1:.
uvas. Imas, lenços manta meias,
-adiças; enxadas, enxadões, aceras maiôr. mantas mandrião, mantilhas Daesgu.ehos, enfeites para arreios
etós, p alas penhoar pulover aderiram,
!stribus, esferas para arreios. espuma
neu g aa, pouches polainas Mamas- pu.eiras, formõrs ix5ices, 'erre pare -cota
nhos. perneiras, quimonos, reqa'oss
aptos terrollas, lacas, tacões, te.a.a
-obe de chambre. \ roupão sobretudos,
liras ferro COMUM a carvão. téruretras
s uspensórios. saldas de banho, sandálias
anis -õrinas para doces, freios oaia quereres, shorts sungas, molas ou glackS
:stradas de, cerro, taci deiras; gancáoa
touca, turbantes, ternos, uniformes
4relha3 garaas. ganchos para quadro.
e vestidos
.mzis para c:arruai:ens. insigmas,
Classe 32
mas, lâminas. liroreiros latas de lixo Para distinguir: Álbuns,
almanaques,
aras: macLacanhas. molas para Porta anuários, boletins, catálogos, tornais,
[tolas para veneaanas. martelos „lar
livros, peças teatrais e cinematografia
eras. matrizes, navalhas: puas, pás, ore cas, p rogramas de
rádio e televisão,
ias, p arafusos. picões, porta-gelo: Po p ublicações, revistas, folhinhas
impreseiras; porta -pão, porta-Paas.
sas e pror,-arnas circenses
.anelas, roldanas, ralos para p.as. rebi
Classe 8
res, regadoras, servicos de chá e cate Discos gravados, rádios, televisores et
,erras, serrotes, sachos. sacarrolha; te
p:ck-ups
ouras. talheres atlhadairas, torquea.
Liasse
T enazes travadeiras, telas dt arame, tor
Ins trumentos musicais de
corda e sitas
trincos. tubos para encanamento ',potes: v.olão. lira. órga.o hamonan.
'favos esp inetas citaras: violinos. uns..
alhos para pirtas de correr, taças
turinpios, vasos vasilhatne, , as: harpas: pianos; vio
loncelos: contra.
e verruma
muros. bano rilins: rabecas: guitarras.
in strumentos musicais de so
p ro:. .metaa
Têrmo n.° 752.766, de 3-6-1966
Indústria de Ferramentas para Curtumes acos ou não e. suas partes: baritonasi
q ax -trompas saxofones. t
Gil. ' Ltda.
r ombones de
Pistão: . clarins: trombetas: cornetinsl
São Paulo
c iar-metes: p
ifanos: flageoletsr flaatas:
'boas, helicons: trompas de pistões:
'altas: 'gaita,. de bôca. ccarinas: atura.
nelas: outros Instru.nantos tnusiniat
gaitas de fole: h armoniuns: adufes:
lats.
tonas: harmônicas e castanholas i
classe 38
Aros para guard a napos
de panei
i g lutinados ãlhuns (em branco)
álbuns
p ara retra tos e outóg-ra tos.
balões I ex.
"eto 'para brinq uedos)
blocos Para
' ,respo
ndência. biocoa para calculoS
aocos Para anotações-, bobinos. brocam.
-as não impressas, c adernos
de esc rever capas _para d
ousTRIÀ BRNstitiR
ocumentos. carteiras,
,cautos de p apelào. cadernetas.' cader.,
nos, caixas cW cartão, matas para
Classe 6
papelaria, cartões de visitas, cartões cO.
Máquinas para cortume: Descarnadel
mercusis.
cartões
Indicas,
contata
carras, rebaixadeiras, viradelras, prensas
escovadeiras, secadoras rachadeiras e Colina, cadernos de p apel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
para tratamento de couto em geral_
e sclares, cartões, em branco, cartuchos
Termos ns. 752.768 a 752.777, de
de . cattialina copas pl
anográficas. ca .
3-6-1966
demos de l embrança. '
carretéis de pa..
Mário Albanese
itatão. envelopes. envóaacros p ara charutos de papel e ncadernação
São Paulo
de nana
ou pap elão, etiq ueto,.
failhas indico
t ailhas de celulose, g
uardanapos. livros
Ião im p ressos, livros. Nem& livros de
J E QUI BÃ O
ontabilidarie, mat a-borrào. ornamentos
papel transparente, protos.
Classe 36
é-I ara distinglr Artigos de. vestuário- lhos, pa p eis de estanho e de aluminala
sem inipressão papéis em btane0
- roupas ''eiras em geral: 'Aciasa;bonara fOrrar p aredes pa p el olmaço
4 vent.tis. alnargaras aná g
uas. blusas
cota
lu sem p auta. p
".oras ba tinas. • blizsôer., • hoinas Saha
apel arcam papel de
s eda, Papel im p
ermeável, papel encerado
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papel higiénico, papel impertneáve, e .de oficio, envelopes, cartões de visipara copiar, papel para desenhos. .pa
pei para embrulho unpermeabiLzad,
papel paro encadernar, papei para es
cravar. papel pare imprimir, papei paratina para embrulhos, papel . celofane
papel celulose, papel de linho Pais'
absorvente papei pare ern'.rahar ta
beco. papelão. recipientes de Dapel rb
setas de papel. rótuios de papel. rolo:
de papel transparente, sacos de pape
'serpentinas rurais. postais de carta(
e cubares de papei
Classe 43
Para distinguir: aguas minerais. águas
gazosas. artificiais. Debidas espumante:
sem álcool. guaraná. gazosa. meneia:
para refrigerantes, soda, suco de 'trutas
sifões. xaropes
Classe 49
Para distinguir logos. brinquedos, pas
sarampos e artigos desportivos; Auto
tomóvels e veicuios Je . brinquedos
armas de brinquedo paralhos,
para todos os esportes. bonecas. árvo
res de natal. chocalhos, discos de arre
:nessa desportivo, figuras de aves
aves e animais, jogos de armar, logo:
de mesa luvas para esporte. miniatu
ra ris utensilios domésticos. máscaras
pare esporte. nadadeiras. redes para
pesca. tamboretes e varas para

tas e comerciais 'memorandos, noras aro
uns-Aries, letras de cambio. apólices,
tolhinhas e demais artigos que enqua.
:Iram a referida classe
Termo n.° 752.780, de 3-6-1966
nwdústria e Comércio Jowa Ltda.
Espirito Santo

ZIDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 752.781, de 3-6-1966
Termofrio Refrigeraão Ltda.
, Espirito Santo

TERMOFRIO

.

Termo n. 0 752.787, de 3-6-1966
Móveis Paraná Ltda.
Espirito ,anto

?Uiveis Par aná
Classe 40
Titulo
Termo n.° 752.788, de 3-6-1966
1-abrica de Calçados "Dickson" Ltda.
Espirito Santo

Fábrica de Calçados
" DICKSON " Ltda.,
Nome Comercial
752.789, de 3-6-1966
Termo
Mateco Material de Lonstruão Ltda.
Espirito Santo

REFRIGERAÇÃO 1.11A.
Nome Comercial
Termo n.° 752.782, de 3-6-1966
Mercantil de Cereais Ltda.
Espirito Santo

Qiialeco
MATEMAL DE

conisfrucao LTDA.

Nome Comercial
TermO n.° 752.790, de 3-6-1966
Dantas & Oliveira Comércio Ltda.
Espirito Santo

a-42--,
fro 0

OP,Ca

Classes: 33, 41 e 42
Nome Comercial
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.° 752.783, de 3-6-1966
classe 42 Perfumaria Capixabaç Ltda.
Para distinguir: Aguardentes. aperitiEspírito Santo
vos. an.z. cifrei brandv. conhaque, cer
vejas ternet, genzbra. gin. kumet. tico
res. acerar; nunch pipermint. rhum
ricos de trutas sem álcool. vinhos, ver
mouth vinhos espumantes. vinhos
guina rias e wh:skv
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Classe 48
Produtos alimentícios: Balas; biscoitos;
Artigos da classe
café; cereais; carnes em conserva ou
não chocolates; condimentos; doces; fruTermo n.° 752.784, de 3-6-1966—
tas secas; farinhas alimentícias; geléias;
Granja Ibérica Ltda.
gorduras; leite em pó; massas alimentíEspirito Santo
cias; óleos comestíveis; peixes; queijos;
rações; refeições enlatadas e sorvetes
Termo n.° 752.779, de 3-6-1966
Dismaco Distribuidora de Material de
Construção Ltda.
ENDDSTR1A. BRASILEIRA
Espirito Santo
Classe 19
Artigos da classe
Termo n. 9 752.785, de 3-6-1966
Lanchonete Rio Doce Ltda.
Espirito 'Santo
Classe 16
Artigos da classe
LANCHONETE
Termo n.° 752.778, de 3-6-1966
RIO DOCE LTDA.,
Representações Vangunda Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 752.786, de 3-6-1966 —
Roger C. Proment
Espírito S Santo

IBÉRICA

'cLismnr.cr
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NANGUARDA

Classe 38
Pare distinguir o timbre da requerente
11 ser usado pela sociedade nos seus

Itapéis de correspondência. duptcatas
faturam, chegue& acees, enleie de certa

ART MOBILAR
Classes: 34 e 40
Titulo

I - I U

f PIE

AI

cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Jintas. combinações, corpinhos. calças
ie senhoras e de crianças calções. cal.
:as. camisas, camisolas, camisetas,
Juecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
,a.as, casacos, chinelos, dominós, achar.
¡ias fantasias, tardas para militares. ca.
¡acuais, fraldas, galochas. gravatas. gomos, ogos de tingem, jaquetas, Inclua
;uvas, ligas, lenços, mantéis. meias;
.naitis mantas. mandrião, mantilhas, pa.
,etós. palas. penhoar‘puiover peterinas;
ceuges, pouches. polainas, pijamas. pialhos. perneiras. quirnonos. regalos.
.obe de chambre, roupão. sobretudo,.
,uspensános. saida, de banho. sandálias.
.ueteres. ehorts. sungas, stoiae ou siado
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vest;d09
Termo n.° 752.793, de 3-6-1966 a
Elma Eletromecânica S.A.
Espirito Santo

EIMA
ELETROMECÂN1CA S
Nome Comercial
Termo II.° 752.794, de 3-6-1966
Granja Ibérica Ltda.
Espirito Santo

A•

Classes: 8, 11 e 16
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 752.791, de 3-6-1966
Mazzoli e Amorati Ltda.
Espirito Santo

SALSICHARIA

IARD1NENSE

Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 752.792, de 3-6-1966
Casa Estrela Ltda.
Espirito Santo

CITY LAR
iNDÜSTRUk BRASILEER?
Classes: 34 e 40
Titulo de Estabelecimento
Termo n. o 752.796, cie 3-6-1966
Confecções Jamp Ltda,
Guanabara

JAMP
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
nventals, alpargatas. anáguas. blusas
,otas. botinas, blusbes. boinas baba
lailroa bonés. canacetes, cartolas cara'alças ca çacaa. coletes, capas." chales:

AGUA DE CAMPINO
INDOSTRIA BRAS11.1214,
Classe 42
Artigos da classe
Termo n 9 752.795, de 3-6-1966Mazzoni e Amorati Ltda.
Espirito Santo

JARDINENSEI
INDÜSTRIA BRASILEIRA.
'Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 752.797, de 3-6-1966
Juracy Josepha da Silva Mendes
Guanabara

MODAS JOSEPlik
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário/
e roupas feitas em geral: Agasalhos
wentals. alpargatas. anáguas, blusa',
botas. botinas. blusões. bo:nas baba,
douma bonés. capacetes, cartolas. cars.
ouças casacão, coletes. capas. chatear
cachecol,, calçados, chapéus. cint0s
cintas. combinações ' corpinhos. calça"
senh..was e de crianças calções, cal.
cas. camisas. camisolas. camisetas
-ueca .s. ceroulas. colarinhos. cueiro&
saias, casacos, chinelos, dominó& achar.
nes fantasias, fardas para militares, coeo ;als. fraldas. galochas. gravatas, sornos. ogos de lingerie. raquetas, !agua
'uivas. ligas. lenços. mantbs melam
t•aiõs. mantas, -:andrião. mantilhas. ps.-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correi o Prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
ietós. palas. penhoar. pulover. pelertnas A.tés. palas. penhoar. pulover. pelertnas
petaaas. pouches. polainas: pdamas pu aeuga . pouches. polninas. pijamas. pu
Mios. perneiras. quitnonos. regatos mos, perneiras. oulmonos. -egalos
robe de chambre. roupão. sobretudor -obe de chambre. roupão, sobretedos
suspensórios, saidas de banho. sandálias
mensórios. saldas de banho. sandálias
sueteres. shurts. sungas. stolati ou alado :ueteres. shorts. sungas. stolas ou siadk.
toucas. turbantts. ternos, uniformes
toucas, turbantes ternos, undormes
'• e vestidos
,
e vestidos
Tèrmo
n.° 732.3)2, de 3-6-66
Termo n.9 752.799, de 3-6-66
Empreza de Transportes e GuardaRR — Publicações Ltda.
Móveis Tiitica Ltda. Guanabara
Guanabara

roa, logos de lingerie, jaquetas, taquês
uvas, ligas. lenços, mantas. meias
nanis. mantas, Mandrião, mantilhas pz,
etós. palas. penhoat, pubver. peierizuss
epouches, polainas pijamas. pu
lhos, perneiras. quimonos. regalos
-obe de chambre. rolpão. sobretudos
.uspensórlos. saidas debanhO. sandália:
ureteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas. turbantes. ternos uniformes
e vestidos
Termo n.° 752.804, de 3-6-66
Seges S. A. Organização de Empresas
e Mobilização de Capitais
São Paulo
OFERECE SEMPRE 11.11
BOM INVESTIMENTO

LNDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 32.."
Artigos da classe
Termo n.° 752.800, de 3 ti .6C
Mota Mecânica l.ndustrial Ltda.
Pernamouco

MOTA MECÂNICA.
INDUSTRIAI LTDA.

nIUCA
CNDÜSTRIA BRASILMA
;
Classe 40
' Artigos da class,
Termo n.° 752.803, de 3-6266
,Máro Ani Cury
Guanabara

THE IONDON

Nome -onierdal
Tèreno n.° 752.301, de 3-6-66
Pernambuco

ENGLISH COUCE

AUTO VIAÇÃO
SANTA CRUZ LTDA.

Classe 33
Título de estabelecimenb
"'ermo n.° 752.806, de 3-6-66
Silvestre Toão Dall'Onder
.Rio Grande do Sul

Auto Viação Santa Cruz Ltda.

Nome comercial
•Têrmo. n.r 752.798, de 3-6-1966
Compeeções faina Ltda.
Guanabara

CONFECÇõES
JAMP
Classe 36

Para distitiguir: Artigos de vestuário...

e roupa , feitos em geral: . AgasalhOs
aventais. alpargatas. anáguas, • blusas

botas, botinas. blusões: ',"boinas.,
douram. bonés capaceres.,.cartolas, cará
pulos. casacão coletes. , capas, chaleá
cachecóis calçados. chapéus. cintos
cintas. comblnaV3es. corpinhos...Calça•
de serihrwas e rle crianças. calções:: 'cal

Classes: 33, 33 e 50
Frase de propaganda
'Termo n.° 752.805, de. 3.6-66
Imobiliária Cascadura Ltda.
Guanabara

IMOBILIÁRIA
CASCADURA LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 752.807, de 3-6-66
Debron Carpcts Limited
Inglaterra

oarcialmente trabalhado, bronze de
nanganês. -bronze em pó, bronze em
larra. em tlo, cau.nto em bruto og
aarcialtnente preparado. cimento me.
,alico. cobalto. bruto ou parcialmente
rabalhado. couraças, estanho brutc ou
.armaimente trabalhado, tarro em bruto,
at barra. Ferro nanganês. Ferro velho.
num em bruto ou parcialmente cabas
nado. gusa temperado. gusa maleável,
uniam de metal, lata em tõlha latão
to falhe. baio em chapas, latão em
iergalhaes, liga tnedlica, batalhas,
nagnasto, manganês. metais dlo traiu.
nados ou pa^ciaimente traZna:bados. me.
ais em massa, metais estampados,
[letais para solda. cuque!, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em talhas
Termo n.° 752.810, de 3-6-66
Distribuidora de Produtos Alimenticlos
Triângulo Mineiro Ltda,
Brasília

Triângulo
Indústria Brasileira
Classe 41
Carnes, peixes, leite, manteiga, queijo,
mortadela, salame, linguiça línguas; requeijão, salsichas, salames, sardinhas.
chouriços; toucinho; xasque, lombos

e

rves

DEBRON
Classe 34'
.apachos cortinas, cortinas automáticas.
cortinados, encerados, linóleos, mosqui.
'eiros, oleados, panos para assoalhas e
naredes, passadeiras, sanefas, tapetes
tapetes de peles, de madeira, de Psteira
corda e cortiça
Termo n.° 752.808, de 3-6-66
lacqueline Andréa Alice Decaux, Bruno Georges _beques Charpentier, Liam!
Georges Karl Charpentier e Alain Engane Georges Antoine Charpentier
França

OUINOCARBINE

.Termo n.° 752.811, de 3-6-66
Alvaro R. Campe'
Minas Gerais

ai Rocha
Indústria Brasileiraji
Classe 41
Sal moldo e refinada
Terme) n.° 752.812, de 3-6-66
Yehan fitunate
Japão

•
Classe 3.
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na mediCea
e na farmácia
•'
Termo
n.°
752.809, de 3-6-66
Classe %
Metalúrgica Brasileira S. A.
Para distinguir: Artigos' de -- Ve: nários
Guanabara
roupas feitas em gerait Agasalhos
aventais. 'alpargatas, anáguas. blusas,
',oras botinas blusões boinas nahp
louros, bonés, ca pacetes. cartolas, cara'
nucas casacão 'coletes.. capas, chaleX
achecols .calçados, cha p éus. cintos
• intas'- . coMbinações, cor p inhos. calçaie senhoras e' de crianças, calções. cai

carnisetl*
ças. camisas. camisolas.
cuecas cerra das (-Marinhos ... cueiro'
emas. casacas chinelo'
.. camisas,
camisetas,
cainis. .ilas
pes. fantasias fardas para- militares.,,,cO
,
;meças. ceeoulas colarin ilos. cueiros'
lertiais Fraldas q a:nchas -uravatas
ros logos dr g ugerie. Jaquetas .laçuti Ka•!us . casacp.s chinelos r•dominós
lenços. :rnantós- _ Meisa,4
liaas
luvas
1antaal .as fardas para, milit7res
maiôs, mantas mandribo,.mastilhas.
-fraldas; galoch-as... gra vatas: oar•

'

PRORROGAÇÃO

K B,
In estria' Brasileira
Classe. 5
Aço em bruto aço orertarado. ac(
trwe aço para . dons' aço fundido. aç<
narclalenente trabalhado, aço pálio . Etc,.
-eFinneo bronze":,bronze
_ bruto ou
„

Classe 8
Instrumentos de medição, tais comi
paquímetro, micrômetro, manómetro de
Indicador de testes, micrÔme‘
tros de espelho, manômetro de dia) .1
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da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
Publicação feita de acordo com o art 130 do
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Nacional da Propriedade industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Térmo n.° 752.813, de 3-6-66
adubos artificiais para o. solo. álcalw
União de Bebidas, Indústria e Comercio ara fins agrícolas. oactericalas. ceras
Gtaa.
rara 'enxertos cenamide de calca,
Pernambuco
amo aciaba para a soas detumaaures

PRORROGO
r

DOIS NUM SÓ

Indústria Brasileira
Casse 42
Para distinguir Aguardentes, apaiari
vos an,z. bitter brandv conhaoue cer
V a las cernes genebra qin icumei fico
res 4:lactar. punch pipermint
,hum
Oucos de trutas sem álcool, vinhos. ver
mouth vinhos espumantes vinhos
guinados s wh skv

Têrmo n.° 752.814, de 3-6-66 4
Indústria de Pastas e Malas Lenac
Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃG

achecols calçados. chapeus. cintos
;esinterantes usados na agricultura
mias. combinações. corpinhos. calça
norticuitura escórias basicas para e senhoras e * crianças. calções, cai
anos. estendias para exterminar aru
as,
camisolas.
camisetas
camisas
aais e plantas daninnas, extratos as leras cereLas. colar.nhos. cueiros
:aassia para t,ns horticolas. tertnizan
ias. casacos chinelos dounnás, renal
es para J Se/o. term/ciau guano tride
es, tantrii,,• tardas para 'militares co
tuisos, massas para enxertos pastilhas
liais, fraldas. galochas, gravatas. goi
era destruir insetos. preparações Para 35. togo, dr tingem baqueta& baques
kr. serva: o solo. preparmes para des
vas. ligas. lenços. manrõs
meias
sun inaetos, bervas e mantas ,Jan; ,aiás. mantas. mandrsbo, maStilhas
,has. sé.e para lins agricolas. sais para
reis, nelas penhoal -pulo , ex. peterinas
aaas aauches p olainas nilatria.s ou
uns horticoias. substamaas quan)cas
era destruir insetos nervas e plantas 'rios. perneiras, quimanos, regalos
laninhas venenos contra a vermina abe de chambre, roupão. sobretudos
venenos para insetos e VISQ0S
n spen.sórios saldas de banho. sandalia.s
ueteres. shorts. sungas. stolas ou siacks
Têrmo na 752.816, de 3-6-66
toucas. turbantrs ,.. rnos. uniformes
Margarcth Briérre
vestidos
Rio brande do Sul
Termo n. 9 752.821, de 3-6-1966

JOLIMONT
VIRMO MIO DE

rava
Indústria Brasileira'

S. A.
Rio Grande do Sul

Indústria de Máquinas
Agrícolas Fuchs S. A.
Nome comercial
Têrmo n.° 752.817, de 3-6-66

Laboratório Zambeletti S. A.
São Paulo
PRORROGA04
.

ZAMBELE111

Indústria Brasileira

lornestico
Têrmo n.a 752.822, de 3-6-1966
Debron Carpets United
Inglaterra

Classe 34
Para distinguir os seguintes artigos coa,leccionados de material plástico, aylor
capachos, encerados, estrados, linóleos,
e outras fibras : Cortinados, cortinas
passadeiras, panos para assoalhos,
redes e tapetes de plásticos ou não

Termos ns. 752.823 a 752.834, de
3-6-1966
Estaleiro Só S.A.
Rio Grande do Sul

Classe 32
i-'ara distinguir Albuns, anuctuagues
inuários. boletins, catálogos. iornais

Indústria Basikin

Têrmo n.° 752.815, de 3-6-66
Industria de Máquinas Agrícolas Fuahs

Antonio Luiz de Santa Ritta
Guanabara

MESA

LEN

Classe 35
Couros e piles p reparadas ou nao. camurças. couros. vaquttas, pelicas, e ar
tetatc dos mesmos: Almofadas de coa
ros arreios, bolsas. carteiras. caixas.
chicotes de couro, carneiras. capas Cera
álbuns e para livros, embalagens cb.
couro. estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições p ara porta-bio
cos. malas, maletas. p orta-natas. parta
chaves. porta-niqueis. pasa I pr . tiras
de couro. rédeas, seitas. sacos p ara via
geme • sacolas, saltos, solas e solados
tirantes oara arreios . e valises

„tas. botinas. biusdes. boinas, baba. binóculos, óculos, aparelhos de aproxiouros. txmes capacetes. ca is. cara mação. abar-amas e iustres maquinas
iixas. casacão, coletes, capas, chatas
para lavai roupas para uso

Classe 42
Vinho
Termo n.9 752.820, de 3-6-1966
Ernesto Neugebauer S.A. —
Indústrias Reunidas
Rio Grande do Sul
w3n,030n3.1 O

2:13fW1:330f13N.

rancolate

livros, peças teatrais e cinemntográti
cas, programas de rádio e televisa»
oublicações. revistas, folhinhas muares
sas e p rogramas CITCPTISES
Têrmo n.° 752.819, de 3-6 66
Jorge Marcon e Sérgio Eilert Rosado
Rio Grande do Sul

Graclowatt
Indústria Brasileira

NEUGEBAUER
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eléClasse 41
Biscoitos, bombons; balas; caramelos; tricos: Rádios. aparelheis de televisão.
chocolate em barra e em pó; conle'tos pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
e pastilhas de goma; geléias; torrões; boa de refrigeração. enceradeiras. as
açúcar cristal; cacau em p6; maralpan: 9iraciores de pá fogões, tornos e fogadoces enfeitados; cucas de mel; tortas e reiro elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças, ferros elétricos de engomar e
gelatinas
nassar. batedeiras. coqueteleiras, exPre.
Têm) n.° 752.818, de 3-6-66
medore& lig uiditicadores elétricos, má
Ves til Roupas Ltda.
dumas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. tervedoree
Brasília
'estufas, ventiladores, paenlas e bules

Vestil Roupas
Indústria Brasileira

elétricos refletores, relógios de ar te
frigeaada formas elétricas, máqutnas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas garrafas térmicas. te

gadores automáticos. lâmpadas. -apare.

lhos de luz Fluorescente. -aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores con.
Classe 16
densadores. bobinas, chaves elétricas
Classe 2
Para distinguir: Artigos de vestuários. comutadores. interruptores, tomadas de
Substncia f e preparações qultnicas
roupas teitas em gerai: Agasalhos
usadas tia agricultura, à saber: adubos, Aventais, alpargatas. anáguas, blusas. corrente. fusivet aparelhos fotográficos

e cinematográgicos, filmes revelados,

Classe 4
Substâncias e produtos de origem ant.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Iarcialmente p reparados: Abrasivos em
oruto, argila refratária. •asiáltico em
'rufo, algodão em bruto borracha em
bauxi t a benjoim breu cOntora.
, ruto chifres, ceras de plantas ceras
a eg etais de carnaúba e ariCurt. crina
le -cavalo, crina em geral cortiça em
"rufo, cascas vegetais, espato ervas
nedicinais extratos oleosos estopas,
,nxotre fõlhas. libras vegetais. -flores
Iscas. g-rafites, g. ala em bruto, granito
lo bruto. kleselghur. liguidos de oba.
tas tatear em bruto ou parcialmente
-oreparados. Minerios metálicos. mutat*
'as ern bruto a., p arcialmente cabahadas. em toras.. .erradas e aplainadas,
mica marmcres mi bruto 6ixdo de
nan g anes. 6leo5 de cascas vegetais,
íleos em bruto eu parcialmente prepa-ados, olombagina em bruto, nó I*
noldagem para fundições pedras btl..
adas o1che em bruto. pedra calcaria.
I lantas pedras em bruto,
meti-acho, raizes vegetais, resinas, re.
:irias naturais resíduos, testeis. sineta
selvas, talco arn bruto, xisto, xisto
betuminoso e silicio Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elé.
rricos: Rádios, aparelhos de televisão,
oick-ups, geladeiras, sorveteiras. apare.
,hos de refrigeração, enceradeiras,

euirrta - e r ra
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MARCAS DEFOSITAD4S
Publicarão feita de acordo corri o art 130 do Código da Propriedade triclustrial Da data da publicação
começara
a corre; o prazo de 0 d:as para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão
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da
Nacoriai
Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a Concessão
do registro requerido

, viradores 'de pó fogões fornos e foga
reitor elencos, chuveiros sUut•Certures

balanças. • tinos eletricos de engomar
pass. , Date iras. coguetee.ras. exore
rnertores ticadores eletricos. má
Quinas • para iracar e -moer legumes
carne reststencias' eletncas terveduree
estufas. ventiladores, pactraas e bule
elencos. relerores. reiogios Ae ar re
trgerrado tormas eietricair maquina
totog rabias e eine ma tográ ricas cau.
pa tinas cietricas. garrafas termicas re
gadores auturnat:cos lâmpadas. apara
lhos dé luz tiuorescente aparelhas ai
comunicação interna • estenlizailorca co!)
dr:rasar/ores . bobinas. chav,a elètricas
C:et:Oradores, interruptores nudas d.
Corrente "- tusiVet apare hot ' totouralicui
e Onemarograutcos: tlimes revelados
tranAcialos ciciou> a pare: aios de aPros!
(nação. .abat. -iours e ' lustres maquina
Para lavar roupaa para usõ
•
iiomesnau
Classe 6
instalações de limao motriz e unidade
• •uxinaret de porenua. incluindo
dacies de Uminpressores para turbina
Cie gas, unidades motrizes e -. arrima aí
gás motores. clara rurbaxas ie gas
rangues a ar comprimido 'ara turbinas
motores a ai cara turbina Pcornou
nenres tiara :roles de ,astatações de tira
ça motriz e de dispostçoes je arrararai
compreei-ilendo. regiltadOres cermostá
ticos Cit• reação de ores:cã). :relutado •
res diterenciats de pres,ão válvula
termostaticas oara cot/treme
tenine
ratura tertnosrati-p s pneuma ilcos comi,
!adores uara contrõte de arranques
vaivulas desugadoras para coi trofest
arranques ,:orrroles vara arranuues
• válvuias para desvio de :...rnbustrive•
macete): rnecânic os conjuntos ¡Ladrares
tam pas para ind i'adores su portes isfyot
flexiveis e acontamentos • arionamen
tos de transmissão ;aimp re,aires 'de ar
transmissões p lanearias a;dráulicas
luntos de 'compressor e o-aromo:da
eixos actona.iores de desconexão: con
reguladores le ar re fecedores •
ripe de radiadores empregados • com,
'act ssonos ,'ara zlinf• r-es lei a viAcÁr e d•
•moroveiculos Para ,assegurar a tem
peratura e assegurar o flux; de Mac
lubrificante nos inesamos • inaladas per
ra p tadoras de do 'Inc 1 . r ad a
deve, para einprepo, em' ai:atracões'
ia im p ar-comprimido nara iiegutaça.
da ternaeratiira désse ar ataca da suta
uttlizacár e'rn carburadores le motoro.
de aviaçâr e de mor/lar-trilem instala
çaies p ara ajustar a posição das abas
de ventilação múlti p las de capotas
Classe

garras para arado, grades de discos
au destes. maga nas batedeiras Pari
agricultura ma q uinas inseticidas ma
Au nas vaporizadoras, máquina,
fundir. matutinas niveladoras d rem.
maquinas pertura doras para a agracur
lura raáraanas de otantiar. motochar
tnaguinas regade ras.tmagurnets
-caçar. d e . semear; para' astaltra;
somam de triturar de esfarelar terra
Para irrigação. para matar romarias •
earros insetos para borrifar e puiven
:ar desintetanres. para adubar pari
igual e espalhar palha, %ara esJinel
algodão; para colher s.erents mãgainas
imassadoras para 'fins acalcavas. d.
:orra: árvores, para espalhar para ca
anat. Mácu.nas combinadas .,ara • se
near -e cultiva:, de desbanas nara
taear mãqiiinas e ancanhoiS paca torie
apeuap.ic mita:caso' "mula:betu suam
-as mecânicas. raladores mecânicos rc,
OS compieasores para a ,agriculture
achaaeitas, aerneadeiras. secarl'irai
marcadores de Terra tosarlores . de gra
ma. tratores agrice las. válvulas par.
máqumas agricotas
Xço em- orago' aço preparado. çnc::
ince aço para tipos. aço fundido. açc
airciamente trabalhado, aço pálio açc
r imado bronze bronze etn MIMO Oi
arclattrnente trabalhado. bronze (i.
,annanês nronze em pá. bronze en
.irra em'tio, c.aurritie em bruto a-ama Imente preparado. cimente me
oico cobalto. bruto_ ou oarelacm.nue
el.-libado, couraças, estanho bruto OU
ia-talmente trabalhado ferro em bruta
ri +arra, ferre nanganès. terrc velho
ama em bruto ou parcialmeniai traba•
hario. gusa temperado' gusa maleaVei
ar. "as * metal: lata :rn tõlha
.rr 'olha. latãc em chapas, iatãe era
lhõeS
limal'aas
metálica,
Irga
:lesto. manganês. metais -não..t_raia.
ou uarcialmente• trabalhados , me
:a- em massa. metais • estaMpados
n -ars para solda. niquek.' ouro, lincr
• .orrugadc • e. zinco liso em trilhas
Classe 47
1--..ra distinguir combustiveis, lubrificam
aa, substancias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocaaboreto,
gás metano, tautano e propano, gás an•
aarratadia, gás liquefeito, gasolina, 4ra
xas lubrificantes, óleos comb'ustiveis'
óleos lubrificantes. óleos destinados a
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e

:entros de mesa. coqueteletras cabias vedação. tubulações p ara vedaão, vál•
p ar, acondicionamento de ai mentiu,
vulas para vedação e anéis para
auteretes:- caçarolas. aux:1-as. aarerea
vedação
'as. conchas coaduras. disruitivas, uo
•
LiaSát li
.-nxadas. • eniaiiões estarei&
'ara dist giquir. Veiculo e suas partea
-ngates, eSOU cruas antenas para 4rr.los
mirantes Aros para OICICittda auto.
• strthos: esteras tiara arreios. -stiunia.
/eiveis. auto-caminho" avie:mo, .fibur.
iraras' . tonadas orces. terre para ...orai
icedores, alavancas de caninas baraus.
'amai terrolhis, tacas, tacões. t•or
atavies. braços . para veiculas • magica
aras ferro :un.urs a carvão. tênder-as,
mi carrinhos. de inác e carretas ca.=.t.
nis tArtrias para doçes freios ',ora ihonetes. carros acrsantantas caminhaaa.
•istradaa de ferro. Ing deras. ganchos
s. rros. trati'irres carros-berços .-a r rosa
Arelhas garos. ganchos para 4uailrise -, ri•• •iit carrirs•Jrrigariores. carros. car.
:atuis oara g arruagens: insignias. 1s -nças. carrocerias chassis criavas cir.
mas, lâminas. liro'reiaas, latas de lava
mareef Para veiculos, cubos de veleti.04
.a. rect • cos para verealos 'braça° &sita
arras; machada,has, moias para
atilas para venezianas. rnart alos Sat. •arsaliias as:tribos escadas rolantes ele.
.Inree para ua.ssaga iros e para carga,
' eras matrizes, navalhas: raras. pas-urei
miares nara carros, eixos ir direção.
tos. narainsos, picões, porta: ciclo: ou
• elos frontairas para VelCUIOS guidão,
eiras: porta-pão porta unas paliteiros
. ccoriiotivas. 'anchas ~toei,: 10S molda,
,nelas. roidanas, ratos rara p as. rani
-es. regadoras. serviços Ia' aba e cate nntetricataas. motocargas mota tutorara,
sanivelas navios Nnibus Para chia:lies.
;erras, serrotes. sacho.: sacarrotha;
•,) , ••• as ralhe-es atiharlarras, rorqueze. .iara•taMaw • ,a -» brisas pedais. ~toes,
amares. travadeiras. .c.as dt arame. ror. "idas para bicicletas ra . .,. n11r2 ts....,-te.
lemas, trincos. tubos para encanamanto as reboque -adiadores para velculm%
adas Para veirli . .e. selins, trir,los tla
-alhos para . urras de correr. taças
ravessas, turibulos: vasos vasilhame' I antes para veicolos vagões velociue.
, es vareta le contrõle di afogados •
e -verruma
•. eieradot ria; er• rroiehus, varaes de
•
Classe 32
Carro. s roIp
c
lat esss e 2ci
nara: carros
Para distinguir: Albuns. almanaques
amados, boletins, catálogos,, tornais
• ivros. peças teatrais e cinema to gra h Ancoras. Mias, botes, salva vidas, barelos
as. p rooramas de rádio e' televisão cos, lanchas, cintos de nataç ão 1.....
para barcos, ganchos para botes e da.
aublicações revistas. rothmhas •impreti
posdit-Jos para arria lus. barco ou
sare Programas ciréertsea
•
bututiclor acionado a pedais
CUIM('

/6'

• Têrrno n.° 752.835, de 3-6-1966 •
para drstinguir Materiais para constru
Ártiaca — Indústria Esecializada era
cães e decorações: Nrgamasaas
areia. azulejos batentes. balaustres Mu Assentos e' Colchões Ortopédicos Liaa.
yri de (-imanto. blocos para pavimenta
Guanabara
ào. Calhas cimento, ca ', cré chapa
-olantes caibros caixilhos. colunar
!mima oara coberturas. caixas daqui,
aaixas de descarga para etotos edifica
•25\'1"».
.oes p rernoldadas, estugue_ emulsk st
4,0
<(»,s
w-,se a s fáltico estacas, asguadnas, estr.,
turas metálicas para construções, laMe
.k\•
\&e. de metal. _ladrilhos , lambris. ;uva
CP
'r função 'ages lageotas . rraf t-riat uso
' ,ante contra frio e. calor. Manilhas mas
, as Raro. rev esnmen tos de partdes
feiras para -e0111,Strirt,ÓCS. mosai co,, Oro
55(\\°
dOe'
'atos -de 'rase •stiubro, araduras oara
-rant im pe rmeabIlizantes as arcianias
as -te -imanto e cai. hidráulica padre
.
Nome Cornercla/
Julho nrodutos heti /ramosos ininerttieS
'Ferino n.° '/52.837, de 3-6-195
-lunaresaouidos .au outras ronrita:
Fábrica de Doces 'Cristal Ltda.
ira revts' t'imentc e outros' coma na Diti
t mentação, , p eças ornamenta:s ci
São.Paulo
rento ou gesso . nara retos e parede.
.querosene •P
sMe/ Pare forrar casas, massas ant.
•
• e ido.s Para use nas construções Dar
Classe 11
Máquinas e utensilios p ara serem us'a Ferragen s . ferramentas de tôda espécie metes nortes aorrões, niScOS sOle , t a.
'ira tiortas tijolos rittaci . 4 concret,
das exclusivamente na agrcaltura
'utelaria• 'em geral e outra artigos
-lhas, tacos, tubos de vtntilação tan
horticultura a saber aradas ahrirlárec metal a saber Alicates alavancas, nr
de sulcos adubaderas. ancinhos rue lieN cles de metal. abridores de ratas sies de cimen'o • vigas. v:gamentos
canrcos e e'lnialhatiores .0mtarrad:», trame fuso ou farpado assadeiras' açu
virrõss
RI-r Rnt-i. ,e, Met Arvz O s par?. lqrlcu•
areiros . nrocá, muarnas
Classe
31
tara noteCe;:os para iterais: hornha
arraliçoas bacias. aaldes nitrmoniere•
ttes . vos para vedação. argolas' pai
para actithar ceitacreirat;
mies; . carlinhos cadeados ca_nçais ct
-dação. arruem:. para vedação, .-ardas •
cettados -urra arroz
lâti\).1 \C-3
"lias para turri
;leres ,iar)a - irenreiroa Correrias caiiirie•
a ctões, correms da transtnissãa te tód:
Á5
cclrure,
ciiiti variares
ri,iut• S mis chaves parti hist
letal ha dores
esferas
para
vedação,
ograc i•al ;reS les( nregrial. ire
oneiteieS tiara encanamento, coluna
ara arnarrarhos, limas lonas para .re.rt
dores pai' a agrirtill'u i"a siam F
antas de , metal para parrews canos a f‘' vel culns tm.ineoPiros. massas Par.
:Classe 41
'res. rinc - flOvadetras. taras para matai,
:atl chaves de fenda chaves i,cciiea'I -mr icdação. 'notas (tara vr dacão, ralhas ".': alas, dceos, caramebs, biscoitos,
holot.
nas agricultas ter rarts iras gartanhos cabeções canecas
'mos, cachemas
-ridas, tiras pa-a va d ação, tubos pará chas, drops, frutas secas c cru . calda
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Termo n.° 752.836, de 3-6-1966

Classe 38

Bloch Editores S.A.

Impressos em geral e artefatos de papel
e papelão. Bandejas, de papelão, blo
cos de papel, cartões comerciais e de
visitas, cadernos, copos d epapel, dupii
catas, envelopes, fichas, tollunhas e em
balagens de papel e papelão, guardana
pos de papel, letrtas de cambio, notas
promissórias, papel almasso, papéis d.
carta; papeis de oficio, papel de escrever, papeis de embrulho, pastas de papelão, pratinhos de papelão

Guanaabra
,FRORIROGACÃO

5L

3

Classe .32
Rek istas e publicações impressas
é,.mo n.° 752.838 de .:95-1966
1 . ábri.a de Doces Cristal Ltda.
São Paulo

rjasse 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris art.gos
metal a saber: Alicates. alavancas, ar

mações de metal, abridores de latas
arame liso ou tarpado, assadeiras. açu
careiros, brocaS, bigornas. baixelas
Pandegas, bacias, baldes. bimbonieres
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co
lheres para pedreiros correntes: cabides
chaves: cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos
'nino n.° 752.842, de 3-6-1966
mear'. chaves de tenda chaves Isçvés3.
Nlanuimura de Brinquedos Estrela S.A.
cabeções, canecas. cipos. cachepots
São Paulo
.:entros de mesa, coqueteleiras caixas
para acondicionamento de al.mentos

Mem 1.3sP©Oriph©

caldeirões, caçarolas. chaleiras, catarei.

ras, conchas coadores: distintivos, do.
oradiças; enxadas, enxadões. esferas
Mdústria Brasileira
mgates, esgu.chos, enfeites para weios
estribos, esferas para arreios, espuma
Classe 49
Para distinguir: jogos, brinquedos, pas- Jeiras; formões. 'vices. ferro para Lortai
ferrolhis: Jacas, tacões, telha
satempos e artigos desportivos: Auamoveis e veiemos de brinquedos ara- luras ferro comum a .m ...vão. reruteiras.
mas de brinquedo, baralhos, bolas para 'unis. fôrmas par; doces, freios para
todos os esportes, bonecas, árvores de estradas de fero. frioleiras; ganchos
gar‘os, ganchos para quadros
.natal chocalhos, discos de arremess*
Classe 41 .
Balas. doces, caramelos, biscoitos, bola- nos de metais preciosos. semi-precioso, loazis para darruagens; insignias; h
)rtiva, figuras de aves e animais nas, lâminas, liroreiros. latas de lixo
chas, drops, frutas secas e em calda
togas de armar, jogos de mesa, luvas Jarras: machad:nhas, molas para porta
Termo n.° 752.839, de 3-6-1966
r)d a esporte, miniaturas de utensílios nolas para venezianas, martelos dar.
Produtos Alimenticios Daqui Ltda.
lomésticos*. máscaras paar esporte. na- -atas. manues; ravalhas; puas; pás. pra.
São Paulo
ladeiras redes para pesca, tamboretes .los, parafusos, aicões. porta-gelo: po
e varas para pesca
seiras, porta-pão, porta-ióias. paliteiros

t':-.A"rrr

indústria Brasileira

Classe '41
Pós para sorvetes e retrescos•
Termos os. 752.840 e 752.841, de
3-6-1966
Setor - Consultores de .Empresas Ltda.
Guanabara

Classe 16
Aparelhos usados exclusivamente em
medicina, a saber: aparelhos de diater.
mia, aparelhos de raios nitrai violetas,
aparelhos de Raio X, infra-vermelho,
aparelhos para tirar pressão, aparelhos
de massagem, estetoscópios, auto-claves,
aparelhos esterilizadores e estufas
Termo n.° 752.853, sie 3-6-1966
Indústria de Calçados Sesil Ltda.
Rio Grande do Sul

SAIL
Classe 36
Calados
Termo n.° 752.854, de 3-6-19-66 Anália Thereza da Silva
Guanabaraç

WILLYSCREEN

'anelas, roldanas, ralos para p:as, rebi
tes, regadores; serviços de chá e cate
serras, serrotes,'
sacarrolha:
Classe 25
;ouras, talhara.; atlhadeiras. torqueze. Estampas, emblemas, gravuras, dísticos
Guanabara
tenazes, travadeiras telas dt arame. tore decalcomania
neiras, rrincos, tubos para encanamento
Termo
n.°
752.855, de 3-6-1966
trilhos para pirtas de correr. taças.
travessas, turíbulos; vasos, vasilhames "SEPEL" --a Sociedade de Planejara?-1
tos e Cobranças Ltda.
e verruma
Classe 48
São Paulo
Termo n.° 752.845, de 3-6-1966
Sabonetes, sabões de toucador e artigos
Embalagens Anbar Limitat-L)
de perfumaria em geral
Guanabara
Classe 46
Termos ns. 752.843 e 752.844, de
3-6-1966
Embalagens Anbar Limitada

g,

Termo n.o 752.852, de 3-6-1966
Tecnoexport Importação e Exportação
tie Manufaturados Ltda.
Guanabara
•

GWEN'S
Sabão

!DOLO

Têrmos os. 752.846 a 752.849, de
J. Amaral & Cia. Ltda.

Classe 46
Sabão
Termo n.o 752.850, de 3-6-1966
• Wiler Sampaio
Pará

Guanabara

A
%.1 AMAR

A
C,salse 5
Anodt,s de zinco para construção naval
e soldas
Classe 6
Classe 32
Fara distinguir: Almanaques, agendas Esmeris manuais e elétricos, máquinas
anuários, álbuns impressos, boletins, ca de furar manuais e elétricas, tornos de
*logos, edições impressas, revietas, br bancada, de mão, de mesa e para tubo,
Classe 8
pang de publicidades, programas radioÉtalcos. rádio-televisionadas, Peças tea- Compassos, esquadros, metros, níveis,
Cais e cinematográficas programas pistolas para pintura, prumos e tranas
circenses
de aço e de pano

sSEPEL-SOCIEDADE
DE PLANEJAMENTOS
• E COBRANÇAS LTDA.

Nome Civil
Termo II.° 752.856, de 3-6-1966

Depósito de Materiais para ConstruZIN

•
ARA200áN

São Bento Ltda.
São Paulo

' Wiler Sampaio
Município de Marabá - Pará

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Termo n.° 752.851, de 3-6-1966
J . C. Hartz & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

.Classe 36
Calçados

SãO BENTO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Materiais 'para construções e decorações: Argamassas, ergilii
areia, azulejos, batentes. balaustres,
coa de cimento, blocos para pavimentt>
ão, calhas, cimento, cal, crê, chapas
solantes, caibres. caixilhos, colhars3,
hapas para coberturas. caixas dãgtsci,
'abras de descarga pare etisos.

-ôes prernoldadas. estuque. emulsão th
',ase asfáltico, estacas, esquadrias, eatra.
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turas metálicas para construções, lamela: de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção, lages. lageotas. material siso
lante contra trio e calor–manilhas. massas para reveatimentos de pandas. madeiras para. construções, mosaicos. produtos de , base astálaco, produtos para
tornar imperMeabilizantes as argatnas
Gas de cimento e cel, hidráulica, pedra
gulho. p rodutos betuminosos. imaermeabdizantes tiquidos ou sob outras tornas
para revtstiniento e' outros coma na pavitnentação, peças ornamentais 'de cimento ou gesso para tetos . e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. par
queres, portas, portões, pisos. soleira:
para portas, tijolos. tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos r
vitrôs
rmo si o E52.857, de 3-6-1966
losé Osmar Temido,
Ceará

.ncostos, embolOs, esguichos, estrados
ssponias de borracha' em quebrajactc
sara arneiros, tios de borracha lisos
'sararas de borracha. guarnições 'para
mromaveis. guarnições para veiculos
:ancheias para escolares, lâminas de
aorracha para degraus, , listas de bor
-acha, manoplas, maçanetas. prcaeto
-es pari para-lamas, protetores els
para-choques, pedal do acelerador, pe
ial de partida, pesas para businas
pratinhas, pneumáticos, pontas de bor
racha para bengalas e muletas. roda:
massiças, redizias, revestimentos de
sorracha, rodas de borracha para mó
g eia, santonas de vád,o, suportes de
notar sasata: do pedal do breque. re
lembalo e isolador, suportes, semi
aneumaticos.- suportes de câmbio. san
tonas de partidas. saltos, solas e solado:
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos aos telegráficos e seleta,
aicos. travadores de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta
Mas. tiras de borracha para elabore
cão de substâncias (mim ca'
Trmo n.° 752.862, de 3-6-1966
Société Rhodiaceta s
França

Classe 41_
Café em gráa, torrado e moído
Urino n.° 752.858, de 3-6-1966 --José Fernandes ,5 Cia.
Ceará

Classe 41
- Artigos d'
Termo n.o 752. '859, de –3-6-1966
L. Benelli S.A. — Comércio
Regeneraão de Pneus
São Paulo

TIROFLEX
Industria Brasileira

Classe 34
_ Cortinas
Termo n.° 752 .860, de 3-6-1966
Myrurgia S . A.
_ Espanha

•
Classe 39
• ,PRÓRROGÂCÃO '
Para distinguir: Artefatos ne pOrracha
borracha, artefatos de borracha para
IN SI NUiT1ON
veiculas artefatos dffl borracha não in
cluidos em nutras classes: Arruelas, ar
Classe 48
golas. amortecedores, assentos para ca
Para
diatinguir:
Perfumes, essências, es
°sidras. borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados buchas rz.tos, água de colônia áaua de touca.
buchas para lamela, • batelite de porta ador, água de beleza, água de quina
de rosas. água de alfazema agire
batente de chassis. talcos para mamadei água
p ara barba, loções e tônicos para o;
rii& braçadeiras bocais bases para te
zabeltk e- para a pele brilhantina. ban
Detones, borrachas para carrinros
:101ava. "batons" Cosméticos, fixadore
&afala, borracha para amortecedores de penteados. p
etróleo« óleos paras-o:
tabas de borracha para rédeas. cochim cabalo. crave reiiivenescente cremes got
da. motor. câmaras de ar. chupetas cor' claroso.s e
p omadas para limpeza da
dões masaiços de borracha, cabos para pele e "ffiaquilage" depilatórios deso
Dterramentas. chuveiros, calços de bor (-tarantas vinagre aromático
pó de arroz
racha, chapas e centros de mesa cor e talco perfumado ou não. lápis,
para
das de borracha. aâpsulas de borracha p estana e sobranceiras,
p reparados para
parac entro de mesa calços de borra embelezar cílios e olhos. catarrais para
aba para máquinas, copos de borracha o rosto . e para os lábios, sabão
e creme
ra freios, dedeiras, desentupideiras para barbear, sabão liquide perfuma&
discos de mesa, descanso para pratos ou não, Sabonetes. dentifrícios em pó

pasta ou liquido, sais' perfumados para
banhos. pentes. vap orizadores de perfume, esceovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado, preparados em p6. pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vern • zes. reanovedores da aunada. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhss.
:ílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
para e pele
•
Tèrrnas na, 752.863 e 752.864. de
3-6-1966
'ociété Rhodiaceta
Sança

iszbelos e Para a pele, brilhantina. bandolina, "batons" cosmaticos, fixadores
te pentea sjos. petróleo.. óleos para os
abalo. creve rejuvenescente. cremes gorii.rosos e pomadas para limpeza da
ide e "maquilage" depilatórias, descia
iorantes. vinagre aromático, pó de arros
talco perfumado 'ou não, lápis para'
' pestana e ,sohrancelras, p reparados para
anbelezar cilios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
oara barbear, sabão liquido perfumado
au não, sabonetes, dentifrícios em pó,
uasta ou liquido, sais p erfumados para
)anhos. pentes. vaporizadores de peritas
escôvas para dentes, cabelos. unhas
• cilicia. saquinhos perfumado. preparalos em pó, pasta. liquidas e tijolos
aara o tratamento das unhas. disso/.
'entes e vernizes, removedores da cutia
mia. glicerina perfumada para os caba.
os e preparados para descolori: 'unhas,
tilos e p intas ou sinais artifidials. óleoa
para a pele
Termos ns . 752.865 e 752 .866, do
3-6-1966
Société Rhocliaceta
França

Classe .23
Tecidos em g.erni
Cla.se 36
Para distinguir: Artigos de veatuarica
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas
botas. botinas, . blusões. boinas . babadoureis,. bonés, capacetes, cartolas.' carapuças casacão, coletes, capas. chalea:
cachecols, calçados,. chapéus: cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calçõee,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar
pes. tanta ias, fardas para mil:toma; cofraldas: gal,ichas. 'gravatas, gorros, ogos de (ingeria. jaquetas: lisanc-S
cuecas, ceroulas. colarinhos, , cueiros
Classe 23
ças. camisas. camisolas, ' biniSetaa.
lavas, ligas.. lenços. mOntôs, trielas;
Tecidos em geral
letós, pala& penhoar, pulasses. pelerinas:
peugas. pouches, polainas, pijamas • pia
Classe . 36
maiôs. mantas. mardrião.' mantilhas, pes Para .,:seinguir: Artigos de vestuários
ilhas. p erneiras. quitnonos, regalos.
roupas fe:ss em . geral: Agasalhos,,
robe de chambre, roupão, • 'sobretudos. a•mentais.
al pargatas'. , anáguas. blusa.
suspensórios. saidas de banho. •sandálias.• ' botas, botinas, blusões,
boinas . baba,
ueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
douras;
bonés..
capacetes,
cartolas, cara.
toucas, turbantes ternos, uniformes
atiças •çasedio. coletes, capas. abales:
e vestidos •
eachacols, calçados, chapéus, cintos„
'farino n.° 752.864, de 3-6-1966 s
eintaa. combinações, corpinhos. , calças
iVfyrurgia_ S
I e. Senhoras e de crianças, calções, cala
Espanha
;as, camisas. camisolas. camisetas,
-uecas ceroulas, colarinhos, cueiro,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharPRORROGAÇA0
oca fantasias, fardas para militares, aos
caiais. fraldas, galochas, gravatas, gora
-os, ogos de !ingeria, jaquetas, legai&
luvas, ligas, lenços, mant8s. mela%
,naida mantas, mandrião, mantlhas,
cós, palas, penhoar, pulover. pelerinast
)euges, pouches. Polainas, pijamas. puClasse 48
nhos, Perneiras, quimonos, regalos,
Pai a ilt2r11154U,r Perfumes essênciaa, es
sobe de chambre., roupão.. sobretudos,
tratos, água de colónia, água de touca usp ensórios, saldas de banho, sandálias..
-ador. água de beleza, água de quina meteres, short. sungas. atolas ou slacka
água de rosas, água de alfazema. água
toucas, turbantes ternos; uniformes
para Iwba. loções e tónicos pana os
•
e vestidos -

ei eçiti'
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Publica,?ão feita de acordo com o art. 130 do Cód . go da Propriedade Industrial Da data da publteação começará

a correr o prazo de ris dias para o deferimento do pedido Diirante esse prazo poderão apresentai suas OpnalCÕES ao Departamento,
Nacional da Propriedade IndustriEe aquêles que se julg ern preiudicados com a ccr cessáo do registro requerido
- Termos ns. 752.867 e 752.868, de
3-6-1966
•
Sociéf."! ICh:xilaceta
França

Classe 23
Tec'clos cai geral
EVQ Cardoso

an
carnisoi S
;as.
camisas.
.olann.i .)s
cueiru.
-uecas. :cromas.
ir senhora e ie crian,as ali,(Ses :a
;., 1115 echai
aias casacos c imeli
tanfastas. fardas para mi' l tr res si
-5.0als fraldas galochas gravatas gol
loques
in logos le Ungem.
iuvas ligas. em,os in Tem:
laaSs mantas maili mão mantilhas aa
• rns palas nenhum pinilvei pelerma,
ieugas. poliches polainas ¡Mamas ui,
mos. perneiras. guilivmos ,egalu
›ne de cnaornnre. roupa ; sonretuao
ispensários %aulas ir -Janto sanda lias
ii,eteres. shorts stingas 4 ;,..as ou slacks
' Concas rVrhanre:. rá-rn )9 uniforme::
vesrvfos

sanciaiias
uspensorios se idas dr -3amm
ua (.11J Siete kb
..eteres. itlOrtà stánckis
toucas. turriante9 tern us uniformes'
e vestidos

Termo n. 9 752.874, de 3-6-1956
Societe c:2S
Rbeine-Poulenc

veatliãrfo
Artigos
Para
e roupas teitas em gera? • Agasalhos
1-rança
aventais aipargatas anaguas (nums
horas hot nas hitisões boinas Pana
douro& banes capacetes cartolas cara
puças casei. ão. coletes capas chales
cacherols
zalçados. chapeus. cintos
Classe 3
cis«,s combinações corpinhos
de senhora« e le crtaims calções ca• Um produto farmacêutico anti-sferotacamisolas
camiseta« aMo, ant:-Iiis'amin:co, indicado nas encamisas
Cs
xaquecas, cefaléias e nas dores
cuecas ceroulas. colai-Irmos. cueiro.
gástricas
salas casacos chinelos dorinnós echat
pes fantasiais tardas para militares co
Termos ns. 752.871 e 752.872, de —'
leo ais fraldas cialoctin • Gravatas got
3-6-1965
tos avos le ungem iacp ietas actues
Rhodia ' — rnst:ias Químicas e
en0.
mantós (nega..
luvas lusas
Text-eis S.A.
maiôs mantas mandrir mantilhas tia
São Paulo
lei"
palas nenhum pulover Deferirias
suéteres shorts sunga.s Colas au slai
peugas ponches 00 amas °Gamas PI,
nanho sanit • ia,
St190en silrio9 9aulas
robe de chamtve. roupão sobretudo,
qu. mi mos regalos
unos. Derneuras
toucas. turbantes ternos. unitorrries

M1GRISTEN

•

VeSt

(10.

Termos na. 752.859 e 752.870, de
3-6-156
Companhia Rhodosá de Raion S.A.
São Paulo

Classe 23
Tecidos em gerai
Classe §o
Para ttstinguir: Artigos de vestuário.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas maguas blusas
botas botinas. blusões. c-minas. Doba
doutos bonés. capacetes cartolas Cara
poças. casacão. coletes. capas chalés
cachecola calçados. Chapéus. cintos
cintas combinações cori .nhos. calças

Classe 23
Tecidos em geral
cdasse st
Jara ilstinguir: Artigos lt .vestuiria,
roupas feitas em geral • Agasalhos
ventais nluarciatas maauas •tisas
mtas botinas blusões -e imas nana
3mtiros bonés capacetes tis ...mas :aia
, liças casacão coletes crivas chalés
-achecols calk.ados :flane, ás etnroe
!riras cem hinaoSes cor pinhos 'calça
le senhoras e le crtnn,ts alcir4es
-as - camisas
:apusera,
cam'sotas
-uecas ceroulas -015ria:1o1 cueiros
aias casacos c:iinelos. lominiSs •cha,
-es fantasias fardas pare militares -o,
.gtals. fraldas galochas grave‘s gof
ulacls de linnerie lauetas -aaues
nvaa, 11 oaa. lemos
" • "*Ae. meia.
laias Tantas mandrião mantilhas tia
'rés nelas rienhoar riulovei °Merinas
siugas pouches polain-ss Mamas nu
lhos. perneiras.
auf monos
reg ahl,,
fk chambre. roJpão cohrprmio,

Termo n. o 552.875, C.2 3-6-1965—
Acle:.1vos
Adezite 5.11São Paulo

PRORROGAÇÃC,
Se o problema é colar.
NÃO HESITE.. HSE ADEZITE
Classe 17
' Frase c.a pcepagandi.

Je mesa. cápsulas. copos, espelhos asar. auciras. tfc1.,LUZ Formas pdtd do cs,
oram!, para tornos tios de vidro. gurqarratOe& s i raus globos naste„
irros arlrwuras. limo
as. a,ar.tegueiras. pratos pires porta' tuas, ~leitos pores. pendentes oeiestals saladeiras sen./Nus paia recuos. saleiros tubos, tigelas travesaN, v cL90â vasilhames vire para virasas vidre para relog,us. varrias.
vidros para conta . gotas, vidro para
autarnoveis e pari, para-nrisas e
x ma- as
Termos as. 752.878 a 752.880, de
3-5 1,...,5
Moka Torrc.aç.....) c Moagem S.A.
São eaulo

Terino n.° 152 . Uh, 3.6-1900
. m. Indústria e
Atma
Comércio
São ramo
Jt

PROI2R3",.z...e2LçÃO

PEMA
Classe 49
gonecas
Têrmo n. 9 552.6./i. de 3-6-1966
. Ca.é Crchio:ra Ltda.
São Paulo

PRORROZIA:.A0

SIN
Classe 6
Moinhos para ceie
(...lassa 8
1.V1i'.gai .las para
ináquinas rle
ca.é à ,,ressão; már,ainas para infus,its
dc ralé
Clas.,c 15
Chicaras, pires, p. utcs e taças
..

CAFÉ
C R rY/! OS O

a .á

n.° /52.881, cic 3-6-1956
orre.ay-io e I,Ioagcm S.A.
São Paulo

v1o..a

PRORIZOGAWk0

(.09
•
Classe 41
Ca1é
cremoso,
cru liquido e em. pó
_
Termo n.i 752.873, de 3-6-1966
.13orské Skló, Národai Podnik
Tchccoslováquia

r't•

Classe 41
Ca i
Termo n.° 752.852, de 3-6-1966
Frigorifico Serrano S.A.
São Paulo
PRORRO

GAÇAO

,.sse 1 4
V irtr,
comum
laminado traha Thai'«
em • õrlas as formas e preclaros vir].
.iristal • para todos os fins vidro
r rial com telas de meta; ou com
Classe 41
des especiais ampolas aquários as carnes frescas, sêcas; salgadas e em
.sarleiras
im .)tarizes bandeias cubw conservas; salames; salsichas; bacalhaus,
ias cadinhos cântaros cálices. centro mortadelas: línguas; presuntos; Enguiças
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MARCAS DEF'OSIT AD45
PubliCação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
surres o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poOerão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudfcados com a conceptáo de registro requeriao
•••n

paios; banha; manteiga; margarina; con- trabalhos manuais; fios e linhas 'olsticimentos; doces; conservas alimentícias; dos por processos químicos;' tios de
toucinho; . ovos; trutas; peixes, mariscos;
raion para pneamáticos e linha de
moluscos; extrato de carne; geléias; lepescar
gumes; gorduras; óleos animais e vegeTermo P.° 752.884, de 3-6-1966
tais; ovas; picles; 'molhos; ótcos comesaIndústria de Linhas Centauro S.A.
veis; sal; queijo; case, cangica; passou;
São Paulo
arroz; farinhas; milho; amendoim; farinha de cereais; azeitonas; trutas secas;
azeite; massa de tomate; chá; vombons;
PRORROGAÇÃO
biscoitos; chocolates; macarrão; massas
-alimentícias e•pastéis de carne e de
queijo

Termo n.° 752.90, de 3-6-1966
Torrefações Associadas Indústria e

-

Coiné-sc;o S.A.
São Paulo

PRORItoÇAÇÃO
.

E) DO 3.4R

e verruma
Termo n.° 752.891, de 3-6-1966
Torrefações Associadas Indústria e
Comércio S.A.
São Paulo

E TAURD

Teririo n.° 752.883, de 3-6-1966
Indfistse, de Linhas Centauro S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

INDÚS

TRIA-

' BRAS I LE, IRA

PRORROGAÇÃO
Classe 22
Pata distinguir: Fios e linbsas de tôda,
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em siara para bordados,
costura. tecelacieni, tricotágem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos quiMicos; fios de
raion para pneumáticos e linha de
Pescar
Termo n.° 752.885, de 3-6-1966
Indústria de Linhas Centauro S.A.
São Paulo_

INDúSTRIA BRASISEIRA

PRORROGAÇÃO

UNÚST RU, IIAA S I

.

trakA

•

Classe 41
Café e açuca.

Termo n. o 752.892, de 3-6-1966—
Torrefações Associadas Indústria e
Comércio S.A.
, São Paulo

PRORROGAÇÃk.

J ARDA))

Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie-, fios e linhaà, torcidos ou uso;
tios e linhas em geral para bordaslos,
costura, tecelagem, tricotagem e para

trabalhos manuais; tios e linhas obtidos por processos químicos: fios de

,REPRELUSA LTDA.

alousmewustièmh
Classe II
IttDúSTRiA aikassi-EIRA

le n mércin, Representações
e Instalações ER:dl:lens

Termo n.° 752.888, de 3-6-1966

Termo n.° 752.886, de 3-6-1966
Indústria de Linhas Centauro S.A.
São Paulo.

'PRORROGAÇÃC

Sydnei Torres
-São Paulo

REPRE1USA
Classe 8
Acessórios de aparelhos elétricos para
iluminação, aparelhos elétricos para aluminação, luminarias e luminosos em geral, materiais elétricos para iluminação,
acessórios e materiais elétricos
Têrmo n.° 752.889, de 3-6-1966
Siege Ltda., Sociedade Agrícola,
Comercial e Produtora
São Paulo

j'NDUSTRIA BRASIZEIRÀ

Comptinhla Jardim-de?,
Cafes Finos
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Bombons, chocolates, doces de frutas era
conserva, frutas sêcas e cristalisadas,
carnes e verduras eia conserva, cereais
em conserva, massa de tomate, gorduras
animais e óleos vegetais para fins culinários, farinhas alimentícias de cereais,
macarrão, massas alimentícias, bolachas
e biscoitos, piíes e torradas; condimentos para fins culinários, café, -açúcar.
sal, baunilha; canela; pimenta; cravo;
herva doce, molhos, pickles e mel

São Paulo

Classe 22
-Linho, cânhamo e juta e fio ou linha

Nome Comercial •

e/fitS5.1R1D111W

Termo n.° 752.893, de 3-6-1966
Usina da Barra S.A. Açúcar e Álcool

raion para pneumáticos e linha de
pescar
Termo n.° 752.88.7, de 3-6-1966
Reprelusa Ltda., Comércio, Representações e Instalações Elétricas
São Paulo -

gos. parafusos, picões, porta-gelo; po•
I panelas. roldanas, ralos para p.as, rebites, tegadores, serviços de cha e café,
serras, serrotes, sachos sacarrolha; te•ouras. talheres atlhadeiras, torqüeze.
tenazes, cavadeiras, telas dt arame, spr..
acras, cincos, tubos para encanamento.
trilhos para patas de correr. taças,
travessaá, turibulos: vasos vasilha:noa

FRANCO POSE

Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tikla
Classe 41
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados. Frangos acondicionados, prontos para
Servir
costura, tecelagem, tricotagero e para'

Ferragens, ferramentas de tôdà espécie
cutelaria em geral e outras art,gos de
metal a saber: Alicates, alavancas. ar
:nações de metal. abridores de latas
srame liso ou raspado. 'assadeiras. açucareiros; brocas, bigornas. baixelas
nandeil as, • bacias.- baldes. bimbonieres;
bules: cadinhos, cadeados. castiçais. colheres para pedreiros -correntes. cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, ccstnas.
caixas de metal para portões, canos "de
rnead, chaves de tenda chaves tsglesa.
cabeções, can'ecas. discos, cachavascentros de mesa, colai:caleiras caixas
para acondicionamento de'. almeritos
caldeirões. Caçarolas, chaleiras, t.sttetei.
ras.. conchas coadores: distintivos, do-.
bradiças; enxadas. .enxadões, esferas
sugares, eágu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para' arreios, sspumadeiras: formões. bicas. ferro pare sasrtw
capim ferrolhis, sacas. fass,es.. 'tacha.
duras ferro *comum a carvão, têruteiras.
funis fôrmas para doces, freios pa.a
estradas de ferro, frigkleiras; ganchos
grelhas gar"os. ganchos para quadros
qonzis para darruagens: 'insígnias: limas, lâminas: lircs tkos. la tas de lixo;
jarras; machad:nhas, molas para porta
molas para venezianas, martelos (Jarretas, matrizes; navalhas; puas; pás. pre
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros

DAÇUCAR
Classe 41
Alcacnotras. aletria, alho, aspargos,
-açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas. ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azei.
tonas "banha, bacalhau, batatas, baias.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em pó e em grão. camarão. canela,
em pau e em pó, cacau. carnes. chã.
carameiis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. cremes.
alimenticios. iroquetes, compotas. saias
gica coalhada, castanha. ' cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes.

chduriços. dendê. doces. doces de frutas. espinafre essências alimentares, emm
padas, ervilhas. enxovas. extrato de to-é.
mate. farinhas alimenticias. favas, 'écalas, flocos, farelo, fermentos. feljáo
f:gos frios. 'Turas secas naturais e cristalizadas, glicose. .orna de mascar. 'gora
ditas. grânulos, grão de bici gelatina,
goiabada. geleias. herva doce (serva

mate, hortaliças lagostas, linguas, leite
condensado, le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro,. mas.
sas alimentícias. mariscos, manteiga.
margarina. marmelada macarrtli. aliam
sa de tssmate. mel e melado, mate. massas para m:ngaus. molhos. moluscos.
mostarda, mortadela,, nós moscada, no.
zes,, óleos comestiveis, ostras, ovas,
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
C serrar o prazo de 60 dias para, o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Waciostasadc Paopriedad0 Industrial esquêlea que ao julg arem prejudicados com c, comua% do registro requerido
paios, pralinés: pimenta. pós Para
pickles. peixes, presuntos. pa .
Sas. peat-pois pastilhas. sazzas pudins:
Queijos, raçâes balanceadas para amimais. requeijões. sal. semi sardinhas.
etstrluiches. sorvetes. saci de tomate e de
finAtas. torradas tapioca. tâmaras, talhaaremoçoa. torta& tortas pare alimento de animais e aves, torretea
toucinho e vinagre_
,.
Têrmo n. 9 752.894, de 3-6-1966
Usina da Barra S.A. Açúcar e Álcool
São Paulo

nassar batedeiras. coqueteleiras.
medorea liquiditicadores elétricos. má
4uinas para picar e moer legumes e
:arme. resistências elétricas, tervedores
estufas. ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado tomas elétricas máquinas
fotográficas e cinematográficas, caro
-minhas elétricas. garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas, apare
hos de luz fluorescente. aparelhos de
:omunicaçâo Interna. asterilizadorea coo.
lensadores bobinas, chaves elétricas
:omutadores. interruptores, tomadas de
Torrente, fusivel aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados
lir/óculos. óculos, a parelhos de aproai
inação, abat-lours e lustrea máquinw
classe 41
para lavar roupas p ara uso
doméstico
.Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido.
Taram n. 9 752.895, de 6-6-66
arnendoas, amainas. amendoim, araruta
SOERGUE — Sociedade Editora
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeiRio-Guanabara Limitada
lonas banha, bacalhau, batatas, balas.
Guanabara
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
,Eeo,,

U pGA fi

café em pó e em grão. camarão, canela
am pau e em pó. cacau. carnes, cila.

asagisa

caramells chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de le:te. cremes
alimenticios, croquetes. compotas, cangica coalhada. castanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantes.
chouriçõs, dendê, doces, doces de fruras espinafre essênc:as alimentares. empadas. ervilhas, enxovas, extrata de toémate. farinhas alimenticias, favas féculas. flocos, tareio, fermentos. feijão
2:gos trios. tru tas secas naturais e crie.
Ealizadas, glicose, goma de mascar. gor
duras. grânulos, grão de bici gelatina
goiabada. geléias, herva doce he.va
anate. hortaliças lagostas. línguas. !cite
condensado, le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, l inguiça louro. mas
Gas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarral, masGa de tomate, mel e melado, mate, massas para as:ngauS. molhos. moluscos
mostarda, mortad ela. nós moscada, nozes.' óleos comestíveis, 'meras, ovas.
pães. paios pralinês pimenta, pós fiara
pudins. pickles, peixes. presuntos. paSa's. pett-pois p astilhas, pizzas pudins:

queijos, rações balanceadasira
; animais. requeijões, sal. &agá sardinhas.
sanduiches. sorvetes. suci de tomate e de
2rutas. torradas tap:aca. tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para ali.'
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Térino n.° 752.897, de 6-6-66 Fotocópia S. A.
São Paulo
•
52.19,13
"or
C

•
Classe n
distinguir os' seguira' ri oae elé
rAccaa Rádios. aparelho ir televisão
picle .-zips. geladeiras. çorveteirus. apare
:Is& de refrigeraçãc :nceradeiras. as.
piraciores. de ti6 fooe• fOrnas .toga
• elétricom chuveiros, -aistsecedores
5ablnas, ferrosaelêtricas • de cngótaat e

Têrmos na. 752.899 a 752.942, de
6-6-66
Miocolate Dulcora S. A.
São Paulo

lacas. grafitea. /goma em bruto, granito
.rta bruto. toeseighur. liquidos de piats,
tas. lates em bruto ou parcialmente
oreparados. minenos metálicos modal.
ruo em bruto ou parcialmente usateas
:hadaa. em torna, serradas e aplainada°.
-alce mármores em bruto. &ida ti
nanganes. óleos de cascas vegetais.
Meus em bruto ou parcialmente OrePa°
redes. p lombagina em bruto, po
wetisnia emeazon
imoidaQella para tundiçCes pedras f951.,
/ radas piche em bruto. pedro calcáriao
Classe 30
Para distinguir: Guarda-chuvas, guar- olantas medicinais. cedros em bruto,'
suebracho raizes vegetais. resinaa ass
da-sóis, bengalas e suas partes inte- unas
naturais residiam 0211te113,
grantes
'seivas,
talco em brute, atete, aiTo
Classe 46
treturnirtmo e cilicio
P ara distinguir: Amido, anil, azul da
Classe /3
a-ilssia. alvaiade de zinco abrasivos
ati odâo preparado para limpar metais_ Para distinguir os seguintes artigos eladetergentes. espreanacetes, estrato de tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
anil. fécula para tecidos. fósforos cie .ndr-ups, geladeiras. sorveteiras. apare.
cara e de madeira, goma pare lavas' hos de refrigeração. enceradeiras. o,s.daria. limpadores de luvas, hquidos de niractores de pó fogões, tornos e togaelétricos. chuveiroa aquecedores,
branquear tecidos agrados mata-ganga •
sag p ara roupas e mata óleos para rou aalanças. ferros Oétricos de engomar e
oas. oleinai. óleos para 'limpeza de Cai sassar, batedeiras, coqueteleiras. espre-os. pós de branquear roupa. salicatc• medores liquiddicadores elétricos, má.
te sódio. soda cáustica, sabão em tió atinas para p icar e moer legumes ?
sabão comum. sabão de esfregar e sa ,^arne, resistências elétricas: fervedoreo.
. g rotas. ventiladores p aenlas e bules
a
tionáceos. tijolos de polir 'e verniz
e
létricos refletores, relógios de ar re. para calçados
f rigerado formas elétricas. máquinas
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrifican- 'orográficas e cin e matográfica°. com- tes, substâncias e produtos destinados à bainhas elétricas, garrafas térmicas. reiluminação e ao aquecimento: álcool gadores internai-Icon lâm p adas aparemotor, carvão a gás hidrocatboreto, l hos . de luz fluorescente. a parelhos de
gás metano, butano e propano, gás en- -omunicaçâo interna esterdizadores co-iigarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- ien.sadores. bobinas, chaves eWtricas.
xas lubrificantes, óleos combustíveis. ..-omutadores. interruptores. tornadas de
•
Classe 32
ólaos, lubrificantes, óleos destinados à Torrente. fusivet aparelhos totagráficos
• cinernatográgicos filmes revelados.
Para distinguir: Almanaques. agendas
iluminação e ao aquecimento, óleos
binóculos &idos, aparelhos de aproaianuários, álbuns impressos. boletins co
para amortecedores. petróleo e
mação. abat . laurs e lustres máquinas
-álogos. edições impressas revistas. ór
querosene
... tiara lavar roupas para 'WS,
iãos de publicidades. p rogramas radio• Classe 32
.. ...Domestico
..
fônicos, rádio-televisionadas. p eças tea Para distinguir: Almanaques. agendas
Classe 37
traia e cinematográficas.' programas inuários, alfaias impressos boletins ca
Circenses
n os edições im p ressas, revistas.. ór Roupas brancas para cama e mesa:
iãos
de p ublicidades, p rogramas radio Acolchçoarlos para- camas, colchas, cor,
Tèrmo n.° 752.896, de 6-6-66
Anicos.
rádio-televisionadas. peças tea- hei-torce, esfregões, 'fronhas, guardana»
Âncora — Indústria e Comércio Ltda.
pos, logos bordados, logos de Toshiba.
tral: o Cinemato g ráficas prognamw
lençóis, mantas para camas, panos pare
São Paulo
circenses
cosinha e .panos de pratos, toalhas de
Classe 25
U.g.f.g1.1/âv
estatuetts, estampas, frutas rosto e banho, toalhas de mesa, toaInCo . BrasiiTUca' Estátuas,
Flores e fõlhas de cera, flsres e ballia- lhas para jantar, toalhas para 'chá e
•
de substâncias isolantes e sintéticas, ti café, toalhas para banquetes, guarnis
ções para cama e mesa, toalhinhas
gusas de madeira, Algaras de cera; 'ali
Classe 36
elle, gravuras, Imagens, máscaras de , ce
(cobre pão)
Calçados em gerai
ra; obras de escultura, obras de pintura'
classe 36
Têrmo n.9 752 .898, de 6-6-66
quadros com moldura de madeira ou Para distinguir: Artigos de vestuúrica
Regina Santos Lobato
material plástico, cartazes impressos e apupas 'citas em geral: Agasalhas,
aventas al pargatas. • anáguas ',lusas.
lateriais de propaganda
•
Guanabara
sotas . bo t inas blusões. bobam. ambas
Classe 29
Para distinguir: Espanadores, 'escõvas toaras hoisés caparetes, cartolas, cara.
comuns, lambazes, ródos, vassouras e nucas calarão. coletes, capas. chales.
, vasculhos
-achecols calcados. chapéus. cinto.%
Classe 4
cintaz combinações, corpinhos. calças
Substâncias e p oxitaos de origem ani de , senhoras e de criansas calções calmal vegetal ou mineral, em - bruto ot ças. camisas camisolas camiSetas,
parcialmente p reparados: Abrasivos el. cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros,
argila refratária, asláltiCei esr saias, casacos crinelos dominós schse.
-. ruto, al g odão em .i,ruto borracha eu ues -fantasias. tardas para militares scs.
-moto, .hawrita henioim breu cántora !p erima fraldas galochas gravatas ao?.
-auto , chifres ceras de Plantas. cera- rOS logos de linaerie jaquetas 'agi-lês.
, eoetais de carnaúba e aricuri...cTine luvas, ligas, lenços manais malas.
le cavalo . crina ern geral cortiça en matar • mantas mandriâo 'mantilhas. pa.nito, cascas v e g etais esnato erva letós. palas p enhoar pulover pelei-atas,
Classe 33 •
nrdirinnis extratos oleosos estopas neutras. pouches "polainas
p i iamas
e n,yrifre, falhas, fibras vegetais.,:florck •
Titulo de estabelecbrento
perneira,, p ulmonar, regeiloss
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de tIO dias para O deferimento do pedido. Purante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Própriedade, Industrial aquelas que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

robe de' chambre, roupão, sobretudos sfilos, cestos para costuras, cestos para
suspensórios, saidas de banho, sonda/ias pães, • caixas para acond:cionamentos,
meteres, shorts. aungas. doias ou slacks caixas para enfeites, esteiras, embornais,
touca, turbantes. ternos, uniformes
embalagens, estojos, , guarnições para
e vestidos
utensiLos, malas, peneiras, rédea, rédeas,
Classe 35
suportes para filtros, • sacolas, sacos,
Couros é piles preparadas ou não, catelas para assentos' de cadeiras
murças. couros. vaguttas, pelicas, e arC:lassa 23.
tefato dos . mesmos: • Almofadas de cou- Para distinguir tecidos em geral: tecido:
ros. arreios, bolsas, carteiras. caixas paia confecções em geral. pára tapeça
chicote. de couro, carneiras, capas para rias e para artigos de cama e mesa:
álbuns e para livros., embalagens de kgodão, alpaca, cânhamo. cetim. caras
-couro. estojos, 'guarnições de couro para zasimiras, fazendas e tecidos de lã em
automóveis, guarnições para porta-blo- peças, juta. 'jeremia. linho, avim.
cos. malas, maletas, porta-notas, portapercalina. rama ralou. sêda na
chaves, porta-niquela, pastas, pulseiras rural, tecidos plásticos tecidos` impei
de couro,' rédeas. selins. sacos para viaDadiveis. tecidos. de pana:. Couro— e
gem. sacolas, saltos, solas e solados
veludos
.tirantés para arreios e valises
Classe 31
Classe
Adesivos para vedação, anéis para vePara distinguir: Perfumes, essências. ex- dação. argolas para vedação. arruelas
Ci. to& água de colônia, água de touca. para vedação; barbantes, barracas de
:cador. água de beleza, água de guina. campanha, betume para vedação. bu
Agua de rosas, água de alfazema. água chas para vedação. bujão (rôlha para
para barba, loções e tónicas para or
r.ca); cabos, scanaletas c'ordas. cor.
'abalos e para a pele, brilhantina, ban. déis cordoalhas. cordões, correias dc.
durosoa e pomadas para limpeza de transmissâo de hada espécie; enitár•
pele e "maquilage". depilatórios. desci cias, esferas para vedação: fitilhos para
durante& vinagre aromático, pó de arroz amarradias. forros para vedação. tuge.
• talco perfumado ou não, lápis para laça; gachetas: 'iuntas para vedação.
pestana 'e sobranceiras, preparados para • q, lonas para freios de veiculas
embelezar cílios e olhos. carmim para mangueiras, massas para vedação. ,mcs
tosto e para os latim& Baba° e creme as para vedação: ablhas; tampões para
para barbear. sabão liquido periumadc vedação (fins não medicinais), tendas
ou nata, sabonetes. dentifrícios em pó tiras para vedação. tubos para vedação.
pasta ou liquido. sais perfumados para tabulasses para vedação; válvulas para
banhos. pente& vaporizadores de sperti•
vedação
me. escovas para dentes, cabelos, unho
Classe 14
e cluMs. saquinhos perfumado. prepara- Mamares, , atacadores para espartiraos
doi em pó: pasta. Ilquidos e tijolos
e calçados, ataduras de algodão para
para o tratamento dás unhas, dissol- diversos fins, exceto para fias medica
ventes e vernizes, removeclare da adi- nau. bandeiras, bordados. braçadeiras
aula. glicerina p erfumada para os cabe- porias, cadeados caas..ara csóvels e
los e preparadas para descobrir unhas. piano& carapuças para cavalos. cor
tinos e pintas ou amais artificiais. óleos dbes. debruns, II. firas forros treinai,
paraa nele
festão feltro para órgão, fofos galarClasse 34
leses, 'lamparinas. mochilas. mosquirei
Cortinados, cortinas, capachos, encera- ^011. nesgas. ombreiras e enchimentor
dos,' estrados, 'linóleos, oleados; passa- sara roupas de bramem e senhoras
deiras; panos para assoalhas; para
panos para enfeites de afivela 'afta
paredes é tapetes
.
assando parte dos mesmos, palmilhas
Classe 49
assaamaries, • pavios, rédeas, rendas te'
Jogos, hrinquedoa, passatemPos e arta des. sacas. sinhaninhas para vestidca
goa desportivos: Automóveis' e veiculas telas, tampos para alma:fadas. Mo 4o
de brinquedos, armas de brinquedos. bis. sendo • parte de móveis, artigos asses
ralho& bolai .para todas os esportes feitos de algodão, cânhamo. linho, juta
bonecas, chocalhos, discos e arremessa
seda, raiou ki pelo e fibras não
desportivo, figuras de aves e animais
incluidos em outras ciasses
jogos de armar. jogos de mesa. joelheiClasse 26
ras para esporte, luvas para esporte
• miniaturas de atafulhas ' doniésticos. Artefatos de madeira em geral: Argo• máscaras para esportes. nadadeiras, re- las, alguidares, armações para- balcões
e para vitrines, artefatos' de madeira
des para pesca, tamboretes e varai:
para caixas,' bandejas. barris.- baldes.
para pesca
batedores
de carne, caixas, caixões. caiClasse 50
xotes, cavaletes, cunhas. cruzetas cubas.
Impressos para uso em: cheques. dupli- caçambas. colheres, ceados para pães
catas, envelopes, -faturas, notas promis- capuz para cbzinha, cabos para ferrasórias. papel de correspondência e reci- mentas, cantoneiras. engradados. estrabos, impressos em cartazes, placas. tabu- aos. esteirinhas, estojos, espremedeira.s
letasa e veículos e bilhetes impressos embalagen 5 de madeira, escada, forClasse 19
mas.. guarnições para porta-blocos
Para distinguir: Aves e ovos em geral, auarnições para cortinas, guarnições de
Inclusive do bicho da soda, animais madeiras para utensilios • domésticos.
avos, bovinos, cavalar, caprinos, ga- malas de madeira. palitos, pratos. pilináceos; ovinos e suínos
•
nas, pinos. puxadores prendedores de
Claise 27
roupas. pásinhas, garfinhos e colheres
Para distinguir artefatos de palha ou para sorvetes. paatos pare dentes ti.
fibra: Cestas, seatos, cabos para uten-lboas de passar rou pas. táhorsa de carne.

tonéis torneiras, tambores, tampas,
suportes de madeira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, .eço
doce, aço para tipos, aço aundtdo aço
marcialmente trabalhado. aço Pálio, aça
refinado, bronze, bronze em bruto ou
ia raia manta trabalhado, bronze e
manganês, bronze era pó, bronze em
urra, em fio, chumbo em bruto' ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto co parcialmente
trabalhado, couraças. estanho brita ou
narciatmenre. o :assisado. terra em nruto
.!tu barra, terre marganes. terra velho.
,.)usa em bailo zsii parcialmente traba.
hada, gusa temperada gusa maleável
iaMinas de metal, lata em taidra tatu
!te Rilha Iara° em chapas, latão em
veriialhões. ligas metálicas, limalha&
magnésio. manganês. metais mão erabe.
iludas ou parcialmente trabalhadoa, metais em massa. metais estampalos,
metais para- ara& calquei e zinco.
•
Classe 21
?era distinguir: Veiados .e suas Partes
ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhôes, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos.
areques. braços para velculos bitaide• as. carrinhos de mão e carretas. çami.
Moneta& carros ambulantes.' caia! 'es.
carros. tratores, carros-berços. carros.
tanques.. carrus-irrigadoes, carros, caraças, carrocerias. chames, chapas eisrufares para veiculai. cubos de veiculas,
:orrediços para veiculo& direção. dealiladeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores: para passageiros e para carga
sngates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculos, guidão.
locomotivas, lanchas. motociclos. Molas.
motocicletas. inotocargass moto furgões.
manivelas, navios. ónibus. para-choques.
sara-lamas.. para-brisas, pedaii..panoares
odas para bicicletas., raios nora Wideas, reboque, matadores para veiculos,
rodas para velculos. selins, triciclos, tirantes para velculos, vag6es velocipefes. varetas de • controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus varaes de
'carros. roletas °ara carros
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas ab tôda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos e lixa de
pescar
Classe 18 •
Para assinalar: alfanges. balas, canhões,
carabinas, chumbo para caça, cartuchos,
espoletas, explosivos, espingardas, fluis,
fogos de artifícios, pistolas, pólvoras e
revolver, armas e munições de guerra
e caça
.
Classe 10
-Albuminímetros. aparelhos para mc.alir e
pressão sanguinea, bombas para extrair
leite. buretas. copos para banhar os
olhos. bicos le seringa. canulas. catétereir
cuspideiras para dentistas. clstoscópes
drénos para 4ins cirúrgicos, duchas para
Os olhos, aspátulas para abaixa? a LMuna. esteara:ida:aos hemoglobinônietros,

-

s

hemomanómetrOS, h1sterotomo.s hemáka•
citometro& ti:Matadores, tusgadores.
rigadores cirúrgicos, irrigadores nasal&
lancetas laringoscómos, laringotoraoss
olhos artitiCals, otoscopioa. pipos para
seringas, seringas de vide apara cirurgia
termômetros Clinicas tubos de traqueo•
tomia, uretroscómos. ureômetros. valva*
las' abdominais e vaginais, ventosas.'
v:viômetros. ateares para doentes
Classe 11 • i
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outris artsos de
metal a saber: Alicates, alavancas, 'ar.
mações de metal, abridores de lata&
arame liso ou farpado, assadeiras. aça.
p ules; cadinhos, cadeados, castiçais, co.
raianos: brocas, bigornas. baixelas,
'andadas, bacias. baldes. • blmbonieresa
iberas para pedreiros. correntes, cabides!
chaves: cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
saixas de metal para portões, canos det
meatl. chaves de tenda chaves isolas&
cabeções, canecas. cipo& cacherad&
centros de mesa, coquete/eiras caiam
Para acondicionamento de alanento&
caldeirees, caçarolas, chaleiras. martele
'as, conchas coadores; distintivos, dai
nradiças; enxadas, enxadões. esteres,
engates, esgu:chos. enfeites Para arreios,
aatribos, esferas para arreios, espuma*
icicas; formões. foices, ferro pare cortar
irainas uar •-os. ganchos -para quadroll
estradas de ferro, fria:aleiras: ganchos,
gonzis para darruagens; insianias;
ruais, fôrmas par. doces. Estios pari
za p im ferrolhis. facas, facões, fecha.
mas, lâminas, liroreiros. latas..de
luras ferro comua: a carvão. têruteiras:
molas para venezianas, martelos. ias
retas, matrizes: navalhas: puas; pás. ares
gos, parafusos, picões. .porta-gélo: iso•
seiras, porta - pão, porta-jóias. paliteiros,
panelas, roldanas, ralos para p:as. rebt•
zes, regadores; serviços de chá e caff.
%aras. serrotes. sachos, sacarrolha: too
souras. talheres atlhadeiras, torquerato
tenazes, travadeiras, telas dt arame. torro
neiras, arincos, tubos para encanamento,
trilhos para pirtas de correr. taças,
travessas, turibulos: vaso& vasilhammi
•
e verruma
Classe 12
Argolas, agulhas de. metal para crochê,,
para tricô, máquinas de costura 'e pare•
bordar; alfinetes de metal, botões para
roupa, canutilhos, colchetes. dedais, ff* -AW
velas, fechos corrediços, grifas pari
enfeites de vestidos e presilhas
Classe 13
Adereços de metara preciosos semt.
preciosos e ricas imitações, adereços doí
pedras preciosas e suas Imitações, adora
nos de metais preciosos, senil-preciosa;
e suas imitações, alianças, anéis. arta.
gos de tentasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos OU .
seara-preciosos bandejas de metais are.
ciosos. berlo ques de metal preciosos,
bratcos de metal precioso on semi.
preciosos, bules de metais precioso&
carteiras de metais preciosos, colarei
de metais preciosos ou semi-preciosas,
contas de metais preciosos, copos de

ciosos, dianimites lapidados, tio de otir41.
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F-ublicaçao feltts da acordo com o art 130 do Código de Propriedade dndustrial Da dota do publicação começara
Garrar O prazo do ‘30 dias pare o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentai . suas oposições ao Departanconati,
asa a Nacional da Proprieda& Essdustalai aquèles C151.10 ao lula arena prejudicados com es concessão do registro requerido

tia de prata. fivelas de metais precio
Sos cafeteiras de metais preciosos. jóias
;óias falsas iantejolas de metais are
eicsos, medalhas de metais preciosos
CUM-Preciosos e suas imitações. palito'
de ouro p edras preciosas para jóias pe
aras semi-preciosas para Jóia pérolas
o imitações de pérolas. pratos de me
Cais preciosos, serviços de cha e de -.até
T.e metais preciosos, servisos de !icor
de metal precioso. serviços de refres_os
r2,? metal precioso. serviços de saladas
de trutas de metal precioso. serviços de
acrvete de metal precioso. talheres ca
,secais Preciosos. ruribulos de metal
£urrnalirsas lapidadas e VhS05 de
metais preciosos
aaassa
Vidro comum, laminado. trabalhai
cra tarda. CW formas a preparos vir)
cristal oara todos os fins vidre induz
Cslai, com telas de metal ou corrtoo•
ates, especiais: ampolas. aguámos as
aimotarizes bandejas cuiaC.7.s cadinhos cântaros cálices centr
c.'e lesa cápsulas. copos espelhos as
curadeiras frascos fôrmas para dc
,C3rmes oara turnos tios de vidro pai
rafas garrafões gra MS globos nas?,
farda-terras licoreiros mamada
saantegueiras. pratos pires aorta
;bina. paliteiros votes. pendenteS es
ctais saladeiras servims paro sa
.escos saleiros tubos. tigelas rraves
.-33 vasas vasilhames vidre para o;
J. raças vidra para relógios. varera
Z1C2.115,9 para conta-gotas. vidra par:
automóveis e para bara-brisas o
zicatas
Classe 15
disongtar Artefatos de ceataico
porcelana talança. louça vidrada para
uso caseiro aparelhos de chã. de caia
de jantar serviços de refrescos e df
laabidas a saber: abajures de lampiac
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
tende-lias banheiras. bissoiseiras
idè ta:atilas. bules cafeteiras canecas
Castiçais chavenas Centros de mane
computeira cubosé. descansos de táorce
Lana. escarradetras. espremedores tilr.
:"unis. garra 'as, globos. iard'neiras isir
Y:03 jarrões. lavadedos. lavatórios lei
n oras de norcelana manta
Selma ta
guelras molheiras. moringas, >atacarias
9edesrais. pias. pires; polvilhadires
aortsafacas pores, puxadores. recepta
calos sale:ros: serviço de chá: taça,
s:ara cafê, travessas, terrinas. manais
vasilhas. vaso, sanitários e xicaras
Classe 45
Paia distinguir: Plantas, sementes e nau:as para a agricultura a horticultura e
a floricultura. Fieiras naturais
Classe 44
.A.cenderiores nora cigarras. boça...ilhas
aachanbost cigarrilhas; charutos: bolsas
atira turno; 1-orno em corda: charuteiras
afazemos: cigarros: charutilhos: ciciar
'eiras: cortador de pontas de charutos:
aatailos para cachimbos , epara ~et
;soa; filtros para piteiras; fostorptraz:
Isqueiros; solteiras: rapa c tabaco
Claras a0

=anos para banheiro e para roupa: 1Perçcn para mataborrâo borrachas pare
usadas, alenotadas. acolchoaana para colas. brochas para *senhos cotre
moveis. bancos, balcões nanguetaa -anatas. canetas tinteiro caneta, par.
,andeias domiciliares berços biombos iesenho cortadora- de pa pei carbonos
adernas. carrinhos para chá e :ate :aranhas. canenhadores. cola para papei
on a aos para dormitórios. conjunto' -omr!ares conmassos cestas para coe
ara sala de tantas e sala de visitas -espondência -desenhadores. duplicado
onjuntos para rerraçoa 'ardina e praia -e. datadores estojos para desenhos
onluntco de armarias e gatinetes par,- sstolos para canetas .-stolos coro minas
opa e cosinha carn.i cabides cadeira, -souadros estojo: para ani s encetes.
ri-atarias cadairas de balanço. caixa, ' ,til Irises oara 9R PM q tui rsiores tlea!
le rádios, calchões colchões de molas ^ara mácitinas de escrever grafite
aspensaa divisões divans dliacoteca isara la piseiras g oma aráhica gramam
toras lá pis Kr qera
is madeira espreguiçadeiras escrivant
,arasetran
lhas estantes guarda-roupas. mesa: minar para apontar lápis minas par
nesinhass mesinaas para rádio e amor Irafires minas oara penas mauutnas
10 snesinhas nasa televisão. •ouras iscreves mamarias de calcular mama
ama auadiate aorta • rafos n,,s•rrnw ias de 'trepar mai:minas de multiplicar
Int e rona s-camas prateleiras. porta-cha mata-estas aorta tinteiros porta cartaét12 sofáa sofás-camas travesseiros
los aorta láp is aorta canetas corta
arras p rensas P re nd edores de 0(30é1
attana, ,
ierreVe tos p ara nanais perfuradores
Classe 20
rasnalemas de borrões atenra
Para distinguir petrechos navais e aeronáuticos: âncoras bolas, cinta de na- Para faimaaaratos ema e tintarem
Classe I
taço, fateixas, flutuadores para h ; c1roIara distinguir • Nbsorventes. acetona
metria, para-quedas e salva-vidas
a idos, acetatos. agentes giamicos parClasse .19
tratamento e colorNac de filaras te
p ara distinguir artetatrs de atarracas idas couros e achara,. á
q ua-raz. ai
'rã oinclutJos ea • outras ciasses Arm ttim •
na. amimara. aluenen alvaiade ai
e borre, ha para veiculas tias( ntos
ejantes industriais aliiminie era
wra h:-3 aroolas ij veicttin, i!mota
maritaca annancrustantes a nti -05hr1d0
!Las de borracha aimatarias ...trurgica.•
'es. anti-corrosivos ;Int , detonanrea azo
ormrar fin anéis de norracia asama
atos anua acidularia P
acumulado
ares t, aarrarha atomizadores de hor -es. água oxigenada paraara
Fins whists:1
acha Ro ndaras a borracha a :amadoraiIs amônia: banhos para galvanizai:ar'
le borracha bacias bases para releia
ienzinas. benzol betumes bicarbonato
les, braçadeiras bit ds marnaaerash 'e sacha de p
otássio: cal virgem. cm
Iros de norrarha para afanas horrachii
ates. carbonatos catalizadores ceado
tara tns atonto (Sacos non-acha pana e cha pas totacráficas composiçôes
• mortecetiores boca: de horrana para
"ntores de incêndio, cloro, corrosivos
-atrais leite as q e105 rtlIMZ!P s de nf
momatos, corantes, creosoto% descorara
-abes para fer ramentas. -aaPas e Cen o
s. desincrustantes dissolverreo, mim
-ice de nTIP q Z careteres C4OS , lia5 de tios
iões faaa gráficas, enxofre ater esmal
'acha para centre de mesa, coroa 'es.
eestearatos: tema filmes sensata!,
atras de borracha colchôes 'tosse 'ados para fotografias tiaafforeo flui
ha chitas umbelicais de norracha zasi los p ara Freios. Formol tostatos indus
setas cordões maciços de taorsacan
trais fósforos industriais tatuara-eco
'os para mesa lesentuoideiraa aliam
indentes sara solde. galvanizadoret
sores de borracha Irmos da aarraala
isaatir 0.9 para fotografia. e Pinturas
Pl á s ticos s lastices para calçados sei
firdratos hidrosr
impei
osto esferas esguichos fios Se ancap -neabilizantes ,
oduretos iaca,. massas
ha guarnições de borracha sara auto
as p intura, magnSsio mercúrio. nitra
móveis. guarnições de móves ~ala .os, neutra
f .zadores g ieroceluaise: pro
atras de borracha para nós amas às
tsidos, oxidaria-. óleo P a ra Pi ntur a Mas'
orracha . maçanetas mamacieras
norracha ma noolas. rnochlas aaninno. a li nhaça orarlutos guimicco para um
nressão, potassa industrial ()anéis fie
de Lorracaa Para cama de crianças eters
tográficos e preliocopisra peliculas sen
Para mimas pratinhos de anrracha aveia
papais para fotografas e análi
sneuenaticos porra moedas de borracha
ees de laboraram, pigmentos potassa
worerores de borracha arcarei-oras rii
ia: metálicos para a com posiçâo de rio
borracha para bicos de mamadeira:
as nrenarações nara toto g ratias. Produ
aontetras de borracha para benca'as
'os nata n iguelar pratear e cromar
'n termos revestimentos de aorracha
sara automóveis , rodas de borracha -Irradia-os para diluir tintas orussiatos
reativos. removedores, sabâo neutro
lados de borracha. siarias de borracha
salicilatos secantes sentabilizanres
:alto° e soados de borracha. azacos
iorracha Para a parelhos de verflicrv iililatos, soda caustica, soluçCas quina
aressâo arterial 9NCOP de borracha ouça -as de uso industrial solventes quita
Saia quente seringas de borracha ta "os tintas em pó. li quidas sólidas cai
nastosas p ara madeira ferro paredes
rates e eamoos de borracha :I ara torrai
mesas. ellelaa tribos de borracha par, ionstruçaies decoraçass, couros. tecidas
f
arigaçâo tubos duodenats ruh.r. d. ibras. celulose. barcos e vela/atos rala(
-dustrial thiner vernizes, zarcac
borracha endotrartsias tubos nasais IiClasse 2
borracNa Para oxi g énio e vasos de hos
Carrapaticidas, desinfettantes emhroca
racha Para enfèrinos
sões para animais. tannha de ossos.
Classe 17
Móveis eir ger:11 de metal, vidro. de artigos para escritório alava-aias par; medicamentos para 'mima-, aves areparast•
1 s eptorlutos
ria madeira, estol.ados ou tão. Jack; -arirrhos, almofadas para atoas abri i) araco
le cartas, argaivos borracha: acidas, remadins rosa rin s vetranáaos
.scritórios: Armário:.
móveis

sabões veterinarios e desasas-tantas, saia
veterinários e desinfetantes sais vetara
nanos. vacinas para aves e animam,
sais minerais para os
t veterinários mamadas uso veternário, vermacdas uso
veterinário, desin'a tantes e veterinários
Classe 3
Para distinguir como marca gen:Sríca:
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
.lasse
Máquinas e utensilios para serem usaIas exclusivamenie na agricultura o
horticultura a saber: arados ahndorea
de sulcos. adubadeiras, ancinhos mearucos e emulthadolet ,3:3rtil) nados,
arrancadores mecânicos para agricultura batedeiras para ceeram. bombas
para adubar. :et Gideiras carpideiras
sedados para arroz charruas para agriccItura cult valores, debulhaciorea
lesroc.,dores. descures.' radores. esmagíalures para e a sicultura escarrificadra
-es enchovadeiras taras para macpsa
nas agricclas terrad s tras gadanhas,
aarras para arado grades de 'fiscos
3U ciastes, nalgumas batedeiras Para
ngricultu; a máquinas inseticidas máminas va porizadoras. " máquina:, Is
tunda máquinas nivelacioras de terra,
maquinas nerturactoras Iara a narinatura mácicinas de p lanta s, motocharruas. máquinas regade ras máquinas de
roaar de semear: para asfaltra
tonam de triturar de ssearelar ferra,
mira irrigasâo para matar tuim:tia:
aramos insetos. para borrifar e putvara
tal lesinterantes para adubar tiara
agitar e espalhar palha. para to lhesaguda° p ara colher cereais itáriutaao
amassadoras nara 'uns agricsaaa ac
orar arvores para espalhar sara caamar. máquinas sumi-miadas acra ialwar . cultivar de desbanas Para ensacar máquinas e ancinhos para torraens. máquinas toscadoras ordenada-as mecânicas raladores mecânicos rea
OS compressores para a agricultara
:amai eiras setneadeiras secadmras..
marradorea de serra tosadores de grama. tratores agricolas. aálvulas aara
máquinas /cri solas
Classe 16
Para disànguir Matei-mis para constru&as e decorações: Argamassas aratia.
meia, azulejos batentes balaustres bicos de cimento klocos para pavimenta'
ao. calhas cimento cal. cré chapas
s olantes calha s caixilhos colunaa,
hastas para coberturas. causa claque.
..a . stas de descarga nara etixos edificaÕes preanoldad s estugue. emulsac
' ,ase astáltico, estacas. easitradriaa. emoliras metálicas nara latasss fie metal ladrilhos lambris. luvas
se função lanes iacteotas material isc>
tante contra frio e calor manilhas massas para revestimentos de Parecias. ma
"iras para construções. mosaicos ores
4utos de base astáletco produtos para
impermeabilizantes as esganas
-as cinismo e cal, hidráulica pedrasi./ho. p rodutos hetuanino cca impermeas
lizantes liquirlos cni outras formai
Para revtstimeneo e outros como na caamentacão nrens ornamentais de cia
minta ou gesso para tetos e paredes'
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MARCAS DEPOSITADAS
Puni:caça° feita de acordo com o art. 130 do Cádigo da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
correr o Prazo dPdias para o deferimento do pedido ' Durante esse prazo poderão apreseti ar suas oposições do D.?partS:.,.rerttg •
Nacional do Peoprieclade Industrial aqueles que se julgarem prejadicadod com a goncessOn 40 negistro requerido .
papel. para forrar' casas. mas.sas anri
5.1dos vara UNO nas construções. par
giletes, portas. portães, pisas.
ok rai
para portas. tijolos, tubos' de cunereru
telhas. tatue, tubos de vtntilação. tan
gires de cimento. vigas, vigamentos r
.rdn'-n;
Classe 9 •
Instrumentos' musicais . de corda e sues
partes: Volão, lira, órgã,o hamon
cravos, espinetas, citaras; violinos; seo/as; ha:pas; pianos; violonce.os: contrabaixos. banodlins; rabecas; gu
Instrumentos musicas de sopiice, tru,..ta
licos ou não e suas partes: baritonoe
sa g -trompas, sa xotam s; trombones Ge
pistão; claros; trombetas; Colmei ris,
clar:netes; pilarias; Lageolets, Lamas;
elaues; helicons: trompas de p:stões,
gaitas; gaitas de boca; ocarinas; chata.
meeas; outros insirum•:. ritos musicais
gaitas de fole; harmoniuns; acintes; soa
tonas; harmônicas e castanholas
Classe 6
Pára distinguir: Máqu:nas de costure
e suas partes, a saber: alavancas ma:
cadoras, acolcroadores, arruelas, aia
vancas protetdras, alavancas de ajuste
barras de agulha barras de calcado:
bases, bielas, bob,nas, braças, bordado
res a soutache, cabeças, chapas de agu
• lhas, chapas irontais, chapas de Irisar
chapas frisantes, calçadores, • c findrs
Caixas de bobinas, cabeças . de inaqui
nas...À:ornadores, enchedores de pop-nas. embairbhadures. embainhadores ajas
táveis, embainhadores de ponto-ajam
franzidores, tõlhas separadoras, gancho:
oscilantes, guias, guias de ameias, im•
peientes, isoladores de volante, Lingua
tas e isoladores de pedal, med dares de
viezes, pregueadores, pés e embainhadores de viczes, pregueadores, pés e em
bainhadores, pe(dais, • pés serzidores re
guiadores do ponto, rodas e isoladore:
de correias, tampas do ca:ril, volante:
Termo n.° 752.943, dc 6-6-1966
Chocolate Dulcora S.A.
São Paulo

Insígnia
Termo n.° 752.944, de 6-6-1966
Confecções Zé Beto Ltda.
•

São Paulo

TOALHA IlIAGICA
Zt BICO
Classe 37
Express:o de propaganda
nrino n. 9 .752.915, de 6-6-1966
Confecçõ2s Zé 13-2to Ltda.
São Paulo

3z-V:421)
A RTiP A

jTJVE,jTUDE

Classe 36
Expressão de propaganda

Têrrno n. o 752.946, de 66-1956
Branco 6 Preto Decorações e'
Art:sanato Ltda.
São Paulo •

Papei paro encadernar, papel para esTermo n„° 752.92, de 6 6-1966
crever, papel para imPrinur. papei pa. Laboratório, B:anova S.A. Industrio
rafina para embrulhos, papel celofane
.Quim:ca e Farmacêutica
papei celulose, papei de linho papel
São Paulo
ansorvenre. papel para emordaer ta
naco, papelão, recipientes de papel ri.)'
setas de papel, rótulos de Papel ralas
lirOlOPAN'
de papel transparente, sacos de pape,
trj Brasil ei
serpentinas, tubos, postais de carrile
e olhetes d ? papel
Classe 3
Termo n.° 752.9-19, de 6-6-1966
Um -preparado latmac eatica indicado na
Laboratórios Lranova S . A. Indústria
higiene int:nia feminina
Quim:ca . e Farmacêutica
Termo n. o 752.953, 'de 6-6-1966
São Paulo e
Minnsa
Industriatzação de
Milho e 61t.'os Vegetais •
, GERJIRD IS PORTAREI,
São Paulo

Indur

Indústria. Brasil eira

Classes: 8 — 11 — 14 — 15 — lb
17 —23 — 24— 25 — 26 — 27'—
Classe 48
34 — 37 — 40
•.
. tara distinguir: Pertuines essencias
Sinal da prcpaganda
raros, água de cotem a- água de rouciTêrmo n.° 752.947, da 6-6-19'66
ador água de holeza agira de, dum,
S.E.M.P.A.R. — Procrie:sarnentos,
una- de rosas agiaa de alfazema
Nac:onalização Ltda.
:ara Da rba :04"'S e tônicos Dat a .)
ahelos e para a nele nriinanrina "ali
São Paulo
'afina "banins - cosmericos. tocadora
le penteados. patrieeos aieu.s. para a
creve reiovenescente, remes go,
turosas k e- pomadas tiara limpeza ,1
PROCESSAMENTOS,
eie e 'maquine
.teptiatorius desci
RACIONALIZAÇZO
iõrantes, vinagre aromático od
arco
taicc pertimmelc Z.N., não
Dar
, estaria e sobrarherras P re pa ra lor, Dar:
Nome 'Comercial
inbeiezat • cillus e olhos. -carrilar. Dar.
, rosto e para as latim:, sanát cr-ere
Termo n.° 752.948 de 6-6-1966
Classe 41 • •
' ara amimar • sahãc liquide oe.rhuriad,
S.E.M.P.A.R. — Processamentos,
Dica da milho,
-13
não.
sedane"-is
denntricios
em
de
Racionalitaão -Ltda.
,asta ou Itrultdc,
ue.thrria-tos
Tênno n.° 752.955 .de 6.-61966
São Paulo
annns nen ree ve pare zadores de geriu
Pator (Grupo cie Publicidade
te es.ceivas para; demes canelas unho,
Industrál) 'Ltda.
ZeM•P A • I.
cibos saqu nuas p erfumado prepara
• São Paulo
;os em pei pasta fanados e . triai
Classe 18.
O traramenre das unnas disso
Aras porá guardanapos de papel /entes e vernizes remove:Sores da ruis
a g lutinadas, álbuns (eM branco), álbuns ula, glicerina n e rruir:.aria Para x.
• FUS.TÕ" EU REVISTA
is e preparados para descolara •urina.'
Para retratas e ournoratOs, ha,ões
ceio para brinquedos) blocos para theS e p intas ou s nau- artificiais óleo
C-1.1,Se 32 •
cO rrespondencia, blocos para cálculos
Para 5 DP '
Para dist ii :e.
Aimanagbes. ' agendas. .
blocos p ara anotações, bobinas, brocha.
-amarais, a huns unpre.sm)s. bolerms cáras ' CO impressas, cadernos de escreTermo n.° 752.95:,. de 6-6-1966
ed i \oes in-, p ressas'. revistas. órver. ca pas para docum e ntos, carteiras, Laboratórios Branava S A. Indústria 'ão de nuhil n
••rtades. P rOg rantas radio. Química e . Farmacêutica
caros de papelão., cadernetas, cader' ãrecos rã rho -relevisionadas. De cai tea.
São Paulo
•
nos.' caixas de cartão, ca xasi para pa.e
frei
cinegrarograf mar: programas
pelaria, cartões de visitas, cartões co
Termo n.° 752.954, de. 6-6-1966
marciais. cartões indit .es, confeti: car
1Vlot31ir•dora' imilae Ltda.
tonna, cadernos de P ape l melimetrad‘'
OLUTOX
e em branco para desenhei. cadernos
,São Paulo
Industria
Bracileira
esclares, cartões eni . branco. cartuchos
de cartolina -copas' planográficas, ca
Classe 3
dernOs de.. lembrança. carretées de pa.
1,1 1 LAR
Um preparado farmacêutico;
p alão. envelopes, envóhicros para cha
•
Avi:ienninose
•
Indústria Brasileira'
rutos de papel, encadernação de Papei
Termo n.o 752.951, de 6-6-1966
9u papelão, etiquetas, Rilhas índices
• (Simiie 10 .. •
Rilhas de Celulose, guardanapos. livros Laboratórios Branova S.A. lnclá;trra
vlóveis, • em gerai, de metal, vidro, deQuímica e Farmacêutica
não impressos, livros fiscais, 'livros de
ic, madeira. •istatados 110 - não. inclu-'
contabilidade, mata-borrão, ornamentas
São Paulo
',-- • .6veis enara escritór i os: • A -martas,
de pap-i transparente, 'pratos, papeli•
irmárias para nanheirc . e -p ara roupan'nhas, pa peis de estanho e Se alumin o
isados.. altnotodas • acolchoael is liara..
wipéis sem impressão,' palieis em branci.
móveis, han'i-eis i nalcelea. banaiiiitas,
nara torrar paredes, papel olmaço com
AGNOTON
I2 ', andeias domiciliares beiços Nomeias,
-sem pauta, papei crepom papel de.
I'ndastria Brosiloíra iadeiras. carrinhas nara chá e cafê.
:da, papel irupertneavel, papel encerado
coniuntas p ara dormitórios. cor/limem
uoriel popa) impermeável
Classe 3
p ara sala de- larvar e sala de vistraa.
Para copiar, papel para desenbos, paUm preparado farmacêutico:
..-'-ntos para terraços, tardjm e p raia. '
pel para embrulho Impermeabilizado
Avitaminose

S.

1

conjuntos de armários e gabinetes para
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CAS DEPOS1T4D,4S
Publicação feita de acôrdo cora o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
anrraa o prazo íg e 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
, Nacional da Propriedade Industriai aquèles que se julgarem prejudicados com a concessão do registra requerido
• .
lascseconscraels.
OCIameerffilM3 71.1 1.0ffleCe

meia, azulejos. batentes. balaustres. blo )1., não, sabonetes dentifrícios em Pó
esta ou liquido, sais pertumados para
'OF de cimento, blocos para pavimenta
ção: calhas, cimento, cai, crê, chapa: íanhos pentes. va porizadores de peetu
Solantee. caibros. caixilhos, colunais ae. escavas para dentes, cabelos. unhas
cibos. saquinhos perfumado, prepara
a pa s para coberturas, caixas dágua
.aixas de descarga para etlxos. edifica io: em pó. pasta, liquidoe e tijolos
.8es premoldadas. estuque. emulsãe d* Iara o tratamento das unhas. casso'
'entes e vernizes. removedores da cuti
)z,se asiáltico. estacas. esquadrias. estru
Puras metálicas para construções, lame
ula. glicerina perfumada para os cabe
os e preparados para descolorir unhas,
as de metal. .adriihos. lambris, luva.
te junção. !ages. lageotas. material iso ílios e pintas ou, sinais artificiais. óleos
Para a pele
ante contra frio a ca:or. mandhas, mas
ias para revestimentos de paridas, ma
Termo_n.° 752.962, de 6-6-1966
leiras para construções. mosaicos. pro
(Prorrogação)
lutos de base askáltico. produtos pari
rornar impermeabilizantes as argamas I
rios Dr. N. G. Payot do
cre cimento e cal, hidráulica. padre
Brasil S.A.
galho. produtos betuminosos. impermea
JORNAL DA HISTORIA
allizantes liquidos ou sob outras forma:
oara revistimento e outros como na pa
OS's
Classe 32
alimentação. peças ornamentais de ta
:50 .
Parca distinguir: Álbuns, almanaques, sento ou gesso para tetos e paredes
anuários, boletins, catálogos. Jornais papel para forrar casas, massas anti.
livros, peças teatrais e cinematográti icidos para uso nas construções. -par
Ea3, programas de rádio e televisão. quetes. portas portões, pisos. soleira:
publicações, revistas, folhinhas impres para portas., tijolos. tribos de concreto
sas e programas circenses
telhas. tacos, tubos de santilaçâo. tan
ques de cimento. vaias, vigamentos e
Termo n.° 752.957.: de 6-6-1966
Classe 9
vitrais
Rator (Grupo de Publicidade
Industrial) Ltda,
Tèrmo n.o 752.960, de 6-6-1966
Para distinguir: Perfumes. assências esSão Paulo
Classes: 16 e 33
tratos. água de colônia, água de touca
São Paulo
dor. água de beleza Saiace de quina
JORNAL 10 MUNDO
água le rosas, água de alfazema agua
ça-,aa e cusaaaa, camas, cabides. cadeira:
glaalórias, zadeiras de balanço. canta:
ie rádios, eo'.chões. colchões de moias
diaPenseas, divisões, divans discoteca
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
abaa estantea. guarda-roupas. mesa:
ce3inha g mesinhas para rádio e televi
mesinhas para televisão, moldura:
quadros. porta-retratos. reoltamer
aaltronas-camas, prateleiras. porta-cha
!nu% aofas sofae-camas. travesseiros
vitrines
Tênno n.° 752.956, de 6-6-1966
Fator (Grupo de Publicidar'
Industrial) Ltda.
São Paulo

0.0

Classe 32
Pa gn Gstinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas, revistas. órfflioa de 'publicidades. programas radiolAnicos, rádio-televisionadas, peças tea3'sm ; s e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.o 752.958, de 6-6-1966
1:tator (Grupo de Publicidade
Industrial) Ltda.
São Paulo

HISTORIA S DA
HISTORIA
Classe 32
çe'tlea distinguir: Albuns, almanaques.
Wtsâtios, boletins, catálogos, jornais.
Limas, peçds teatrais e cineenatográfieaa, programas de rádio e televisão.
DublEcações, revistas, folhinhas impreasas e programas circenses
Termo n.o 752.959, de 6-6-1966
construtora Piloto Ltda.
São Paulo

CRasse lb
stziguirs Materiais para canstras
Weaà eeor46esit kgamassa, argila

CQaíS

2)]..

metal a saber: Alicates, alavancas. ar.
mações de metal, abridores de latas,
trame liso ou farpado. assadeiras. açu:aremos, brocas, bigornas. uaixelas.
.andeljas, bacias, baldes. blmbonieresr,
iules; cadinhos. cadeados, castiçais, coheras para pedreiros correntes, cabides:
chaves: cremones. chaves de paratusos.
.onexões para encanamento. colunas.
-aixas de metal para portões, cantis de
nead, chaves de tenda chaves s sgtésa,
zabeções, canecas. aipos. cachepota.
:antros de mesa, coqueteleiras caixas
Para acondicionamento de al.mentos.
-aldeirões, caçarolas, chaleiras. coletei.
-as. conchas coadores: distintivos, dosradiças: enxadas, enxadões, esferas,
algares. esgu:chos enfeites para arreios
ae llsos. esferas para arreios, espumalemas: formões. 'vices. ferro para eortar
alam ferrolhis, facas, facões, fechal uras ferre comum a carvão, reflitamos,
, znis fôrmas para doces. freios para
.stradas de ferro. frig.deiras: ganchos,
_medias garass, ganchos para quadros
,onzis para darrUagens; [magnas; Sinas, lâminas, !moremos, latas de anca
arras; machad.nhas, molas para aorta,
doias para venezianas, martelos, Jus.
atas. matrizes; navalhas; puas; pás, aram. parafusos, picões, porta-gelo; pa,eiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
)anelas, roldanas, ralos para p.as. rebi.es, regadores; serviços de chá e café,
,erras, serrotes, sachos, sacarrolha; teL)tiras, talheres, atlhadeiras. torgieeze,
Jenazes, travadeiras, telas dt arame, coa'oraras, trincos, cabos para encanamento.
-rilhas para panas de correr, taças.

tiara barba loções e tônicos para os
cabeias e para e pele. arilhantina bati
dolina. "batons" cosméticas ,licadore
de penteados. petróleos óleos para os
eabelo creme revanescente cremes gor
durosos e pomadas Para lininoze;
pele n "tnaquilage" lepilatórios dessa
dorantee, vinagre aromático pó de arros
Classes: 16 e 33
e talco perfumado ou não, latas assa
Sinal de propaganda
pestana e sobranceiras. pregados Para
Termo—n.° 752.961, de 6-6-196-6—
embelezar ditos e olhos. ca rtismo pare
(Prorrogação)
o rosto e para os lábios sabão e crena
Laboratórios Dr. N. G. Payot do
para
barbear. sabão liquido perfumadc
Brasil S.A.
O verruma
ou não, sabonetes. lenrifricios em Dó
pasta ou liquido. sais perfumados Para
PRORROGAÇXO
rermo n. o 752.965, de 6-6-1966'
banhos, pebtes. vaporizadores de perlai
N.G.P.
Mario Tomassi
me: escavas para dentes, cabelos. tinhas
Indústrl- Brasileira e cilicio, saquinhos pertumado, prepara
São Paulo
dos em pó. pasta. líquidos e Motos
praia o tratamento das unhas, dissoi
F li TU RU ils?
ventea
e vernizes. removedores da can
Classe 48
'ara distinguir: Perfumes. essências, es :cuia. glicerina er‘umada para os cabelos
ratas, agua de colônia. água de touca. e preparados para descoloir unhas
Classe 33
:ador. água de beleza, água ale quina alhos e pintas ou sinais atificiais, óleos
Titulo
água de rosas. água de alfazema. água
para a pele
Para barba. loções e tônicos para as
Têrmo n.° 752.966, de 6-6-1966
cabelos e Para. a pele. brilhantina. bati.
Manufatura de Cabelos Pio de Prata
Urino n.° 752.964, de 6-6-1966
dolina. "batons" . cosméticos. finadores
Limitada
le penteados. petróleos, óleos para os Coteter — Comércio e Importação de
Ferramentas
é
Ferragens
Ltda,
São
Paulc
abalo, crave reluvenescente. cremes .gor4.uroscits e pomadas Para limpeza da
São Paulo
orle e "maguilage' depilatórios, desoFIO DE PRATA
dorantes. vinagre aromático. nó de arroz
C.OPEPE1R
talco perfumado ou não. %Ia para
Indústria Brasileirm
n eseaesia e sobranceiras. preparados para
Classe li
anhelezar cílios e olhos. carmim para
Classe 48
rosto e para os lábios. sabão e creme Ferragens. rramentas de h:ida espécie.
Perucas
sara barbear. sabão liquido pertumadc cutelaria em geral e outris art:gos de
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará.

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dtpartamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a , concessão do registro requerido
Termo n. o 752.967, de 6-6-1966
Indústria de Chocolate Lacta S.A.
São Paulo

Termo n.° 752.963, de 6-6-1966
(Prorrogação)
Jorge Nassim
São Paulo

Têrmo n.° 752.970, de 6-6-1966
Indústria de Chocolate Lacta S.A.,
São Paulo

PRORROGAÇÃO-e-.

ler

Classe 4'
Classe 36
Bombons, chocolate, confeitos e balas
Gravatas
Têrmo n.° 752.968, de 6-6-1966
Indústria de Chocolate Lacta S.A.

Classe 4!
Chocolate
Termo n. 9 752.971, de 6-6-1.96(i
Indústria de Chocolate Lacta S.A.
São Paulo

Classe 41
Bombons
Têrmo a.° 752.969, de 6-6-1966
Indústria de Chocolate Lacta S.A.
São Paulo

Classe 41
Bombons
Termo n.9 752.976, de 6-6-1966 11
Termo n.° 752.972, de 6-6-1966
Lede' S.A: Indústria Farmace, utieel
Cia. de Cigarros Souza Cruz
Guanabara
São Paulo
Classe 44
PRORROGAÇÃO

fassm~asadent

•

PRORROGAOÓ

CAtlIASÊ CÕMPOW
tIRTUS

Indootría
I
Ciásse 3

Clae 41

Bombons.

Um produto farrnaceuticci

•
rrnfactldi

IC3nica nos estados de astenia
e.:igarros

neuro4

asaseular e suas ruanikestagiest
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MARCAS

DEF'OSI TADAS

1

n•••••n••••n..117.n

Public:aça° taifa de acordo com o ar. 150 do Códirto da t-lropriedade Industrial Ira • data da publicação começara
a ..mrter o prazo cie 60 dias paia o d • fe r imento do pedido Durante esse prazo pocIPrán apresezdar suas oposições ao Departamento
- , Nacional da Propriedade Industrill aquetss que se jum,ireris prejudicadas com a concessw do registro reouerido
MEM.

Termo n.° 752.973, de 6 -6- I 960
L;iburatótiu Leo.alid Ltda.
São Paulo

Termo n? 752.979, de 6- f; 19G6
. s Nacionais
Medicamentos Alopátic o
Sociedade Anônima
São Paulo

ICOSMOFERRII

leria ° n. 752.974, de 6-61966
L> lioratório Legrand Ltda.
São Paulo

ÇOSMOGRIPIN
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
produto farrnacêut:co indicado nas
im
.São
ievralgiass reumatismo , analgéNic-is
coom antigripal
Têemo n.° 752.975, de 6-61966
Laboratório Legrand Ltda.
São Paulo

,".0SMOMICIN
Inchistr;a

Brasileira

suas manifestações
firmo n.° 752.977, de 6-6-1966
Medicamentos Alopáticos Nacionais
Sociedade AnentinIN
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Ltledicamenlos Alopálicos
Nacionais S. A.
Nome Comercia)
Tèrmo n.° 752.978, de 5-6-1966Medicamentos Alopáti, os Nacionais
Sociedade Anónima
São Paulo

Classe 3
preriuto s farmacêutico (sedativo)

termo n.° 752.980, de 6-6 1'466
2adi — Comércio c Rep-esentaões dc
sierragens Ltda.
Guanabara

RADI
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Braskieira
Classe 3
Uns produto farmacêutico (analvsum e
sedativo das tosses).

Classe 12
Vinhos .1C,),*()S1).3
Tèrzuos as. 752.986 a 7i3.013, de
6-61966

Paulo
Classe 11
Ferragens e ferramentas e cutelarias

_

Tèrmo n.° 752.98?, de 6-6-1966
J. Laszi,.
São Paulo

EUS REGINA
Ind. Bras.

prorrogação
Kosmos FOTO
meiffiezieummenzal
End.Bras.

Classe lt
'ara distinguir os *quintos artigos ele
ri, os Rada» aparelhos de releV Sã,
ick . 1Ds geladeiras 4orVeretraa -mar'-s de refrigeração enceradeiras as
,ira.lores de nó fogões tornos e toa."
-. irar el . l er», chuveiros ionecedures
nanças. ferros eletricos de muomat •

saiagandans de metais preciosos au
sem; preciosos bandeir.s de ns-rms prelosos nerto q ues (te mera] pre:-osos.
Irinc . os de mera' p recioso ou senu,,recuisoS DUles de metais precussiis.
arteiras de metais p reciosos, -otares
te metais preciosos ou semi•preciosos
untas de metais p reciosos copos ia
lusos, diamantes lati dados, tio de mro
t io -de prata, 'fivelas rir metais preciosos catereiras de merais preciosos Mias
colas Falsas .onteiolas de metais orerosco. medalhas de metais preciosos
;erw -ore(' imos e suas IMItae1C , p at tos
Ir Juro p-dras preciosas para iótas peIras semi prec:osas p ára Ulla pérolas
,ruirm,ões te p eri g as p ratos -Ir metais p reciosos. serviços de chã e de café
le metais preciosas serviços de Icor
metal precioso sersPços de retres.us
ta mera, precioso. serviços de siiiailas
le trutas de metal precioso serviços cie
eorvere de metat precioso tolhe re. de
metsms p reciosos na-IN:tos de metal.
turmalinas lapidadas
vasos de
metais preciosos
,:tasse
Vidro comum iarninado crabialado
ródas eu. turmas e preparos vido
ristai p ara todos os fins vidre indus-

var. coto telas de metal ou composo

ewS CSrleCtalS arnvolai, aquários ismdeiras dinotarizes bandeias euhe-

tas cadinhos cantarem Mit es centro
Ir mesa ea,ssinas copos es pelhos as, SS..r. batedeiras cog ueteleiras t• X Tire
ar-aleiras. Frascos tõrrnas oara do es.
'Artigos da -.lasse
(-dores 'mu gi lteartores -. tétricas má
õrmas para tôrrios fios de vidro oar
Termo n. v 752.983 de 6-6-1966
para o-cai e moei legumes
;atas garra tões graus globos haste.
Laitório Parmacetnico Latatan Lida ,niiilas
r rte resistincias elétricas tervedorer carros lard . nknras liceretros mamadeiMinas Gerais
.stutas- venti l adores p aen . as . 'Mie ras mantegueiras pratos tures porta:
.larricos refletores relõspos de ar te !eitaâ paliteiros potes pendentes oe..'nerado formas eletrieas maquina
iestais saladeiras servis o para
PRORROGAÇÃO
—Mica: .. em• matograticas zarr,
ascos saleiro., tubos tigelas traves.a nhas elêt-, c a. oarratas reli-rocas re
as vasco vasilhames vidre oara vr.a.inres autornat • cos lâmpadas apare ;raças vidre para relógios varetas.
de luz Fluorescente aparelhos 1, icdros p ara conta gotas. vidro para
irminicação interna -sterilizarlorecS cem
automóseis e para hara ;brisas e
Indústria Brasileira
lonsadores bobinas chaves elétricas
xica-as
• ,ntitar1nr, 5 , riterniprores roi-il.-soa- dr
Classe 15
Classe 3
nrrente tusivel a p arelhos totograticir Para distingu.r Artefatos. de ceAmica,
Um produto farmacet•rico utilizado no
zlnematsigrágicos. tdmes revelados sircelana faiança louça vidrada Para
tratamento das afiem-as macrociticas
rvicillo, ;,-Iilas . aparelhas is. -urros/ ',se
caseiro aparelhos de chá de café.
cobra tónico reconstituinte
n ação. abat-ioilrs e lustres máquina ie matar serviços de refrescos e de
para lavai . rotinas p ara USO
Térmo 13.° 752.984, de 6-6-1964,„
riebidas a saher ai-morres •I••• ammào.
- Clara Pacheco e silva •
4tunesttco
•sucareiros apanha moscas, p aras de
Classe 8

IONGIFOR1

São Paulo

PRORROGAÇÃO

TERPICOD

• suas imitacões, at.ancas, aneis artios de °amasia metas. preciosos.

Indústria Brasileira

SÃO PAUtO

Classe 3
Mn produto farmacêutico indicado no
tratamento das diarreias, entercelites e

Adereços de . metais preciosos semiirccoSuS scas unira,des adereços ie
:s . dras preciosas e suas tmitm,bes.

PASSEDAN
Um

I dais, fivelas, fechos. corrediços wifas
para enfeites de vestidos e -presilhas

S.10 1-'1c)

PRORROGAÇÃO

Indústila Brasileira
Classe 3
Um produto tarmaceutico indicado nu
ti aia ti I LÉU das anemias kerroptiva

teruio n.° 752.981, de 5- 6 - 1966
S.A. de Vintius c Bebidas Laidas

EXTERNATO
LJARAGUÁ
Classe 33
Tituln

Classe 9

Instrementos de supro corda. percussã•
e suas partes integrantes Aeureleã.
bandolins oaterias cordas para instru
mentos musica.s cincas clarine tes .:j
vaguinhos cometas gatas harmônicas
lauta p istão Pandetrus pianos. •-cstce
cão. saxotones ruha rambor•-s:

idtr na handeilas narCic:sas, biscoiteiras

contas boles •arete•-a •• -cas
astiçais chavenas centros de mesa.
cr000tedra cuhose .'escan..us
nomescarrarleiras espremedores
unis oarra'as, globos iard neiras latos j arrões l avarirdos . svatorlos 'muras maçam tas (te porcelana di1nteJtOlât e ~tine
1.-teiras molheiras mornmas patire.ros
Classe -12
•destals tp as pires: pulvilhadires
Argolas, agulhas de metal para cru +-ta facas potes puxadores recentãche e tricot, máquina» de costura i
sale.ros. serviço
ehá nicas
para bordam, alfinetes de metal, bote ••
rs café. travessas ierr:li,is
i para roupa, canutilhos, colchetes, de-

t . *t •

vasilhas, vasos sanitérios

atearas

euinta-feira

k

8
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MARCAS DEFOSITAD.AS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propried iade Industrial Da data da publicaçáo começará
•
• correr o prazo de 60 dias 'para o deferimento do -pedido Durante esse prazo • poderão apresentar suas Cosições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial. aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requeri

.Classe 17 •
Para distinguir: Abridores de carta, ala,
vancas para registradores, arauivos. a,
ritmadas para carimbos e par tuas
tineteiras. aquarelas. apagar:áurea, apon
. cadores, berços ara mata-borrão. bro
chas para cola e desenho. canetas ca
netas tinteiros, canetas Para desenhos
crotadres de papei, carimbos. carbona
com passos. calendários caixas para cor
respondencia amadores. cortadores 3,
pa pei dataciores. densenhadores. descan
tos para lápis e canetas, espeto para pa
pais :siso- mearas. estolos paia taras
canetas. estolos para minas de lapiseira
baianos firas para maquinas de escre
ver grampos para papeis goma arábica
grampeariores grampos para pastas giz
lápis em geral máquinas para aponta
lápis. mata-borrão. molhadores nume
radores. pegadores. percevejos para oa
pela papelão e tabuas porta-blocos pe
nas de escrever, ponteiras para iam.
paraarsos cara livros pastéis ara tinte
de desenho. resilhas para pape; raspa
detras reguas registradores separado
res p ara livros, separadores para papei.
timpanos tinta para egarever tira-Itnras
transferidor. tinteiros trenas e tábua
com molas para papeis
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas Partes
integrantes: Aros para bicicletas automóveis. auto-caminhões aviões amor
tecedores. aravancaa de câmbio barcos
breques. braços nara veiculos.
tas. carrinhos * mão e :arretas. sarna
ahonetesa carros ambulantes. caminaões
carros. tratores. carros-berços carros.
tan ques. carros-irrigadoes. carros car
oçae. carrocerias. chassis, chapas cir
culares para -Veiculos. cubos de veiculo&
corrediços para veiculas. direção desh
gadetras. estribos escadas rolantes. ele
vadores para passageiros e para carga
engates para carros..eixos de direçac
freios. traineiras para veicrao& guidão
locomotivas, -lanchas. motociclos molas
motocicletas. motocaraas r p otc furgõas
manivelas navios ónibus uara-choques
para-lamas para-brisas pedais pantões
rolas para bicicletas., raios para 'Acide
tas •reboque. sailiadoree para ae'culos
rodas para velculosa seitas. •3C1C105
rantea para veiculos. aagaaca velocipe.
des. varetas de contrôle do rfouador
acelerador. tróleis rroleibus varaar de
Classe 22
Fios de algodão, tios sintéticos, cânhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos tios
de seda natural e rabo. para tecelagem,
para bordar, para costura, tricotagem e
crochê
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, .tecidos para confecaaes em geral, para
tapeçarias e para urtigais de cama e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
paco-paco, percalina, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidôs impermeáveis, tecidos de pano couso
e veludos
(.lasse 21
Ala rnares atacadores para espartilho
e calçados, atacruras de algodão pacta

iversios fins, cacete para fins mediai
dam • candeiraa, bordadas braçadeiras
Iodas. cadeados caas ara móveis e
nos, carapuças para cavalos. .cor
iões. debruas. lã fitas torrara trania
estão, feltro para órgão, rotos galar
leras lam parinas.. mochilas. mosquitri
-os nesgas. ombreiras e enchimentos
sara roupas de . ' nomens e Senhora:
Danos para enfeites de móveis. na
-azando parte dos mesmos palmilhas
>assamaries, pavios. rédeas. rendas te
les sacas ainhaninhas para vestido:
elas, tampos para almofadas, não 'ia'
:ando parte de móveis. artigoa este:
eitos de algodão, cânhamo. linho _juta
seda, raion. lá pele e fibras não

nições , para porta- plocos. guarnições
para 1.quidificadores e para Jatedeiras
de trinas e legumes. gcarniçõ•es de ala
renal • plástico para utensilios e eibjetos.
guarnições para bolsas garfos., galeria'
para cortinas. ferro laminados. pias.
ocos lanzhe.ras. mantegueiras. malar
urinóis, prendedores de roupas puxado
les de móveis, pires, pratos ia:direi.
roa pas 'de cosinha, pedras pomes aro
gos protetores para documenr os pu
xadorea de água para uso lomésoco
porta 'copos. porta-nique.s, porta-notas
porta-documentos placas. rebite
t nas recipientes. suportes. suportes pare
(mardanapos. saleiro cubos. tigelas
tubos para ampolas. tubos para serra
gas, travessas, tipos de' material -piás
taco sacolas, sacos. sagu.nhos. vasilha •
Ines para acondiciinamento. /asas. xícaras colas a trio e colas'sâo
eff) outras classes, para borracha para
torrunies pára marceneiros, para sapa
Caros. para vidros pasta adesiva -para
mater,al alástico e mgeral
•
Claese 30
Armações de guarda-Chuvas e guardasóis, .bengalas, barbatanas para os mesmos, cabos e ponteiras para bengalas
capas de algodão para os mesmos,
capas de seda, guarda chuva guarda
sós e sombrinhas
Classe 32
Para distinguir: Atuns. almanaques
anuárius, boletins. carálogis jornais
liarGS, peças teatrais e ctnerriatograo
-as, programas de rádio t televisão
Publicações. revistas. folhinhas ;mares
sas e programas circenses

toucas, :urbanas. ternos. uniforme
e vestidos
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas, co.
bertores, asiregões, fronhas, guardam
pos, jogos bordados, jogos de costralia,
lençóis, mantas para camas,' panos para
cosinha e panos de 'pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toa.
lhas para jantar, toalhas para cha
café, toalhas para banquetes, guarni,
ções para 'cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
cacem. 18
Aros para geardaaapos de papel
a g lutinados. álbuns (em branco) álbuns

ikira retrdtrs e outógralOs, baldes I exClasse 25
ceto para brinquedos) blocos para
Alto relevos, árvores de natal, baixo reco rrespondênc-a, blocos para cálculos
levos, bibelôs, cartas geográFicas, cartaalocos para anotações. bobines, brocha.
zes, cartões postais, decalcamanias dis-as nãO Impressas, cadernos de escreplays, esculturas, estampas, estátuas, esver. capas p ara documentos. carteiras,
tatuetas, figuras e objeetos para ornazaixos de papelão, cadernetas, cadeia,
mentação, fotografias, gravuras , imaaios, caixas de cartão. caixas para pagens, manequins, maquetas, ohms artísp elaria, carrões de visitas cartões cOs,
ticas, obras pictórias epaméis
merclois, cartões indicas contata carClasse 2b
tolina, cadernos de papel melimetrado
Artefatos 'de madeira em geral: Argra
e em branco para desenho cadernos
'as, alguidares. armações para balcões
esclares. cartões efr) branco. cartuchuS
• para vitrines, artefatos de madeira
le cartolina copas planograticas, ca.
para caixas, bandejas. barris baldes
dernOs de lembrança, carreté.s de pa..
batedores de carne, caixas. caixões cai
peláo envelopes,- envóbicros para chaa
rates. cavaletes, cunhas. cruzetas cubas
anos de panei. encaderraçâo de papel
caçambas. colheres. cestos para pães
ou • papelão. etiqueros. tôlhas Indites
-capuz para cozinha, cabos para ferrataahas de celulose. guardanapos livros
- ara s cantoneiras, engradados. estra
não Impressos, livros fiscais, livros de
los, estetrinhas, estojos, esprentedeiras
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
mibalagens ie madeira. escada . torde papel transparente, protos. papella
nas. guarnições para porta-blocos.
(Moa papéis de estanho e de aiumm.o,
guarnições para cortinas, guarnições de
Classe 35
papéis sem im ressão. papéis em oranco
madeiras ' para utensilios domésticos
natas de madeira. palitos, pratos. pi. (-Juros e atlas preparadas ou não, ca. para torrar paredes. pape! (amaço com
Ws, pinos. puxadores prendedores de aurças. couros. vaquttas. pelicas, e ar
ou sem pauta, papel creram. papel de
-oupas pasinhas. garfinhos e colheres -, fato dos mesmos: Almofadas de cou seda. .papei impermeável. papel encerado
Iara sorveres. nalitas para dentes. tá • os, arreios, bolsas, carteiras. caixa:, Papel higiênico. popel impermeável
!licores d« couro, carneiras, capas para Para copiar. papel para desenhos. paboas de passar roupas. táboas de 'carne
dbuns e para livros, embalagens de pel para embrulho imaermeatalzado
tonéis torneiraS, tambores, tampas.
ouro, estojos, guarnições de couro para Pa pel paro encadernar, papel paia essuportes de madeira
anomóveis. guarnições par‘a porta-bio crever, papel para imprimir, papel pa.
Classe 28
Pará distinguir: Artefatos de material os. malas, maletas, porta-notas. porta salina para embrulhos, papel celotane(
plástico e de nvion: Recip:entes fabn Maves. norta-niqueis. pastas. pulseiras Papel celulose. popel de linhc papel
cados de material plástico. revestimen s.; e couro_ rédeas. selins. sacos para via. absorvente papel pare emáruhar tarem. sacolas. saltos, solas e solados,
tos confeccionados de substancias ara
toco., papelão, recipiente- de papel rotirantes para arreios e valises
mais e vegetas:- Argolas açucareiros
setas de papel. rótulos de papel rolos
Glasse 313;
armações para ótclos. bules. bandejas
de- papel transparente, sacos de papel
'saldes bacias bol- Para distinguir: Artigos 'de vestuário': serpentinas. tubos, postais de cartão
sas, caixas, carteiras, chapas cabos e roupas feitas em geral: Agasalhos
e tubetes de papel
para ferramentas e utensilios. cruzetas iventals.. alpargatas. anáguas.' blusas
Classe 40
:aixas para acordicionamento de' ali lotas. botinas. • blusões. boinas. -baba
itiis caixa de matenai plástico para douros. boras caracetes cartolas.. cara Plóveis em geral, de cnetal. vidro, de
aaterias, criadores. copos. canecas, cop.' ouças. casacão, coletes, capas. abales aço, madeira, estofados ou não, inclua
chas. capas para álbuns e para livros -achécols calçados. chapéus. _ cintos Mve móveis para escritórios: Armários,
.intas. combinações. Corpinhos. calçá• irmã rios para banheiro e para roupas
cãlices, cestos, castiçais para velas
(te senhoras, e de . arianas. calções, cal ludas, almofadas, acolchoados ()ara
caixas para guarda de ibjetos. carru.
ças, camisas. camisblas, camisetas :nóveis. bancos. balcões. banquetas.
ehos coadores para chá. descanso para
atecaa.. ceroulas. colarinhos. cueiros ;Rndrias domiciliares, berços, biombos,
pratos. copos e copinhos de plásticoos - s
ias. casacos. chinelos, dominós. achar
para soraetes, ca:xinhas de plástir nes, fantasias. fafdas para militares. co cadeiras. carrinhos tiara chá e cate.
:onluntos para dormitórios, conjuntos
Para sorvetes. culherinnas. pasinhas ?erisf,.. fraldas, galochas. gravatas. gor
para sala de Jantar. e sala de visitas,
garfinhos de plástico para sorvetes toa -os. jogos dr li'ncterie. Jaquetas. laquéa
conjuntos para terraços. jardim e Praia.
minhas dt plástica para sorvete. discos
aras, ligas, lenços. rnantbs.. meias ,onjuntos de armários r gabinetes para
embreagem de material plástico emba- naaas. ' mantas, mandribo, mastilhaà. ma copa e- casinha, camas t-abides, cadeiras
lagens daa • mater:al plástico paraetós. palas aènhcat, pulover. pelerinas aratórias. cx.-binas de -bé ianço. caixas
res. estojos , para 'objetos. -esTium as de ihoe
perneiras,' 'quimonos.
regalos 1F- rádios, colchões, colchões dé molas,
nylon esteiras, enfeites para automó- >cagas ponches. polainas,- pijamas. pu d ispensas, divisões divana discdtecas
veis, massas anti-ruidos, escoadores de
de chambre. roupão. sobretudos n madeira. capreg uiçadeiras, escrivantr
pratos, funis. tõrmas para daces fitas. aspenSórlos. saldas de banho, sandálias ondb. estante& Guarda - roupas,, mesas,
para bolsas, acas, guarnições guarni sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks, cuestatiaa niesinhats para' rádio e televir
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são. mesinhas para televisão, moldura: cuia, glicerina perfumada para os cabe.
para quadros. porra-retratos. poltrcsass os e preparados para descolorir unha*
poltronas-camas. prateleiras. porta-cha 1 iillos e pintas ou sinais artificiais, óleos
pelos, sofás. sofás-camas, travesseiros t
para a Pe:e
vitrir4
Classe 49
Classe 41
Para distinguir jogos, brinquedos, pasAz,eite, creme de leite, leite, leite em pá satempos e art:gos desportivos: Autob' a, cremes, alimentícios, coalhadas, tornáveis e veículos de brinquedos.
1.7!! condensado, yogurt, manteiga armas de brinquedo baralhos, bolas
qukijos, margarina, requeijão e coalhos para todos os esportes, bonecas, árvoYes de natal. chocalhos. discos de arree
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparas. mas° desportivo, figuras de aves e
aoce. •n.z botes. brandy. conhaque, cer. aves e animais, logos de armar, jogos
veias ternas genebra. gin. kumel. fica de mesa. luvas para esporte. miniatures nectar. pulich pipermint chuta ras ck utensílios domésticos, máscaras
sucos de trutas sem álcool, vinhos. ver para esporte. nadadeiras. 'rêdes para
pesca, tamboretes e varas para
moutb vinhos espurnantes, vinhos
pesca
quinados e arhsicy
Classe 50
Classe 43
'Aguas gasosas, naturais ou artificiais, Bilhetes de loteria, cabogramas, cartas,
caldo de cana ,caldos de trutas, guara- cartazes, cheques, duplica:as. envelopes
ná. refrescos, refrigerantes, soda, xarope etiquetas, faturas folhinhas, noras promissórias, papel de correspondência.
para refrescos
placas, recibos, tabuletas e veículos
Classe 44
publicitários
Fumo em folha, em- corda e em rôlo,
fumo picado, desfiado e migado, aconTêrnio n. 9 753.015, de 6-.6.66
dicionado em latas, pacotes e quaisque,
"OPEL" Organização e Expansão
outros recipietes adequados, charutos
Ltda.
cigarrilhos e cigarros de palha; artigos
Guanabara
para fumantes tais como: piteiras, cachimbos, cachimbos orientais (narquileh ), boquilhas; carteiras, cigarreiras
pare cigarros e bolsas para turno: isqueiros. resíduos de fumo e rapé, palha
para cigarros, em carteiras ou bobinas.
com ou sem boquilha e cigarros
Indústria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Am:do, anil, azul da
Prússia, alva:ade de zinco abrasivos,
Classe 25
algodão preparado para limpar metais, Projetos, planos, estudos e planejadetergentes, esprernacetes, extrato de
mentos em geral
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Têrmo
n.° 753.-614, - de-6--6-66-cêra e de macle:ra, goma para lavanMauricio Biderraaa
deria, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduSão Paulo
ras oara roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comuta sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 16
Classe 48
para distinguir: Materiais para coliseu
Para distinguir: Perfumes. essências. ex. i:ões e 'decorações: Argamassas, argila
tratos. água de colónia. água de touca ireia, ezuleios. batentes. balaustres. blo
cador. água de beleza. água de quina ros de -intento blocos para pavimenta
apue de rosas, água de alfazema. água 7..ão. calhas. Cimento. cal, crê, chapa,
para barba, loções e tónicos para ar solantes, caibros, caixilhos. colunas
eabe'as e para a pele. brilhantina. ban lianas para coberturas. caixas dágua
dolina "batons" cosméticos. "fixadores ..nixas de descarq s para etixos. edifica.
de penteados, petrAleoa óleos para os ,Sies premo:dadas. estuque. emuisso -de
'belo. crave reluvertescente. cremes.gor •iise asfaitico. estacas. esquadrias. estro
duroeos • -Domadas para limpeza da -tiras metálicas para construções. lame
pele c "maaullage" . depilatórios. deso es de metal: ladrilhos, lambris. luvas
dormites. vinagre aromático. p 6 de arroz de fundo. Ines. lageoras. material iso,
• talco oertumado ou não. lápis para 'ante contra frio e calor, manilhas, mas
pestana e sobranceiras. preparados' pare as para revestimentos de ()andes. ma
embe neznr cibos e olhos. carmim pare Jeiras para construçoSes, mosaicos. oro
rosto e para os lábios. sabão e Crein. iutos de base asfáltico. produtos Dark.
para barbear sabáo liquido nertumad, -ornar iinperMeabilizantes as arpR/TIRS
ou não. sabonetes. dentitrallas em pó as le cimento e cal hidráulica Pedre
pasta ou liquido, sais perfumados par. pi lho. produtos betuminosos. impermea
banhos nentes. vaporizadores de perto `Nilizantes llotifelos ou sob outras forma.
ase. eRC817R: para dentes cabelos. unhar nara revtstimento e outros•come na coa
e duos. sagumhos Perfumado. prepara dmentacão peças ornamentais de Ct.
dos enk nin nasta 'temidos e tHolos sento ou cesse tiara retos e paredes
Para o tratamento - dai unhas. -clissoi nane! Pare forrar casas. massas ariti
lentes e vernizes. removedores da oiti- ácidos para uso nas construções. par

SINTESE

lucres. portas, portões, pisos, soletrai
[sara portas. tijolos, tubos de concreto
elhaa tacos. tubos de vtntilação. tan
meio de cimento, vigas. vigamertos
vitt&
Têrmo n.° 753.016, de 6-6-66
Casa Gebara Sedas S. A.
Guanabara

fios e linhas em gerai para bordado
costura, tecelagem, tricotagem e par
trabalhos manuais; fios e linhas obt1
dos por processos químicos; fios do
raion para pneumáticos e liana de
pescar
Têrmo n.9 753.020, de 6-6-66
S. A. Moinhos Rio Grandenses
Rio Grande do Sul

PRORROGACiv

PRORROGAÇÃOÀ
1/4

e/PkÁ.,z .9644,04,

ara
Classes: 12, 23, 24, 30, 34, 37 e 48
Expressão
Têrmo n.° 751.017, de 6-6-66
Dutra fi Cia.
Minas Gerais

Classe 41
Titulo
Têrmo n.° 753.021, de 6-6-66
S. A. Moinhos Rio Grandeases
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

PRORROGACÀ'D

,MO)NX0

NEVROSTO.151,
OUTRA

6.,,OÀQ

64. CIA.

Ir CL • RE

Y ~NAS

Classe 3
Um preparado para ser usado na medicina e na farmácia
Têrmo n.° 7'53.018, dé 6-6-66
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo
Mn. et"
-

Ta'

VERMELHO
.11•

n Pã61111.N
RA

NCO

lasse 41
Titulo
Têrmo n.9 753.022, de 5-65.6
Laboratórios Moura Brasil-Orlanda
Rangel S. A.
Guanabara
"PRORROGA43

.Duplodernt
lab. Moura Brasil-Orlando Rangel 3.-Je

••,,,
B

Tono AbEGRE-Ne

ulmo

Indústria Brasileira

Rio de Janeiro/
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tóda
Classe 3
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordacbs. Um produto farmacêutico para uso em
dermatologia
costura, tecelagem. tricotagem e para
trabalhos manuais: fios e linhas obtiTêrtno n.° 753.023. de 6-6-66
dos por processos quimleos; fios de
Laboratórios Moura Brasil-Orlando
raion para pne u máticos e linha de
Rangel S. A.
pescar
Guanabara
Têrmo n.° 753.019, de 6-6.66
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

PRORROGAÇÃ.Ó,

VERIVIOL1T
tala. Moera Brasil-Ode& tupi 1!
todáskia &adida
Rio de laneko
Classe 22
Classe 3
Para distinguir: Fios e tinhas de IMA Um produto farmacêutico medicinal,
espécie, fios e linhas,. torcidos ou não!
dicado como vermifuao
-
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o:
Vimos na. 753.024 a 753.028, de
6-6-66
Ir,Aa'os Bruno Ltda.
Minas Gerais

'PRORROGACAO.
t

if,4`Chgèizi.0-

POON .~1/A -

21~ ihtwo /Yd&

Classe 33
Titulo de estabelecimentç
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Classe 33
Titulo de estabeteciinentO
Classe 33
Título de estabelecimento
Têrmos ns. 753.029 a 753.032, de
6-6-66
Itamarati S. A.
São Paulo

,álogos. edições impressas. revistas, ór areia, azulejas. batentes. balaustres,
iam ds publicidades. programas radio :os de cimento, blocos paia pavtmenta
tônicos, rádio-teievisionadas peças tea ;ão, calhas, cimento, cal, cré. chapas
trais e ma e ma rog rã cas programas solan tes. caih-ns. caixilhos. colunas.
Circenses
:banas para coberturas, caixas dagua.
Classe 50
aixas de descarga para etixos, edifica.
Impresos para uso em: cheques, dupli, s ões premoldadas. estuque. emulsão de
catas, envelopes, faturas, notas premis- oase asiáltico, estacas, esquadrias, cara
somas papel de correspondência e rec- tiras metálicas para construções. 'ame
uos, impressos em cartazes, placas, ta- eu de metal, ladrilhos, lambris, luvas
nuletas e veículos, bilhetes e impresso le junção. ¡ages. tageotas, material isso
ante contra trio e calor, manilhas, masTêrm ,on.° 753.033, de 6-6-66
Friforifico Armour do Brasil S. A. . .a: para rev• stimentos de ['atufes. aia.
tetras para construções, moSaicos. pro
Guanabara
lutos de base asfáltico. Produtos para
ornar musermeabilizantes as &gamas
mas de cimento e cal, hidráulica. pedra
gulho p rodutos betuminosos, impermea
ii lizantes ;ig uidos ou sob outras formas
mira revtstimerito e outros como na fim
./inientação, peças ornamentais de doente ou gesso para tetos e paredes.
gare' pare torrai casas, massas anti. cidos p ara uso nas construções. oar
q ueres, portas portões, pisos. soletrar
Para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtntilação. San.
'mas de cimento, vigas, vigamentos e
• vitrõs
Têrmo n. 9 753.0"
6-6-66
Pires Coelho Representações e
Cerealista Ltda.
Guanabara

sa de tomate, mel e melado. 'mate. mais:
sas para mágaus. molhos, arolusccit,
mostarda. mortacP la, nós moscada, no.
tes. óleos comestiveis. ostras, ovas,
páes, paios. pralinés Pimen ta. Pós Para
Pudins, pickles, peixes, presuntos. pít..
tês. peet-pois pastilhas, pizzas pudiain
.iueijos. rações balanceadas para ant.
mais, requeijões. sal. sagú sardinhas,
sanduiches sorvetes. suei de tomate e dé
trutas, torradas, tap.oca. tâmaras. talha':
rim, tremoços tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
moldo e torrada j
Têrmo n.9 753.037, de 6-6-66 t‘
Fábrica de Lages Larctecto Limitada
Guanabara

LARCTECTL,
INDÚSTRIA) BRAMI 9RA

Classe 16
Lages pré-in&dadas e artefatos dt
cimento
Têrmo n. 9 753.038, de 6o-6t
Farmácia Aracati Ltda.
São Paulo

Classe 46

Para distinguir: Amido, anil, azul ria

Classes: 8, 32. 33 e 50
Titulo de estabelecimente,
:.:1asse 8
Para distinguir Os seguintes artigos ele
tricos: Rádios aparelhos de televisão
Mck-ups. geladeiras. sorveteiras. apare.
lho de retrigeraçâo. enceradeiras, as
piradorés de o6 fogões, fornos e toga
retroe elétricos. chuveiros. aquecedores
balanças, ferros elétricos de. engomar passar. batedeiras. cogueteletras exare
medores lig uidificadores elétricos. .ad•
-rumas para picar e moer legumes carne. resistências elétricas fervedores
estufas. ventiladores paenias e bules
elétricos refletores, relógio, de ar re.
frineredo tornas elétricas. máquina.'
fotográficas • • 'cinematográficas. cam•
painhas elétricas garrafas térmicas te
gacksres automâticos. lâmpadas apare.
lhos de luz fluorescente DaT:elho$ de
comunicação Interna esterilizadores con•
densadores bobinas cha VPS elétricas
comutadores, i nterruptor'es tomadas de
corrente tnsivet anare!ho, fotográfico:.
e einemntoorAntros Filmes revelados
hinAculos Sculos a pare l hos de aproxf
mação lb tom.<
iparres máquina,nara lavar" rolloas oarr- use
tomrsticc
...ias Re 32
4ist nomr• Almanaques agendas
• a nos slimns n mpressois boletins ca

urússia. alvaiade de zinco abrasivos.
, Irio:-.1âc p reparado para limpar metais.
detergentes. esp retriacetes. extrato de
anil. fécula para tecidos, fósforos de
,éra e de cnadmra. goma • pare lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
wanguear tecidos liguidos mata-gordums clara roupas e meta óleos para rou
pas. oleina óleos para limpeza de cor:
ros. pós de. branquear roupa. salicato
te sódio. soda cáustica. sabão em pó,
q aMio comum. sabão de esfregar e sa-'
nonáceos. tijolos de polir e verniz nara calçados
'Féria° n.° 753.034, de 6-6-66
Empresa Técnica de Avaliações e
Pesquisas "Valit"
Guanabara

I ndústria

Brasileira

t.:lasse 3
S I thstâncias químicas, proaurCea e pra.

parações para serem usadas na mechei.
's na ou na farmácia, a saber: alcoolatos,
bálsamos. beberragens medicinais, câp.
sulas 'medicinais, comprimidos medicinais, colírios, emplastros medicinais, fotificantes, laxantes, lombrigueiros, pós
medicinais, pomadas, tinturas -e
earopes
Classe 41
Térmo n.° 753.039, de 6-6-66
Alcacnorras aletria. alho, espargos
Fábrica de Roupas "Epsom“ S. A.
açúcar. alimentos para animais amido'
Guanabara
amendoas ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, avcia. avelãs, aze:te azei
tonas banha, bacalhau, batatas, balas. ÉPSOM - lança hoje a moda do FUTURO
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
cale em pó e em gra°, camarão, canela
PRORROGAÇÃO
eW Pau e em pó. cacau. carnes, chã
Classes: 23, 36, 37 e 40
EMPRESA TÉCNICA
carame lis chocolares. confeitos, crave
Frase de propaganda
cereais, cominho, creme de le:te. creme:.
DE
Térmo
n.° 753.040, de 6-6-66
q trnenticios croquetes, compotas. can.
AV ALIAPES E PESQUISAS
Perfumaria Lopes Indústria e Comércio
Oca
coalhada.
c
a
"V ALIT"
stanha. cebola. condi
S. A...
'tentos p ara alimentos. colorantes
Nome comercial
chouriços. dendê, doces, doces de tru.Guanabara
,as esp inafre essências alimentares, em.
Têrmo n.° 753.035, de 6-6-65
Montei — Mostadora de Telhados
nadas ervilhas. casavas, extrato de toé
PRORROGAÇÃO
'Ltda.
mate, farinhas alimenttclas, favas fé.
cuias, flocos, farelo fermentos, tose
Guanab
f:gos frios 'Turas sêcas naturais e ais
-alisadas. g licose, goma de. mascar. or
duras pránu. los, grão de bici gelatina
Goiabada geléias, herve doce • herve
INDÚSTRIA BRASILEIRA
mate hortaliças ^lagostas, lín guas, le;te
zondensarlo, te:te em pó. legumes .ern
131DUSTRIA BRASILEIRA
Glasse 16
-nnserin lentilhas, linguiça !Oura ma&
oare
Mate •ia;s para constru las alimenricias mariscos manteiga
Classe 48
;5cs
decara Cks t Argamassas. argila .oargarina. marmelada macarrai. mas.
Artigos da classe

MONTEI

"BÊBE
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MARCAS DEPOSITADAS
Da data da publicaçâo começará
Publicaçâo 'alta de acórdo com o art 130 do Código da Propriedade Industrial
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do ser:lido Durante esse Prazo poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
a concessão do registro requerido
• Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se lulg arem prejudicados com

Termo n. 9 753.041, de 6-6-66
fábrica de Poupas "Epsom" S. A.
Guanabara

PRORROUÇÃCÀ
(773
crOusrfq14 inAZttagea

Classe 48
Artigos da dana
Termo n.° 753.012, de 6-6 66
Laboratório Lut:icia S. A.
Guanabara

PRORROGAÇAU
tini:rd/Man
; Laboratório Lutécia S. A
Rio de janeiro
Industria, Brasiieirc

cos de cimento, blocos para pavimenta.
„ão, calhas cimento, cai. cré. chapas
soantes. caibras. caixilhos. colunas
.hapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos. e lifiza,ões premoldadas, estuque. emulsão de
lase astaltico. estacas. esquadrias estru
uras metálicas para construções. lame
as de metaí, adi-ilhas lambris. ,uvas
ie junção. iages. lageotaó. material tu>

.ante contra frio e calor. mandhas mas
ias para revestimentos de partiles, ma
deiras para construções. mosaicos. pro
lutos de base as ta!tico. p rod utos pare,
-ornar impermeabilizantes as acoimas
.as ie cimenta e cai. hidráulica pedre
'lu lho. produtos betuminosos. impermea
dizantes li q uidas sob outras tormai
',ara revtstimento e outras como na Pa

.amenta N ão ri ,,as amamentais de CI
mento ou gesso para tetos e i,are'l es
•)a,pei pare forrar casas. massas anti
icidos para uso nas construções pai
metes. nonas portões, p isos soleiraPara p ortas tijolos. tubos de concreto
-elhas, tacos rabos mie vintiiação tan
lues de cimento vigas. vigamentos
vitrôs

Goiás

Inwiali

reaniTEIRA
Classe 38

Para distinguir: Agendas, ações, blo

Classe 33

_

Termo n.° 753.049, de 6-6 66
Oficina Picolino Ltda.
Paraná

-

MUNO

Indústria Brasileirz
' Classe 21
Carorcerias, chassis e cubos de veiados
patins co freio
Termo ra° 753.050, de 6-6-66
Galeto União Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 26
Artefatos

de

madeira era gerai: Arg.

las alguidares armações p ara bale&

Classe 3 '—
Artigos
da classe
_.
—
Termo n. 9 753.043, de 6-666
Imobiliária Nova Fronteira Leda.

Termo n.° 753.048, de 6-6-66
Savana Industrial Ltda.
Paraná

Para vitrines, artefatos cie [nadeis
Pa ra caixas. oandelaa barris haide,
')atedores de carne caixas caixões ca.
*cotes cavaletes cunhas cruzetas cuts

UNIÃ
Indústria Brasileiri

oa'çamba colheres, cestos p ara riãP

Classe 19
.apue p ara cozinha. canos para terra
nentas cantoneiras. engradados estra Para assinalar e distinguir genéricamen•
dos. esterinhas estojos esprerne rleir a. te os artigos da classe, a saber: Animais vivos, inclusive aves, ovos em
embalagens de madeira, esaada for
geral, inclusive do bicho da seda
guarniçeõs para porta -blocomas
guarnições Para cortinas guartu,.eies di
Têrmos as. /53.051 a 753.056, de
madeiras para atenailios domésticos
6,6-66
malas de madeira palitos pratos ai
Savana Veículos S. Aa
pas. pinos p uxadores Prendedores
Paraná
tos. pasinhas garfinhos e colheres par7
sorvetes, palitos para dentes táboa
de passar roupas tabelas de caroi
toneis torneiras tambores tampas su
partes de mdeira. rechnha rolês,
resários e sacos

SAVANA

de papel para cartas, cartões, ca
lendários, embalagens de papel e na
pa l ão envelopes, faturas, fichas. pape
Indústria Brasileira
são, p apel em tralhas ,apólices. cheques
Classe 40
'duplicatas, debêntures, letras de aâmbio.
Classe 6
notas fisca s notas promissórias, teci Móveis em geral. de metal, vidro, de
iço madeira. estofadas ou não. incita- Máquinas e suas partes integrantes, não
nas e pass.-age-ris
incluídas nas classes 7, 10 e 17
ave móveis p ara escritórios : Armários
Termos ns. 753.013 a 753.047, de
Classe 7
srmários 'para banheiro e Para roupas
6 6-66
asadas. almofadais acolchoados para Máquinas e utensilios para serem usaSavana Industrial Ltda
maves, bancos balcões banquetas das exclusivamente na agricultura e
Paraná
bandeias domiciliares. berços biombos horticultura a saber: arados abridores
para ;há e café de sulcos, adubadeiras, ancinhos ne, Cadeiras, carrinhos
Ooniuntos • oara lormitortus, conjuntos cânicos e empllhadores combinados.
arraneadores mecânicos para agriculrafo% Mia tia jantar e sala de visitas
tura batedeiras . p ara ceerais. bombas
• i,ninros p ara terraços Jardim e praia
para adubar, ceifadelras, carpideiras
conivu lne de armários e gantnetes para eeifados para arcaz. charruas para aprt.
cosinha
camas
cabides,
cadeiras
' copa
:rItura cultivadores, Jebulhaclores.
'Indústria Brasileira giratórias. cadeiras de balança caixa
lastoc a dores, deaentegradores, esmaga
de rádios. colchões. colchões de molas
disuensas. divisões. divans discotecas dares amai e. agricultura escarrificado
- as. :niebova.le ; ras, facas int'? inácitp.
Casse 4
madeira espreguiçadeiras. ascrivam
Substâncias de origem animai, vegetal lhas estantes, guarda-rou p Ns. mesas. ' 'ias agrícolas ferraclairas garlanhos
garras p ara arada oradas de 'fiscos
ou mineral, em bruto ou parcialmente nesii.has mesinhas Para rádio e tei:vi
nu destes, máqu•nas batedeiras nará
preparadas e não inc l iticlas em outras
ara
televisáo
,ão mesinhas p
Classes
agricultura máquinas Inseticidas má
ara gua ircss norta retratos. noltraaas
Classe 16 •
máquinas
ri,'
m i nas vaporizadoras
,tronas-camas
prateleiras
porta-cha
erra
Parra distinguir: Materiais para constru
e fundir. máquinas niveaalaras
'
p us, sofás, sofás-camas. travesseiros
máquinas perfuradoras para a ag eatil
Saõe s e decorações: Argamassas. argila
vitrines
areia, azulejos, batentes, balaustres, tilo
cos

!SAVANA'

tura máqcinas de plantar, motochar»
ruas, máquinas regade:ras, máquinas de
roçar. de semear; para asfaltra: de
torquir de triturar, de esfarelar terra,
Para irrigação, para matar tormgas e
outros insetos, para borrifar e pulveri.,
sat desinfetantes. para adubar para
agitar e espalhar p alha, para colher
algodão, para colher . e.reais máquinas
amassadoras para 'tis agriciiias de
:ortar árvores, para espalhar para cap inai. máqu:nas combinadas Para semear a cultivar. de desbanar para ensacar máquinas e ancinhos para forragens, máquinas r oscadoras ordenadoras .necán-cas. raladores mecânicos, roas compressores pura a agricultura
sacharleiras, semearleiras, secacl?Aras,
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agrícolas. válvu!as para
máquinas agricolas
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de telev são,
gelade:ras, sorveteira:, apare,
lhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó. fogões, tornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, .fi rios elétricos de engomar e
Passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores liquid ficadores elétricos, má.
quinas para p:car e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar rea
lrigerado formas . elétricas. , máquinas
fotográficas e cinematográficas, campa nhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, apare.
'los de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhOs . de aproxtmação, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe II
Ferragens. ferramentas de tõrla espécie
cutelaria em gerai e outris art.gos de
metal a saber: Alicates, alavancas ararame liso ou farpado. assadeiras açuma k eies de metal, abridores de latas
7areiros; brocas, bigornas

naixelas

nandeilas. bacias baldes. olmhonieres:
Pulem cadinhos, cadeados. castiçais. colheres para pedreiros correntes cabides
chaves. cremones chaves de parafusos
conexões p ara encanamento. colunas
caixas de metal para portões. canos de
meati. chaves de Fenda chaves isgiesa.
cabeções. canecas' cipos. cachepots.
•entros de mesa coquetele.ras caixas
Para acondicionamento de &mentos.
caldeirões, caçarolas. chaleiras ca tetei.
ras. conchas coadores; distintivos dobradiças. enxadas. enxadões. esteres.
-ngares asqu chos -rifadas -sara arrptos
sstribos astaras para arreios. espuma
leiras irmanas 'vices. ferro para Jurem,
-essoihis Facas f acões. t a.'"hrinian
cnrvao. fêtsateiras
fai s E-t , rç ,:ort-attb
1.relos
. stradas

de ferro, fria dairas: ;iambos
gar'ios. eia ncJicl p ara auadros

p,itct

rIrrthigetis, nsignas; 4-
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Publicação feita de acordo com o art 130 do Código da Proprienacie Industrial Da data da publicaçao começara
a correr o prazo de tiO dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão ap-ssentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial acareies que se julg aren, prejudicados com a conceSsil0 do again requerido

mas. laminas, lirotstros. latas de lixo:
Têrcnos as. 751.057 a 753.059, de
jarras: ina ‘ had orlas. molas Para
6 6-66
molas para iien,-7..anas. inarte:us
Savana Viiculos S. A.
retas matrizes, nava.has: r2-1a S • P á s . V,'
Paraná
pus. parar usos. picões. porta-geio: ao
seiras. porta-pão. porta imas. paliteiros
panelas, roldanas, raias para p.as. rehi
tes. regadoras. serviços de chá e Cate
Serras, serrotes. sachos. sacarrolha. tesouras taihiires atibarl, iras , riíroue..:e
Classe 50
tenazes. travadeireis. tela: dt arame. ror
Painêis
miras. trincos tubos para encanam-nto.
Classe 38
trilhos para ramas de correr taças
travessas, turibulos: vasos vesti/lama). Para distinguir. agendas, ações, blocos
de pape) para cartas, cartões, adendae verruma
rios, embalagens de papel e papelão,
Classe 39
envelopes, faturas, tichas, papelão, uaPara distinguir: Artefatos de borracha pel em tõlhas, apólices, cheques, du pliborracha. artetatos de borracha Pare catas, debêntures, letras de câmbio, nowenn:tos arretaraa de borracha ale In tas promissórias, notas fiscais, recibos
passagens
diodos em atara, classes Arruelas ar
Cla ..a 3:1
guias amoitecedares assentos para Ca
Título
letras borrachas para aros batentes dc
`.rr• rincha. rie . eãtabiliZarlat buchas
Tèrmo n.° 753.06Z, de 6-6-66
buchas para Panei° batente de porta
Bemoreira Companhia Nacional de
batente de nassa, bicos para mamarle'
Utilidades
tias braçadeiras bocals bases para te
Guanabara
tetonea. borrachas oara carrinhos Inclue
Mala . boi racha para amortecedores
bainhas de norracha para redeas cochan
de motor. ~aras de ar chupetas cor,
racha. chapas e centros de mesa cor»
parar entre de meia calços de borra;
Classes: 32, 33 e 50
massiços de borracha cabos para
ExpÉessão
terramenta& chuveiros calços de , bar
das de borracha .:aPsulas de borrach,
Térmo n.* 753.061, de 6-666
dia para ma q uinas copos de porrach,
Bemoreira Com p anhia Nacional de
para freios dedeiras lesenrupirletra:
Utilidades
discos de mesa descanse para pratos
Guanabara
encostos einnoios e:Anichas estrados
espontas de borracha em auebralact,
para mi-nevas tios de borracha lisos
fôrmas de borracha duarnakões para
automboets guarnições para veiculas
lancheis» para eiscoiares laminas
borracha para degrau.s listas le bar
Classes: 32, 31 e 50
racha manopla& maçanetas orotero
, Expressão
res pare para lamas., Pro tetores d.
Têrmo
n
°- 753.062, de 6-6-66
para-choques oedal do acelerador cre
Beinoreira Companhia Nacional de
dai de partida paras para °usina&
Utilidades
pratinhos' pneumancos pontas de por
Guanabara
racna -ara bengalas e -Muletas rodai
maasiças. rabiais revestimentos

SAVANA

CEP
PEP

sem
51uporry5
e ISOIRriOt
pneumáticos. Suportes de cambio quis
3emhate '

matar sapatas Si, peda l de breque rf
veui, sanfonas de vácuo su portes *
.3 • ,
norracha para no
lonas de punidas. coitos. solas e colado,
de borracha surdinas .41P borracha par,
atolicÀção sos 4ios telegráficos e seleta
Mem. cavadores is porta titielak
bacias tampas de borracha Para cont4
gatas tiras de • rsorra rta para elabore
dto de substâncias nuimicas

Consórcio de Économia Popular
Classes: 32, 3e 50

tes, substâncias c produtos destinados
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidraca7horeto
gás metano, hutano e propano. gás ert
garraiada, gás liquefeito, gasolina, gra
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amorkrcedores, petróleo e
euerosene

Utilidades
Guanabara

Plano de Economia Popular
Classes: 32,

50

Expressão
Tèrmo n.° 753.064, de 6-6-66
Bemoreira Com p anhia Nacional de
Utilidades
Guanabar?

,

CEP

Consórcio de Economia—Popular

Classe 12
Programas de televisão e radiofónicos

Gráfica Abster Ltda.
Guanabara

Termo n. o 753.0u, de. 6-6-1966
EletrometalúrgLP Uma. Ltda.
Sãu Paulo

MASTER

ITAIM,

r INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Classe 35

Classe 8
Cadernos, cheques, duplicatas, promis Para distinguir: — Artigos e ares
sórias, impressos de correspondência, shrios e partes para use .121
notas fiscais, recibos cartões comerciais óes domiciliares e para tini- c.mi--rmala
e faturas
Anrin q trais a saber: condutores etetria
-os na forma de berras. tribos cleros
Tértlic n 9 33 06 7 , de 6-6-1966
hos chaves. chaves de faca quadros
Síntese Editorid.
li' comando. chaves rotativas nasci
Guanabarr
te tusiveis sapas. conectares mia ,Pfal
distribilição. chaves interruptor"
pntatos quadrás .de
para
toma/ação. qualars de distribin,ak o."
heruna0o, quadros de tistribuicar nata

SÍNTESE'
EDITORIAL LIDA.
Nome Comercial

Termo n. 0 753 068

6

-l66

joci Modas Ltda.
Guanat ara

INDÚSTRIA BRASILEIRA)

R\1°Classes: 32. 33 e 50
Expressão

Jornal de Vanguarda

.1êrmo n.° 753.C66, de 6-6-66

Utilldadeg
Guanabara •

o

Termo n.° 753.069, de 6-6-1966
Esquire Propaganda Ltda.

Classes: 32. 33 - 50
Expressão

Expressã,s

vés

salas. casac ‘.) r3iinelos JominiSs echar.
Pes. tantainas, fardas para militare.
eglais tratitai. aalochas gravatas uor.
'-os logos de armem (aquelas mous%
uvas, ligas lenços mantos mela
ilanis mantas mandrião mantilhas
erns paias Desabam pulovel 'oelet,nas,
iouons. notiches polainas pl antas ias*
rihos. Perneiras luirnanos
reinai%
robe ;de chamara. roipão sobretudo*,
...uspensnr,os saldas lehanho sandaball
meteres shorts sungas valas ou gbaCita
toucas turbantes ternos uniformes
e vestidos

Guanabara

rirmo n.° 753.06!,. de 6-6-66
Bemoreira Cc.e.panhis Nacional de

Classe 47

Para distinguir combustivels, lubrifican-

Têrmo n.° 753.063, de 6-6 66
Bemoreira Companhia Nacional de

Classe 36
Para distinguir: Arriaos de vestuário.
e roup as feitas em geral: Agasalhai
'ventais atn , -qatas aná g uas blusa'
lotas botinas. blusões Minas baba.
louros bebes. • rapaceres cartolas cara
Ouças casacão coletes capas ...ejaiti.s
cachecois calçados. chapeio cintos
cintas combinações, corpinhos calca5
de senhoras e de crianças. calções cal
ças. camisas.. camisolas
camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,

Iluminação e força mri-estaçoea nat.,
-leis de chaves. duros para durpina:io,
secções de duros articuniaçõee distratai.
nvos de alimentação. rerminaiii Mitos
te 'tomada troes: cabos de trolai, cala
ias de distribuição, tampas .ou mwe.

'ores. adaptadores 'de entrada. amecrof
Ic'harramento, entradas do conecto, ao
larramento, ligação do duro lo Parra..
vento cotovelo ¡mera: tampa ponta
Pare quadro elétrico. mutla de imitara
Iara cabo, mura renninal para cabo,,
nunta de expansão, p onta tiara CUga
• )angeada pinos de rumada dos hasta
.,/eis pinos _de tomada Jos contato
pinos de tomada dos capacitores moco
te tomada do barramento. barramenrOs
'sdeptadorea, duros do barramento 'cama
iartimento de claves fusivets. zoiimartfot
• mento. de • chave pneumática' uniões

Têrmo n.° 753.071, de 6-6- l966
Clorogil S.A. indústrias Quimicas

Mc Paulo

CIOROGI1 S. A.,
JHDÜSf RIAS QUIMICAS;

- Nome Comercial

4232

Quinta-Tetra e

Dezembro de 1966

(MARIO OFICIAL (Seção III)

-^

Publicação feita da acórdo com o art. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da date de publicação conieçara
g corres g prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse praz() podertio apresentar suas oposições .ao Departamank
dustrW acnaèles que ao julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
Naciona9 cio ' Ropriedado

Mano n.° 753.072 de 6-6-1966
Laboran Farmacêutica S.A.
a;uanabara

Termo n.° 753.075, de 6-6-1966
Textil Mimary S.A.
São Paulo

pasta ou liquido, sais perfumados para 1 água te rosas, água de alfazema, ãgia

°anhos. pentes. vaporizadores de pertu
me; aso:mas para dentes, caaeios. unhas
e cfiioa saquinhos perfumado. prepara
dos em pó, pasta. liquidou e tataca
praa o tratamento das . .unhas. dissot
.2RORROGAÇÃO
ventes e vernizes. removedores da zum
cuia. glicerina eraimada para os caPeins
MIN:DUMA BRASILEIRA
VIU e preparados para descolou unas
Classe 23
cibos e pintas ou sinais atificiais. óleos
Industriai Brasileira'
Para distinguir tecidos em geral, teciPara a -pe:e
dos para confecções em geral, para
ermo n.° 753.080 de 6-6-196
tapeçarias e para artigos de cama e
SWing Indústria e akainerc:o Ltda.
mesa: Algodão, alpaca, cainham°. cetim,
Classe 3
Guanabara
ant proilkito tarmaceutico mediciaal, caroá, casimiras, tazendas e tecidos de
lã
em
peças,
juta,
jersey,
linho,
nylon
PRORROGAÇÃO
indicado nas infecções em geral
aaco-paco. percalina. remi, rayon, seda
Termo n.° 753.073 de 6-6.1966
natural, tecidos plásticos, tecidos imperLaboran Farmaceutica S.A.
meáveis, tecidos de pano .couso
Guanabara
e veludos
Termo na 753.076, de 6.6.1966
Cacinue — Comercia l a linurwradora
‘.1.1

GEMA' E

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Limitada

São Paulo

Classe 3
Tuberçulostático em comprimidos
Termo n.° 753.074, de 6-6-1966
Textil Mimary
aket.: Paulo

TEX'
[N,11
MARY
<

Nome Comercial
Termo n.o 753.077, de '6.6-1966
Puto (-E. Serviços Macam Ltda.
São Paulo

MACAM
SNDUSVR1A BRASILEIRA
Classe 47
para distinguir combustíveis, lubrificariQes, substâncias e produtos destinados à
Iluminação e ao aquecimento: álcool
Motor, carvão a gás bidrocarboreto,
Os metano, butano e propilo, gás enOrrafado, gás liquefeito, gasolina, grauas lubrificantes, óleos combustíveis.
'oleias lubrificantes, óleos destinados à
Iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo ,e
emerosene
Termo n.' 753.078, de 6-6.1966
Mini- Ma% Comcsteacis Ltda.
Guanabara

WAX
INDÚSTRIA BnASREIRA

Classe 41
Substataias ilimenticias e seus prcpa. gados.. Ingredientes: de alimentos.
• Essências ascuticlac

para barba, loções e tônicos para caa
sabelos e para a pele briAtiantina. betu.
dolina, "batons" cosmeti Cos. tizadores
de penteados, petróleos. óleos pare -a9
cabelo creme revanescente. cremes gordurosos e pomadas para !moeu Clt3
pele a "maquilage" lepilatórius, desc.
dorantee, magra aromática pó de arma
e talco perfumado ou não. apis para
pestana e sobranceiras. prep.:tilda para
embelezar cilios e olhos. carmim para
.) rosto e pari os lábios, sabão e crema
uara barbear, sabão liquido perfumada
não, sabonetes. lenrifercioe em põ,
pasta ou liquido. sais' perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de pertm
me; escôvas para dentes, cabelos. imitas.
. e alhos. saquinhos perfumado. prepara.
1 dos, em pó. pasta, tiquidos e til 110
praa o tratamanto das unhas. dum/.
ventes e vernizes, rembveciores da :talcuia. glicerina eraimada para os cabeies
e preparados para descotoir unhas,
cibos e hintas ou sinais atificiala ifbleca
para a peie
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mo
n.o
753 082, de 6-5-'166
re ,
"ara distinguir: Pertumes, essências, ex
Industeia e C.ontercio Ltda.
tratos, água •le colônia, água de touca
Guanabara
cador. água de beleza. água de guina
água de rosas, água de alfazema ai.ua
para barba loções e tônicos para os
:abalos e para a pele, brilhantina han
dolina. "batons" cosméticos tixadore,
ÍNDÚSTRIA
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes por
Classe 98
durosos e pomadas para limpeza d.
gele e "maquilage" depilatórios. deso 'ara distinguir: Perfumes, essências, ez'Corantes. vinagre aromático nó de arra -ratos, água de colônia, água de touca• talco pertumado ou não 'lápis para iador água de rseleza. água de quina,
aestana e sobranceiras. preparados pare a g ua de rosas, água de alfazema. água
-inhelezar cibos e olhos. carmim para 'ara barba loções e tônico. para C3
a rosto e para os lábios, sabão e ar, an, abetos e para a pele brilhantina liais.
copra barbear sabão liquido ver tu ma a, iolina. "batons" cosméticos. tistaelcres
ou não, sabonetes dentitricios em oó te penteados petreaeos óleos vara os
Pasta ou Hquido. sais perfumados par, abalo. crave reiuvenescente. cremes por-anhos. pentes. vaporizadores de perto furosos e pomadas para limpeza da
na. escavas para dentes cabelos unhar .1elee • MaCIU:lage - depilatórios deso• cilias. saquinhos perfumado prepara iorantes. vinagre aromático. p ó de arroz
talco perfumado au não. tapes para
dos em pó pasta. liquidas e titulo.
Para o tratamento das • unhas disso, nestana e sobranceiras preparados para
ventes e vernizes resnoveolores da curi anheiezar cilicie e olhos: carmim San'
rosto e para os lábios. sabão e acene
cuia, glicerina DM-a gnada para os cabe
Os e preparados para descolorir unha.s para barbear sabão liquido pertumack
cílios e pintas ou sinais artificiais óleos ai não. sabonetes. den • driMos em pó
vasta ou liquido. sais perfumados para
p ara a Pele
'lanhas, peraes vaporizadores de perto
'Termo n.° 753.081 de 6-6-7(165
,,e. eses,...1 .q para dentes, cabelos. unhar
Swinee Indústria e Coniacio Ltda.
cibos saquinhos perfumado prepara
Guanabara
aos em Pó. basta; duendos e
liara o tratamento das unhas. disso.
'entes e vern , zes, removedores da curi
eia-erma p erfumada Para os. cabe
,os e preparados para descolorir unhae
alios e pintas ou s • nais artificiais. (Si-Para a pele
Termo n.° 753. 183, de 6-6-1966
Swimi Indiestra e ..oraa' ..cio Ltda
Guanabara
.31.1

SWHIS

INDOSYMA

Classe 38
( Agendas, ações, blocos de papei para
gens de papel e papelão, envelopes,
fati.ras, fichas, pape ião, anel em 18lhas, RpAlices, cheques duplicatas, debêntures. letras de Câmbio, notas fiscais,
natas aeamissórias, recibo' e passagens
Teimo a." 753.079, de 6.6-1966—
Swing Indústria e Comércio Ltda
Guanabara

PRORROGAÇÃO

ST MO CEU.

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, .ssências
tratos, ticma de colônia ititia de touca
dor á g ua de beleza águia de quina
QUO te rosas *nua de alfazema ipua
nava barba loções e cónicos Para OF
-abalos e para a pele brilhantina. bati,
"baeons", cosm4t.cos fixadores
Ir' penteados petróleos óleos para os
-ahelo creme revanescente cremes nor.
itirosos e Pomadas Para lim peza ella
nele a "maquilada" lepi latórios deso.
inranfee vinatire --âromáttco pó de arra?
talco Perfumado nti não !anis Para
nesfana e sobranceiras Drenados pare
-mhetezar Mios e nihOS carin;ni para
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- MOO e para os lábios sabão e arem,
Para distinguir' . Perfumes ...E:saneias pe
bnra barbear sabAr li quido nettumad+ é rarOS Anuarir rolônia íglia de touca
não eahrini,PPs lerrif ,1 -in p em nó dor ' Anna de hereza ít-p /a
quina
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