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ESTADOS UNIDO

IÁRIO
SEÇÃO III
-

ANO XXIV - N. 231

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 196.
4

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO SECRETARIO DA
INDI:TSTRIA
Dia 6 de dezembro de 1966
Despacho em, recurso
Bernard Lataste (no recurso interposto ao indeferimento do termo n9
48.320 - privLio de invenção Um aparelho extintor de incêndio) De acôrdo com a portaria ministerial n9 316, de . 19 de outubro de 1966,
dou provimento ao recurso, devendo
o requerente apresentar novos relatórios como modelo de utilidade, como proposto pelo DNPI.
• Nadir Figueiredo. S/A., Indúszia e
Comércio (no recurso interposto ao
deferimento do têrmo n9 73.410, desenho ou modélo industrial - Nôvo
Modêlo de Vaso de Ind. de Louças
Zappi S.A.) - De acôrdo com a Portaria Ministerial n 9 316, de 19 de outubro de 1966, dou provimento ao recurso para, modificando a decisão
concessiva, indeferir o pedido de acôrdo com o parecer do Instituto Nacional de Tecnologia.
Mário Castro D'Almeida, A. Vasco
Girão e Jorge Kennedy (Recurso interposto ao deferimento do têrmo n9
8.889, Privilégio de invenção - Um
campo de golf em miniatura ao ar
livre, de Garnet Carter. Arquive-se
o recurso por falta de atendimento
da exigência de 28 de junho de 1988.
PEDIDOS DE PREFERENCIA
Armações de Aço Probel S/A. (no
pedido de preferência do têrmo n9
180.943, privilégio de invenção Aperfeiçoamentos em camas dobráveis) . - Concedo a preferência, •nos
térmos da Portaria n 9 6 de 1965.
Expediente. rio Secretário

da Indústria
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1986
.

Pedido de preferência

A. D. P. Araújo Ltda. (no pedido
de preferência do têrmo n9 170.265
- Modêlo -de utilidade: Nova cama
articulável). Atendendo a que, por
equivoco, indeferi o pedido de preferência formulado neste processo, que
a recorrente justificou, comprovando
estar sofrendo a concorrência desleal
de inescrupulosos concorrentes, dentre êstes um que "fôra seu empregado; reconsidero meu despacho de indeferimento. p nra conceder a preferência solicitada.
Despachos env recursos
O senhor Secretário da Indústria,
Heraldo de Souza Manos; _deu provi-

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ças para os mesmos - America*
Flange & Manufacturing Co. Ino.
N. 135.607 - Aparelho adape
tável a 'secador de cabelo, pari
inhalação, aromatização ou desin.
fecção - Johann Glockshuber.
N.° 135.743 - Elemento hidropneumático de molejo - Fichtel
& Sachs A. G.
Modelo de utilidade deferido:
N.° 122.071 - NU° moda() de
tampa paro garrafas - Monitora
S. A.' Indústria e Comércio.
N.° 134.219 - Uma agenda telefônica adaptável ao aparelho tele.
fônico - Aster - Indústria e Comércio Ltda,
N.° 135.690 -nôvo tipo de
extrator do sumo de frutas e Ie.
Ímans Alenap - Utensílios
p ara copas e cozinhas Coletivas

mento aos recursos interpostos nos meira anuidade 110 prazo de
processos abaixo mencionados a fim sessenta (60) dias, na forma do
de reformar as decisões anteriores:
parágrafo único do art. 33 do CóN9 375.815, - Marca: Sunbean
digo da Propriedade Industrial,
Requerente: Sunbeam Corp. para que sejam expedidas as rescesso deferido.
N9 387.043 Marca: Cicalte - pectivas cartas patentes.
Requerente: Materiais para 'ConstruPrivilégio de invenção defeções Cicalte Limitada - Recorrente:
rido:
Companhia Industrial de Conservas
Alimentícias CICA - processo indeN.° 116.947 - Aperfeiçoamenferido.
N 9 389.113 - Marca Mialgison - tos relativos a sistemas de transRequerente: Lab. Rio-Quimica Ltda. missão de fôrço, incluindo aco- Recorrente: W. A. Simões Dias & plamentos hidráulicos - J. M.
Cia. Ltda. - Processo indeferido.
Voith, GmbH.
O Senhor Secretário da Indústria
N.° 104.792 - Processo para
Heraldo de Souza Mattos, negou pro- obtenção de 4 oxo 2 (halogeno alvimento aos recursos interpostos nos
processos abaixo mencionados a fim quil) 2,3 dl hidra (benzo 1,3 oxazinas) - Dr. Karl Thoimae GmbH. Ltda.
de manter as decisões anteriores:
N.° 120.548 - •Verniz para eviN9 355.420 - Marca: O Brasil em
N.° 136.719 - Novas disposiJornal - Requerente: Editora Re- tar o efeito de Corona - Allmanções em escôvas de dentes - João
forma S. A. - Recorrente: S. A. Jor- na Svenska.Aktiebolaget.
Maschke & Cia.
nal do Brasil - Processo deferido.
N.° 120.633 . - Processo para a
N9 380.287 - Marca: Mendes - isomerização de compostos trici- • Privilégio de invenção indefeRequerente: A. Costa Mendes & Cia.
rieo:
Ltda. - Recorrente: Albino Mendes clicos - F. Hoffmann-La Roche
& Cie. Société Anonyme.
& Cia. Ltda. - Processo deferido.
N.° 132.060 - Máquina pari
N.° 122.257 - Processo para a embalagem de líquidos, gaseificaN 9 158.837 - Marca: Sicafé Requerente: Cia. Anma. Toddy Ve- produção de halogeno esteróides dos ou não, com fechamento elenezolana - Processo indeferido.
insaturados - E. Meick Aktien- irônico •- José Francisco de CasSociété des Laboratoires des Pra- gesellschált.
tro Camara.
xytases S. A. (Recorrendo de, despacho que indeferiu o pedido de caduN.° 123.287 - Tanque de teto
Modelo de utilidade indeferido:
cidade da marca Tirotrissol, reg. n9 flutuante Chicago Bridge & Iron
188.912). - Nego provimento ao Company.
. 127.774 - Original modelo
recurso de fls. 32-32v, para manter
de cinta elástica Helcy FranN.°
126.675
Aperfeiçoameno despacho que denegou a caducidatos em canetas esferográficas - cisco da Costa. •.
de requerida a fls. 9-9v.
Manufatura de Artigos de Borra- I. R. C. Limited,
Arq uivamento de processo:
cha e Plásticos Pagé 5. A. (recorN.°
126.734
AperfeiçoamenN.° 125..221 - Uni nôvo modelo
rendo do despacho Mie prorrogou o
reg. da marca Pagé, têrMo n 9 515.588, tos em ou referentes o membranas de disco adaptável as tampas plásCom exclusão de tapetes e passadei- de alto falantes de tecidos impreg- ticas usadas nos faascos
_Cirval
ras. De acôrdo com a portaria Minis- nados e processos ie fabricação - Comércio, Indústria e Repreterial n9 316, de 19 de outubro de 1988, de tais membranas - N. V. Phi- sentaçõ.es de
Vidros e Artefatoa
nego provimento ao recurso, manten- lips' Gloeilampenfabrieken.
Ltda.
do o despacho de arquivamento. N.° 128.728 -= Processo liara faReconsideração de despachos:
bricar meias de senhoras e respectivo
produto
Chadbourn
The Scholl Mfg. Co. Inc. - Na
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
Gothom Inc.
re consideração de despacho de ia-.
. DE PATENTES .•
N.° 129.337 - Relé eletromag- deferimento do tênno. 104.702 Rio, dezembro de 1966
nético - Otis Elevator Conmany. Modelo de utilidade - Reconsi.
N.° 129.533 - Aperfeiçoam,m dei-o o despacho de indeferimenNotificação:
tos relativos a eletrificação de to. Defiro o . pwlido.
Controles AMomáticos Sermar
Uma. vez decorrido o prazo de guindastes giratórios - Tgnacio
Ltd*. - Na r econsideração dei
reconsideração previsto pelo arti- Halpern.
N.° 129 991 - Processo de pre- desTiacho de deferimento do têr-go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e mais 10 dias paração de esteroides polihidroxi- mo 102.323 - Privilégio de ide
venção. Nada nora reconsiderar.
para eventuais juntadas de recon- lados - Roussel Ucal.
siderações e se do mesmo não se
N." 133.003 - 'Uma fita ou :ira Mantenho o deferimento.
Metalúrgica Brwsileira Ultra Sotiver valido 'nenhum interessado, com meios de aplicação, união ou
Anônima - Na reconside..
ficam notificados os requerentes diminuição - Waldir dos Santos ciedade
ração de desp acho de deferimeni.
abaixo mencionados comparece- Pereira.
PrivilégiO
rem a êste DePartamento a. fim
N." 133.486 - Conjunto de fe. to do tèrmo 108.028
de efetuarem o pagamento da pri- cha mento para recipientes, e pó. de invencão - Nada para recon.
siderar. Mantenho o deferiment.'
N.°
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As Repartições Públicas'
deverão remeter o expe2iente
destinado à publicação nos
CEPARTAMENTO DE : IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
DIRETOR GERAL
15 hora..
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinenCHEFE DA SEÇÃO UB REDAÇÃO
tes à matéria retribuída, nos CHEFE 'DO SER VIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO
FERREIRA
ALVES
FL ORIA1\10 GUIMAC ES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção • de Redação,
SEÇÃO in
das 13 às 16 horas. no máxiflrçaie de publicidade do expediente do Clepartament•
mo até 72 horas após a salda
Nacional de P•oprliadad• Industrial do Ministério
dos órgãos oficiais.
da Indústria • Comércio
Imp.,asso
Oficinas
do Department° de Imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasaras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁMOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior:
Capital e Interior:
anuais, as-assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$. 4.500
época, por seis meses ou um Ano ,. • • . . . Cr 12.000
Cr$9.060
CIRO.
Exterior:
Exterior:
- As assinaturas vencidas Ano
Cr$ 13.000! Ano
CrI 10.000
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes ,
a restes a verificação do prazo de ano em que. findará. •
pectiva r enovação com antevalidade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de cedência . mínima de trinta
na parte superior do enderéço vontinuidade no recebimento (30) dias.

EXPEDIENTE

-

Dezembro de 1956
- As Repartições Piiim.eus
cingir-se-ao às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do ,Departa.
mento de Imprensa \racional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

Eletro Indústria Walita S. A. - invenção - Nada para reconside- N.° 145.181
Armour Pharma- N.° 145.314 - Domingos da SilNa reconsideração de despacho de rar. Mantenro o deferimento.
ceutical Company.
va Fernandes,
deferimento do termo 109.919 Strabag Bau A. G ç Klockner N.° 145.303
Commercial SolN.° 122.317 - Union Oil ComPrivilégio de invenção - Nada Humboldt Deutz A. G. - No re- vente Corp.
pany
of California.
para reconsiderar. Mantenho o consideração kle despacho de inN.° 145.341 - The Goodyear
N.°
125.022 - Elpidio Tibudeferimento.
deferimento do termo 116.760 - Tire & Rubber Company.
cheski.
Sparkler S. A. Indústria e Co- Privilégio de invenção - Nada
N.° 145.343 - The Goodyear
N.° 125.003 - Lui,gi Smali.
mércio de Filtros - Na reconsi- r ara reconsiderar. Mantenho o in- Tire
&
Rubber
Company.
N.°
136.296 - The Upjohn Com.;
deração de despacho do deferi- deferimento.
N.°
145.383
Kopp
ors
Compapany.
mento do termo 111.403 - Priviny, Inc.
N.° 137.535 - G. D. Searle
légio de N2da para
N.° 145 398 - 'Marcel Ferrand. á Co.
reconsiderar. Mantenho o deferi- Exnediente do Diretor Dera
N.° 145.414 - Union Carbide
N.° 137.569 - Dentsche Gold
mento.
Corp.
Und
Silber Scheideanstalt
Moref Ltda. Indústria e ComérDe 6 de dezembro de .1966
N.° 145.423 - Ciba Sbciété Ano- mais Roessler.
cio - Na reconsideração de desnyme.
N.° 137.586 - Continental Oul
pacho de indeferimento do termo
Diversos
N.° 145.429 - Montecatini, So- Company.
•
n.• 111.823 - Modelo de utilidade
cietá
Generale
Per
L'Industria
Mi- Nada para reconsiderar. ManN.° 137.638 - Merck & Co. Inc.
Martiniano itinaldi - No pro- neraria e Chimica.
N.° 137.849 - American Viscose
tenho o indeferimento.
cesso de desarquivamento do terN.°
145.435
Saia
Viscosa
SoEdy Guggisberg Na reconsi- mo 126.745 - Modelo de utilida- cietá Nazionale Indústria Applica- Corp.
N.° 138.382 - Alfonso Rojo
derarão de_ despacho do deferi- de para nevo modelo de poltrona zioni
Viscosa S. P. A. e Allied Matrinez.
mento do termo 119 732 - Pri- dobrável - Mantenho o despacha Chemical Corp.
Vilégio de invenção - Nada para recorrida, a fim de que se faça a
N.° 138.447 - Compagnie de
145.444 - Celonese Corp. Saint
reconsiderar. Mantenho o deferi- expedição da carta-patente após ofN.°
Goboin.
America.
•
N.° 138.497 - Spofa, Sdruzeni
mento.
o recolhimento do taxa de desarN.' 145.446 - Phillips Petro- Podniku
Pro Zdravotniokou Vye o pagamento da pri- lens Company.
Lorenzo Lorenzetti - Na recon- quivamento
robu.
meira
anuidade.
N. 145.458 - Monsanto Comsideração de despacho do deferiN.° 141.013 - Dante Corradini.
mento do termo 122.480 - PriviEXPEDIENTE
DA
DIVISÃO
N. 141.129 - The Osborn Malégio de invenção - Nada para
N.° 145.540"- The 13. F. GooDE
PATENTES
nufacturing Curipany.
drich Company.
reconsiderar. Mantenho o &feriN.° 146.456 - Farbenfabriken
N.° 145.548 - Dr. Manabu Akamento.
De 6 de dezembro de 1966
Bayer Aktiengesellschart.
shi e Hiroshi Miyashita,
Invictus - Rádio e Televisão
N.° 146.769 - Ronald Lesley
Ltda. - Na reconsideração de
N.° 145.630 - Farbenfabriken Plaut.
Exigéneias
despacho de deferimento do terBayer Aktiengesellschaft.
137.516 - Merz 'And Meleimo 127.444 - Privilégio de in- Termos com exigências a curnN. 145.640 - Imperial Chemi- lanN.°
Services
Ltd.
venção - Nada para recomide- rrir:
cal Industries Ltd.
rar. Mantenho o deferimento.
N.° 145. .651 - Commercial SolN.° 138.372 - C. A. V. Ltd.
N.° 145.165 - Union Carbide vents Corp.
Armo S. A. Indústria e ComérN.° 143.908 - The English Eleccio - Na reconsideração de des- Corp.
N.° 145.714 - Montecantini, So- tric Company Ltd.
N. 145.172 - Hans Schwarz- ejeta Generale Per L'Industria Mipacro de deferimento do termo mi
N.° 143.391 - NI; V. Philips'
mero 129.219 - Privilégio de in- kopf.
nerar.;a e Chimica.
Gloeilampenfabrieken.
venção - Nada para reconside>
N. 145.178 - Montecatini, SoN.° 143.464 - N. V. Philips'
N. 145.841 - American Cyarar. Mantenho o deferimento.
cietá Ge&?rale Per L'Industria Mi- nomid Company.
Cloeilampenfabrieken.
Indústria Brasileira de Filtros neraria e C.himica.
N.° 143.467 - Cie. Eicctro MeN.° 145.964 - The Dow ChemiIrlemm S. A. - Na reconsideraN.° 145.177 - Montecatini, So- cal Company.
eanique.
ção de desriacho do deferimento cietá Generale Per L'Industria MiN.° 138.447 - Compagnie
N.° 146.046 - Screrico Ltd.
do tèrmo 181.053 - Privilégio de neraria e Chimica.
N.° 146.049 - Roussel Uclaf.
Saint Goboin.
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N. 138.497 - Spafa, Sdruzeni
N."
- Coito-1)1) , a 'Ribbon
N. 1:38.463 11. Geigy S. A •N.° 145.293 - Cel. Hermogêni0
Podniku Pro Zdravotniokou Vy-. And Carbon. Manufacturing Co.
N. 138.472 - N. V.
Rodrigues Peixoto. ,.
robu.
lcr t harmaceutische - 1•"‘árickon.
N." 145.306 - Ilannah Dm-infiro
N." 141.013 - Dante Corradini.
N. 129.682 - Indústria e Co- v/11 . Brocades' Stbeenurn l'har•
•• N.° 145.337 - C. A. V. Limited.
N. 141.129
The Osborn Ma- mércio ,Artepapel jabaquara Ltda. macia.
N.° 145.338 - C. A. V. Limitei!.
.nufacturing Company.
- N.' 130.199 - Fábrica Italiana
N."138.487 - J. R. ..,•eigy S. A. 'N.°
145.452 - Satraders Valve
N. .146:456 - Farbenfahriken Magneti; Marelli S P
N.." 138.506 - Halcon Interna- Co.
Ltd.
Bayer Aktieng,eselischaft.
•N.° 130.311 - Sylvio E. Nas- :jorrai )
N.° 145.596 - Clark EqUipment
N." 146.769 - Ronald Lesley waty.
N. 138.542 - Easlinao • Kodak Company.
•
Plaut.
N.° 143.353' - Konstantin Iva- Company.
N.° 145.735 - Com bustion EuN." 137.516 - Merz And Metei.. novich Zhdanov, Leonid MakaroN." 138.564 - Imperial Chem:- gineering
Inc.
lan Services .Ltd.
Somov.
cal industries Ltd.
N.° 145.938 - Pablo August.
N.° 138.372 - C. A. V. Ltd. •
N.° 140.469 - N. V. Prilips'
N." 138.618 - Rhone Poulenc
N.° 166.236 - José Spregaci-.
N." 143.903 . - The English Elec- Glocitampenfabrieken.
•
- nere & Filhos Ltda.
N.' 141.476 - Oswaldo Ferreira
tric Company, Ltd.
N.° 138.625
E. 1: du Pont de
N.° 143.224 - Pirelli Societá Nemours And Company:
N.° 143.391 - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken. .
N.° 138.630 - Shell InternatioPer Azioni.
Expediente da Seção
N.° 143.46. 4 - N. V. Philips' • N.° 120.748 --Compagnie Fran- nate Research MaaStschappij N. V.
Gioeilampenfabrieken.
N.° 142.423 ^- Christian Frede- de Tr ansferência e Licenças
çaise dos Matiéres Colerantes.
N.° 143.467 - Cie. Electro MeN.' 121.616
E. I. du. Pont de rik ?rios.
De 6 de dezembro de 1960
canique.
N.' 143.472 - Giovanul 13ello.
Nemours And Company
N.° 143.513.- Borg - Warner
N.° 143.692
N.° 124.772.- E. I..du Pont de
Amp IncorpOTransferências e alterações da,
Corp. e Jarnes.1.). Robbins.
Nemours, And Company.
rated.
nome do titular de patentes:
N. 143.514 - General Electric
N.° 144.666 - Westinghouse
N.° 129.305 - Union Carbide
Company.
•
Corp.
Brake And Signa! CoMpony Ltd.
Foram mandados anotar nos
N.' 143.421 - Evon i o de Cam- p rocessos abaixo mencionados as
N.° 144.730 - Amp Incorp. •
N. 130:918 - Indústria e. Copos Barbosa.
seguintes tr ansferências e alteraN.° 144.804 - Tokyo Shibaura n•)ércio Antônio Nogueira S. A.
importadora de ções de nome do titular de pro•Denki Kabushiki Kaisha.
N.° 133.511 -Imperial Chenri • N." . 143.524
Relógios Studio Ltda.
cessos.
N.° 144.911 - International Bu- col Industries •Ltd'..•
N. 143.436 - Luiz Fortunato.
siness Machines Corp.
N.° 134.148
Gaetano G. A.
IKA - Irmãos K nopfholz S. A.
N.' 143.885
Alfredo Salvador Indústria e Comércio
N.° 145; 104 - NI V. Philips' Pirrone e Cuido D. Righi.. •
- No peGloeilampmfabrieken.
dido de alteração de nome das paN.°
134.186
Un
roo
Carbide
N." 144.028
josé Dompieri. tentes n.s. 2.072, 2.543, 3.232 e)
N." 145.287 - Contardo S.p.A. Corp.
N.°
144.102
Francisco
Mon• 3.786.
N." 145.316 - The Electrii: StoN.° 134 ; 104 - AIontecatini..
toni.
rage Battery Company.
Otrimica Rhodia liras. deli') Generale Per L'Industria MiN." 144.134 - C. Vara Der Lely No pedido de olteração de ,
N. 145.480
C. A. V. Ltd.
e Chimica.
nome
N. V. - N.° 145.515 - Francisco Kosa. neraria
da Patente PrivilégL ) de invenção
• N.° 134.191 -- Ilalcon .1-derna- • N." 144.294
Rexall Over.seas n.° (30.422:
N.° 145.774 - • Texas Instru- cional,•Inc.
Ag.
ments
Pirelli Ltd. - Transferência
N."
134..769
SoN . 145.840 - Rádio Corp. of
N.' 144.306 - N. V. Philips' para o seu 'nome da p
atente pricietá
Generale
Per
L'Industria
AliGoeila
rn
oenfabrieken.
America.
vil égio' de i nvenção térno .152.083
;oraria e Chimica:
•
N.°
144.312
Marvin
H.
Greve.
Massey Ferguson Perkins TM.
N.° 146.052 - - N: • V. Prilips' N.° 134.963 - N. V. Phi'lips'
N." 144.360 - Bau Starlgewehe - No Pedido de t
Gloeilampenfabrieken.
Gloeilampenfabrieken.
ransferência se
G. M. B. N.
alteração de nome da patente pri.
N.°, 144.843 - United States
N.° 135.084 - Mont ,:carn• i, So•
N.°
144.361
Bati
Stahlgewebe
vilé
g
io de inveneão ' Ar mo 155.571
Rubber Com pany. .
cictá Generale Per L'Industria Mi- G. M. 13. N.
N.° 144.868 - British Anaerican nevaria e Chimica. - •
N.° 144.378 - Emilio Guedes
EXIGÉNCIAS
Tobacco Company Ltd.N.° 135.129 - Shell Internatio Pinto.
N. 144.865 - Société de La 'rale Tlesearch 11.1aatsc lia pri N. V.
144.460 - Caterninar TracTêrmos com exigências a cumprir
Viscose Suisse.
•N.° 135 248 - g urashiki Raynn torN.°
Co.
N. 144.909 - AIIïcd Chemical Comoany Ltd.
N.° 144.480 ,- • .Taufiek Sultani inaMarques Antunes Sociedade Anôni. •
• •
Corp.
- Máauinas Agrícolas
N.° 135.809 - J. II CoiAor S. A. Ir..'
de alteração de nome da p (no pedido
N. 144.923 - Monsanto ComN." 135.. $85 Societé Civile de
atente priN.°
144.652
--.1-Tenriquc
Sihle.
vilkdo
de. i
pany.
Recherches - et D'Applications Scinvencão n9 41 354)
N.
144.739
Fruebauf
Trailer
IKA - Irmãos Kno p
N. 144.927 - Societá Forma- entifiques.
SociedaCompany.
de Anônima. Indústriafhole
centici Italia.
e Comércio
N.°. 136!326
Arn.our And
N.°
144.7)0
José
Agripino
(transferência
nora
o
seu norte da
N.° 144.928 - Societá Forma- Compan y . .
nat e nte de mivi l égio de
•Cavaleanti.
invenção •
ceutici Palia.
N.° 136.-774 - E I. do Pont
remo
n9
47.012).
N.° 144.834 - Gaspar Carluccio. , Pérkms %eines Ltd.
• N.° 144.994 - Mari• rt Nazareth de Nemoors • And C.orenany.
fTransferên.
N.° 144.854 - Rodolpl-p Tira- eia P e 'irer
de Bragança Pereira e Elisa GoN.° 137.023 - Aktiebnlaget As- boschi.
acão de nome da patente •
•n9
74.575).
mes tios Santos Silva.
ti-a, Anotekarnes Ketuiska
N.° 144.856 - Ezio de Mello
N." 145.002 - National Dis111.- ker..
Prandine.
EXP'q'T") TPNTE DAS DIVISÕES E
- lers 'A /ir] Chemical Corp
N.°- 144.857 •-• Ezlo de Mello
N. 137 073 - .Terzy HarasowsSECOES REPUBLICADOS
N. • 145.004 - 'Shell Research
ki e Helena Paczek.
• Prandine. •
Ltd.
N . 137.439 - Snnfa Sdruzni
•
'Notificação
N." 144.945 - Octavio Tinoco
K° 145.006
Shell Internatio- Pndniku Pro Zdrayolnielcórt. Vi- Soares.
. „
Uma vez decorrido o p razo de re.
• rude T3esearc11 Maastschappil N. V. robtt.
N.° 144.950 --- Rand Mines Ltd: c onsideracão
p revisto nela art. 14 da
\ 0 137.610 - Merck •&:.Co. Inc. c Ceei) Joh): frying.
N. 145:048 - Shell InternatioLei n 9 4.04R, de
99
dezembro de
nate nese:1) .011 . Maastschanpii N. V.
N." 137.780 - Ciba Societé AnoN.°, 144.973 . - SP er rY nand 1 961 e ma i s dez d ie s de
p ara eventuais
N.
145.057 - Labora toires 11yr-ire.
inotsciasla re co n siderai-as
Corp.
e se do
Cllibet.
N.° 137 ..833 - The B-.
CooN.° 144.984 - Vicente Gomes mesmo não se tiver valido nenhum
R drão
N." 145.066 -. Naumann Gepp drich f:ompany
Ubero. 1:e r t*1 ^^-lo5 abaixo:logo expedidos os
S. A. Indústria e Comércio.
N. 137.882 - T11.3 •(ioodyear
N.° 144.995 -- Alexandre RieN. 145,071 - J. R Geigy S. A. Tire & Rubher Company. •
,d , r e Antônio Pereira.
Marcas deferidas
N.° 145.114. - Empeial CherniN.° 137.908 - Raleou Interna- r,e
N.;:ll
in isa45.019
Marcello Alves
cal Industries Ltd.
tional Ene.
N 9 431.471 -Plafon - Plastl.
N.." 137.909 .-- flalenn
. N.° 95:470 - Teoulefetric_ inN.° 145.030 - Sven .skr Tiotor- foi S. A - Classe
4.
dustrial e Comercial .Ltria.
vt- z kiner Atztiebolag.
N. 502.307 - Carcaça - Cia. Qui'álea
T
N.° 102:621
General Eletric t.'nN"-.1"111. 1,; 014
ildtrial cit - Classe 1 (com
floffinanj.a
N. 145.051
- Borg - Warner'
;,
„1,,pg.g
"incpcad.. nela serão)
n-ehe
Com pany.
Cie. Societé Ationyme.
Corp...
505.995 - A. P. R. - Eletrônl.
N.° 104.739 - The Scholl ManuN." 138 061 - The firestone
N.° 145.164 - Ferd Motor Com- ,caN9Perna
mbucana'Ltda. -. Classe 8.
facturing Co. Inc. •
Tire Ruhher Company.
•
pany.
•
(com exclusão de motores para má,.
N.° 105...013 - .Eduari Króher.
N." 138.131 - Montecalini, SoN.° 145.207 - An t ônio monto- qUinas
de costura e máquinas de laN.°1 08.316 - •Inelbras
En- elefá Generale Per L'I'rulustria_Mi- !cone.
vai- aeunas) .
dústria Eletrônica Brrsileira Li- neraria e Chimica
N9
7
50
N ." 145.247
.892 - A criança e nós Ro
b
o
ert
mitada.
• N. 138.334 - Thk., Welleome •iiiita forros.
de Mes- Editora Fundo de Cultura Sociedade
N.° 116 103 - Nu-Swift Ltd.
FnundatTon 1.111.
N.° 145.280 - Luden, Charles Anônima - 'Clasàe 32.
N." 120.585 - Calixto GumerN.° 138 367 - Sall'ifIZ S. A.
H J) pai
Jay.
Nome c omercial deferido
sindo L. Barrios, Miguel R. Ré,
N.° 138.458 -- PittSbu rgh Plale • N. 145.292 - Cel. flerinogênie
gil e Anget B. Regil.
Cdass Company
119
502.720 - Civia S. A. (adminied
Rodrignes Peixoto.
tração de bens. c orretagens,
Incorpeo
•
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No 774.615
M.B.S.A. - Metalrações) - Civia S. A. (Administrajão de Bens, Corretagens, Incorpora- gráfica Brasileira Socieeade Anônima
Classe
11.
;ões) .
N9 774.664 - Pulp - Finis - InTztulo de estabelecimento deferido dústria e Comércio Titan-Ocyt Limitada - Classe 3.
N9 714.693 - Pillsbury's - The
N9 464.252 - Augustus - Geraldo
Vlodesto de Abreu - Classes 41, 42 Pillsbury Company - Classe 41..
Requitti - Aristides
X9 774.818
s 43. Art. 171, n9 1.
Regguitti - Classe 26.
N9 774.822 - Rendai - Rendal SoMarcas indeferidas
ciedade Anônima Indústria de Ren- Classe 37.
N9 266.560 - Latexfosco - Con- das
No 774.824 - Cigarrilhos Bahianos
loroil Tintas Sociedade Anônima - Dannemann, Comércio e Indústria
Massa 1.
de Fumos Ltda. - Dancoin - ClasN9 477.178 - Baby Lanche - se
44.
.Dompanhia Industrial e Mercantil
N9 774.825 - Pétalas - Da.nnePaoletti - Classe 41.
Comércio e Indústria de FuN9 366.498 - CIMBRA - CIMBRA mann,
Ltda. - Dancoin - Classe 44.
- Cia. Industrial Minas Brasil - mos
No 774.838 - Tufão - Indústria
Dlasse 8.
fie Máquinas Agrícolas Fuchs Sociedade
Anônima - Classe 7.
Alteração de nome de titular de
N9 774.662 - Metasil - Companhia
processo
de produtos Chimicos Industriaes M.
Warners - Classe 1.
Foi mandado anotar no processo
N9 774.816 - Supermatic - Indúsabaixo mencionado a seguinte alta tria Villares Sociedade Anônima meã° de nome:
Classe 6.
N U 774.817 - City - Companhia.
Competrôleo Sociedade Anônima,
Domércio e Indústria de Derivados City Paulista de Melhoramentos te Petróleo (na alteração de nome Classe 23.
N9 774.866 - Polidin - laboratóda marca: Competrôleo
Têm) n°
rio Clirnax Sociedade Anônima 109.873).
Classe 22.
N O 774.867 - Polidin - LaboratóTêrmos com exigências a cumprir
r io Climax Sociedade Anônima C laese 1.
•
N9 453.899 - Laboratórios FrumNo 774.868 - Pol idin -- ' Laboratósost Sociedade Anônima.
ria Clímax Sociedade Anônima Sebastião Alves Martins (no ped i Cose.
95.
-doetransfêci mo45.61)
- Cumnra a ex l ftencia em l'a,a5do
N9 774.869 Polidin - Laboratóp edido de anotação de transferãneia rio Climax Sociedade Anônima do mesmo termo - feito por Walter Classe 10.
N9 774.870 - Polidin - LaboratóBezerra de Gouveia.
rio Climax Sociedade Anônima Classe 41.
Arquivamento de processos
No 774.873 - Elmintex - InstituForam mandados arquivar os pro- to Terapêutico Attivus Ltda. - Classe 3.
cessos abaixo mencionados:
No 774.932 - Aliunfiel - Labo raN O 295.727 -- Charles of the Ritz,
tório Homeopático Fiel S. A. - ClasInternational Co. Inc
se 3.
N9 494.228 - Gráfica Editora MaN9 775.062 - Capivarol - Laboratozrossense Ltda.
tório Capivarol Ltda. - Classe 3.
N9 494.323 - Amoldo Hansen LiNo 775.090 - Sol Paris - José
mitada.
Hischbere - Classe 37.
N9 775.091 - Sol Paris - José
n9 494.690 - COIMFX - Com.
Hi rschberg - Classe 36.
Imo. e Exn. Ltda.
No 775.097 - Hadiosor - José ES
N9 495.500 - Cor- ,saal a e Indústria
tenhg n i o - Classe 17.
Pierin Sociedade An.ôninm.
N9 775.098 - Eletrônica Po pular N9 748.165 - Fr^ncisco Pinto Vergueiro - Arquivem-se os processos. Gpaerto affonso Penna - Classe 32.
NO 775.112 - Perfectus
Laborama in Orbisflora Ltda. - C l asse 3.
Prorrogação de marcas
NU '775.136 - Santista - S/A. Mois . rtista Indústriais Gerais Foram mandados prorrogar os pro- nho
Classe 24.
cessos abaixo mencioraãos:
NO 115.140 - Santista - S/A. MoiNo 332.824 -- Soberbo - M.
gblaosess2nt
4 . i.sta Tncliistrias Gerais -meira & Cia. - Classe 11.'
N° 668.989 - Pia•el la - Sidol alv 775.154 -- O Onero Quer' Werke Sie9:el & Co. - Classe 46.
Gaúcha J. Simões Lonas Neto
No 752.212 - Triumnhan te - In- UniAn
32.
dústria _de Bebidas Gramarho Ltda. - NOClasse
775.360
-- Círculo 1.,SC - Indús- Classe 42.
tri a de Linhas Leopoldo Schmalz -Camano
a
767.115
Camar
N9
coe 22.
Sociedade ~ r ima. Indústria Gráfi- ClaNO
775.415 - Nevaco - Comércio
ca - Classe 38.
e ri-,al)stria Neva S. A. - Classe 5
No '773.103 - Belpão - PanificaN9 '775.416 - Nevaco - Comércio
dora Belpão Ltda. - Classe 41.
e Tncilistria Neva 5. A. - Clacse 4.
No 773.371 - Somani - somap)
No 775.447 - Codelasa - LaboraSociedade Anônima. Coraércio Indús- tório Andromaco S.A. - Classe 3.
tria - Classe 1.
No 775.461 - PVP - Indústrias
No 772.542 - Fineza - ManufattiVidrobrás Ltda. - Classe
Ya Araken de Cigarros Sociedade Reunidas
14.
Anônima - Classe 44.
No 775.468 - Citabra . - Citabra
No 774.396 - Botafogo - Com pa- Comércio
e Indústria de Materiais
nhia Melhoramentos de São Paulo S4A4
- Classe 16.
Enelüstria de Papel - Classe' 28.
R 775.475 - Carteira Comercial
NO 774.522 - Precalcin - Daniel Paulistinha Rothschild Loureiro El
e Cia. - Classe 3. •
Cia. Ltda. - Cl. .32.
N U 774.533 - Neo-Luex - LaboraN° 775.476 - Carteira C.cmiercial
tórios Moura Brasil - Orlando RanPaulista - Rotschild Loureiro E/ Cia.
gel S. A. - Classe 3.
N9 '774.536 - Sanis - Indústrias Ltda. - Cl. 17.
N0 775.489 - O
-- Cenho
de Escovas Alfa S. A. - Classe 29.
NO 774.569 - Taquigráfica - CenÀ\ mantes da Pobr-7. - C 12
tro dos Taquígrafos de São Paulo -Olga
N° 775.548 - Nas
Classe 32.
g
Cornord 10 Pa r
NO '714.607 - Aguardente robrinli. Torpe
Canelo
do
7+
,./aral
Filho
e
Mozart
Fábrica
Trianon
de
Bebidas
Ltda
Amaral -- Cl. 36.
• Classe 42.
r+
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N9 775.550 - Facit - Cari Leoni
N. V.
Cl. 44.
N9 775.628 - Stalinos - S. A.
Brasileira de Tabacos Industrializados
Sabrati - Cl. 44.
N° 775.636 - Sangue Vita Laboratórios Edison, Bezerra S. A. Cl. 3.
N° 775.638
Vermífugo Agrário
- Laboratórios Reunidos da Bahia Limitada - Cl. 3.
N° 775.661 - Quimanil - Quimanil Indústrias Químicas - Cl. 1.
N9 775.773 - Odalva - João Maschke 6 Cia. - Cl. 48.
.
N9775.895- Tailortex Super Lona
- Lanifício Leslie S. A. - CI. 23.
Parke,
N° 775.932 - Myadec •
Davis Ei Company - Cl. 3.
Prorrogue-se apostilando-se as indicações feitas pela Seção.
N° 774.957 - Salus - Indústria e
Comércio Antonio Nogueira S. A. Cl. 40.
N° 774.567 - Afronta - Padrão
Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda,
- Cl. 17.
N9 774.571 - Combate - Companhia Carioca Industrial - Cl. 41.
N9 774.572 - Nivea - P. Beiersdorf 6 Co. A: G. - Cl. 11.
N9 '774.972 Taslan - E. I. Du
Pont De Nemours and Company -Cl: 36 .
N.° 775.549 - Erica - Ca./1 Leom
N. V. - Cl. 44.,
N° 775.931 -- Glaxo-Cálcio
iço Laboratories Limited - Cl. 3.
Pwrrogação de Expressão de
Propaganda
N° 761.428 - Meça, Molhe e Meça
Argos Industrial S. A. - Cl. 23,
24, 36.
Plorrogação de Titulo de
Estabelecimento
N9 565.158 - Padaria Califórnia
Confeitaria - Irmãos Peixoto Limitada
- Cl. 41.
. Reconsideração de despachos
Companhia Industrial de Parafusos
(recorrendo do despacho que deferiu o
termo 395.384 - Marca: Apoflo) . Nego acolhimento ao pedido de reconsideração de despacho e mantenho
o registro recorrido, sem direito todavia,
ao uso das expressões em língua estrangeira contidas nas etiquetas.
• Laboratório Orbisflora Ltda e Cano
Erba S.p.A. (recorrendo do despacho
que deferiu o termo 464.133 -- Marca:
- Nego acolhimento aos
pedidos de reconsideração de despacho
por julgá-los improcedentes e mantenho
o registro recorrido, sem exclusividade
da expressão: Cilina Apostile-se. Importadora São Marcos Ltda. (re.
correndo do despacho que deferiu o têmmo 466.473 - Marca: S. Marcos. Nego acolhimento ao pedido de reconsideração de despacho e mantenho o registro recOrrido, pois inclusive, o Te,
quarenta já possui registro na classe
48.
Companhia Souta de Roupas (na
reconsideração de despacho que indeferiu o têrmo 406.909 - Marca: Soutex) . - Tendo em vista' o disposto no
art. 95, no 17, do CPI, nego acolhimento ao pedido de reconsideração impetrado e mantenho a decisão recorrida
de indeferimento.
RETIFICAÇÃO DE PONTOS

,

NO 156.309 - mod. itidast r jal. Original configuração introduzida em cã-

Dezembro de 1956
nulas de cobertura de-- garraras e recipientes em geral - Para o requerente
Paulo Willac - Pontos publicados en2J
30-11-66.
N° 138.282 - Mod. utiildade:
divo tipo de salto para sapatos de sed
nhoras
Pontos publicados em. 30 de
novembro de 1966 - Para o requerente
Martiniano Rinaldi,
N° 133.717 - Priv. invenção: Composições estabilizadas ao calor e ard
oxigénio de poliamidas lineares com
grupos carbonamida na cadeia - Pontos publicados em 30-1146 - Para
requerente Badische Anilin Ei Soda-Fabrik Aktiengesellschaft.
Retificação de clichê
N° 517.470 - Unidas VT Produçõeg
- Alvaro Walle - Cl. 32 - Clichê
publicado em 19-1-62.
N9 517.469 - Unidas VT Produ.
ções - Alvaro Valia - Cl. 32
Clichê publicado em 19-1-62.
N9 517.483 - Paoli Paoli, Pao111
& Cia. Ltda. - Cl. 22 - Clichê
publicado em 194-62.
N° 517.482 - Paoli Paoli, Paolá
6 Cia. Ltda. - Cl. 49 - Clichê
publicado em 19-1-62.
N° 517.474 --- Publicidade Copacabana - Alvaro Valle Cl. 32 Clichê publicado em 18-1-62.
N° 517.473 - Publicidade Copacabana - Alvaro Valle - Cl. 32
Clichê publicado em 18-1-62.
N° 517.493 - Dajus - Malharia
Dajus S. A. - Cl. 24 - Clichê publicado em 19-1-62.
N9 517.494 - Dajus - Malharia
Dajus S. A. - Cl. 36 -- Clichê
publicado em 19-1-62.
N9 517.515 - Ferodo
Ferodo
Ltd. - Cl. 28 - Clichê publicado em
19-1-62.
N° 517.516 - Ferodo
Ferode
Ltd. - Cl. 11 - Clichê publicado em
19-1-62.
N° 517.517 -- Ferodo
Pero&
Ltd. - Cl. 39 - Clichê publicado em
19-1-62.
N° 517.642 - N. S. do Bom
Parto - Malharia N. S. do Bom Parto
Ltda. -- Cl. 36 - Clichê publicado em
23-1-62.
N° 517.692 - POsto Blumenauense
POsto Blumenauense Ltda 21, 33, 46 e 47 - Clichê publicado em
23-1-62
NP 517.504 - Conquista - Cia.,
Ernesto de Carvalho Ind. e Com.
Ercar - Cd, 17 - Clichê publicado em
19-1-62.
N9 517.721 - Gondim
José Jus.,
tino Gondim - Cl. 35
Clichê publicado em 23-1-62.
N9 517.789 - Quem é Quem nd
Escola Superior de Administração dg
Negócios - Centro Acadêmico Mor-,
van Dias de Figueiredo Cl. 32 -==
Clichê publicado em 23-1-62.
N° 517.841 - Cine Show vero Torelli - Cl. 32 - Clichê pa.
blicado em 23-1-62.
N° 517.846 - Café e Bar E.,trelã
Azul - Café e Bar Estrela Azul Ltda.
- Cl. 41, 42 e 43 - Clichê publicado
em 23-1-62.
N° 517.878 - Ouro Preto -- Ouro
Preto Joalheiros Criadores Ltda.
Cl. 13 - Clichê publicado em 23.1-62..
NO 517.901 - Hospedagem Livramento - Hospedagem Livramento Ltda.
- Cl. 33 - Clichê publicado em 23
de janeiro de 1962.
Exigências
Termos com exiiências a eitmorir:
N9 517.993 - Sigmar Kaulmann.
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MARCAS DEPOSITADAS
Da data da publicação começara
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial.
o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas 'oposições ao Departamentn
a correr
da Propriedade Industrial aqueles que se julg árein prejudicados com • concessão do registro requerido
Nacional
Terino n.° 753.150, de 7-6-66
Indústria de Bebidas Cacique Ltda.
Paraná

JAOIQUE
Ind. Brasileira
Classe 43
Refrescos, guaraná, laranja,... c sucia
Termo n.° 753.151, de 7-6-66
indústria de Móveis Estofado,:
Valparaiba Ltda.
São Paulo

papei para forrar casas. massas ano.
ácidos para uso nas construções Par
quetes. portas, portões. pisos soleira:
para portas. tijolos. tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de vtntilaçâo tan
ques de cimento, vigas. vigamentos •
vitrôs
Termo n.° 753.153, de 7-6-667—
Cerealista Nova Safra LtdSão Paulo

vA..t.d'AnA

Ind. Brasileira
t;laase it)
Móveis em geral. de metal, vidro. ai
Iço, madeira, estofados ou não. Inala
eive móveis para escritórios: Armários
armários para battheiro e para roupa
usadas. almofadas, acolchoados par.
ogivela, bancos. *balcões. banquetas
bandejas domiciliares. berços. • biombos
cadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios. conjunto
Para sala de jantas e sala de visitas
Conjuntos para terraços. jardim e praia
conjuntas de armários e gabinetes per
topa e cosinha. camas. cabides. cadeir.
giratórias, cadeiras de balanço, cais.
ãe Mio& colchões. colchões de mola,
dispensas. dividias. 8ivans, diecotec:-.
de madeira, espreguiçadeiras. ' escrivarn
abas, estantes. guarda-rou pas, mesas
mezinhas:. mesinha!: para rádio • e te:evi
dto mesinhas pare televisão. ova:lura
para quatros oorta-retratos.
poltronas-camas, prateleiras. porta-chs
peta sofás sofáa-camas. travesseiros
vitrines
Temo n.° 753.152, de 7-6-66
ERMAC — Empresa de Representações de Materiais de Construção Ltda.
São Paulo

VOYA SAFR4
Ind. brasiieira
.
_
'Classe 41
Cereais.
Termo ri." 753.154, de 7-6-66
Artefatos de Borarcha Rubberls-Ltda.
São Paulo
----751/13BERBRAÇ

Ind. Brasileira
Classe 39
Câmaras de ar para pneumáticos e.
.pneumáticos para veículos.
Térmo a° 753.156, de 7-6-66
Mário Romeu ri Filhos Ltda
São Paulo

MAGAZINE
1 PROVI DENC I Al
•
Classe 36 .
Titulo de .estabeiecimento
Termo n." 753. 157, de
Entregadora' Cajuru Ltda .
'São Paulo

CAJURÚ

Termo n.° 753.160, de 7-6-66
Comércio, Indústria, Artefatos de Cimento e Material Para Construções
Botan Ltda.
5,ão Paulo

Termo n. o 753. 164, de 7-6-1966
Fornecedora de Materiais para
Construções 2.000 Ltda.
São Paulo

-•
' t 2.000 "
Ind. Brasileira\

"BOTAB -

Ind. Brasileira,

•
Classe 16
Para distinguir: Matarias para construCl.asie 16
Para distmguir : Materiais para constru- ções • decorações: Argamassas, argila.
Nes e decoraçõc s : Aisjimassas, argila. areia, azulejos, batentes, balaustres. ida
.ereta. azulejos. t atentes. balaustres , blo. cos de cimento, blocos para pavimentalas de cimento. nioco: para pavimente. ção, calhas, cimento. cal, crê, chapas
Au. calhas. cimento.. cai, cré. chapas isolantes. caibros, _caixilhos, colunai.
isolantes saibros. caixilhos. colunas. chapas pira coberturas, caixas dágua,
':.a p as para coberturas. caixas dagua. caixas de descarga Para etixos. edifica.
a!sas de descar g a para. etixos. edifica- ções premoldadas, estuque. emulsáo de
,ões oretnolda fi . ,. s. estuque.. emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias. estxu.
astaitico. • stacas. esquadrias. estro. turas metálicas para construções..lame.
.tiras metálica para construções,' 'acne. as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
metal, ladrilhos. ;ui-Abris. luvas dç junção, lages, lageotas. material ISOP
junção. ¡ages. lageotas. material iso- ante contra frio e calor, manilhas, numa'
lante contra frio e calor, manilhas,. mas- sas para revestimentos de partdes;
-ias para revestimentos de p artdea ma- deiras para construções, mosaicos. pro.
cieiras p ara construções. mosaicos. pra dutos de base asEáltico, produtos' para
iutos de base aitaltico. produtos para tornar impermeabilizantes as arganaz4
torna.' mpermeabilizantes as argamas- sas de cimcnto e cal, hidráulica, pedra.
os :be cimento e cai. hidráulica. pedre- gulho, produtos betuminosos. impermea.
gulho. produtos betue.,nosos, impero:ma. bilizantes liquidos ou sob outras tomam
bilizantes liquidas ou sob outras fornias para revtstiniento e outros coito na pari
aara revtstimento e outros como na pa- vanentação. peças ornamentais de el.
/tmentação. peças ornamentais de cl- mento ou. gesso para tetos e paredes.
'lento ou gesso para tetos e paredes. papel para forrar casas, massas and.
par.'
s aoe l p ara torrar casas. massas anti. ácidos para uso nas construções.
leidos p ara uso nas construções. par- g uetes, portas, portões. Pisos, soletrei
Justes.. portas. portões, pisos, soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto.
miara portas. tilolos. tubos de concreto. telhas, tacos, tubos de vtntilação, tantelhas. tacos. tubos de vtntilação. tan- ques de cimento, vigas. vigamentos 11
vitrôs
q ues de . cimento, vigas. vigamentos e
vitrõs
Termo n.° 753.165, de 7-6-1966
Gráfica Lençóis Lt(1.
Têrmo n.° 753.161, de 7-6-66
Kamekichi Takara
São Paulo
'São Paulo

I nâ .'EW H ;ira)

"ESUULA-DB.UABE

fsr=

LETREIROS
MILARES MILTON"

Classe 38 .
Aros para guardanapos de • Papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrafos, balões (exr- ER C
Classes:
33
e
48
ND BRASILEIRA
ceto para brinquedos) blocos para
..Ind. rasileIxa
Titulo
correspondência, blocos para calculai
,.
'1'érnio n.° 753.162, de 7-6-1966
blocos para anotações, bobinas, broc.hur *
• Classe 16
Lanches Santiago Ltda.
ras não impressas, cadeiNios . de escrePara distinguir: Materiais para constru.
Classe 21
ver, capas para documentos, carteiras,
São Paulo
Para distinguir veículos para carga
ções "e'decorações : Argamassas. argila
ca:xos de papelão, cadernetas, cader. '
areia, azulejos. batentes, balaustres. bi•
Termo n.° 753.158, de 7-6-66
nos, caixas de 'cartão, ca:xas para pas
cos de cimento, blocos para pavimenta
;f icadora Filomena .dos Anjos Ltda.
pelaria, cartões de ,visitas, cartões, co.
"SArTIAWcão, calhas, cimento. cal. cré. chapa: P-merciois, cartões índices, confeti, cara
Ind. Brasileira
Isolantes caibros, caixilhos. colunasSão Pulo
tolina, cadernos de papel melimetrado
chapas para coberturas, caixas dágua.
IQS.
FILO/JENA
e em branco pára desenho, cadernos
caixas de descar g a pare etixos. edificaANJOS
de
esclares, cartões em branco, cartuchos
Classe 41.
ções premoldadas. estuque. emulsão
Ind.
Brasileira
base adáltico..estacas esquadrias. estru.
Laimm, de: Aliche, mortadela, presun- de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carreté:s de Ni.
turas metálicas para construções. lame.
to, queijo, salsichas, roz-bife e
.
Classe 41
palão, envelopes, envólucros para cha•
-.churrascos
las de metal, ladrilhos lambris. luvas Biscoitos, bolachas, bolos, confeitos,
rutos de papel, encadernação de papel
da junção, lages, lageotas. material iscr
Têrmo n.° 753.163„ de 7-6,1966
contra frio e calor, manilhas. mas- doces. massa salimenticias e pães
ou paPelão, etiquetas, Rilhas' índices
lacte
Pró Caldeiras Ltda
Termo n.° 753.159, de 7.-6-66
sas pare revestimentos .de partdes. ma* fõlhas
de celulose, guardanapos, livros
Condutores Elétricos Sais,..-1 T,oes
duras para construções. mosaicos. pronão impressos, livros fiscais, livros de
_São Paulo
Ltda.
dutos de base asfáltico, produtos para
contabilidade, mata-b,...kao, ornamentos
tornar impermeabilizant es a& argamass
de papel transparente, pratos, papeli. .
São Paulo
-PRO-OALDEIRAS"±
sas de cimento e cal. hidráulica. pedrenhos,
papéis de estanho e de alumin:o,
•
Ind. Brasileira'
gulho. produtos betuminosos, impermeapapéis sem impressão, papéis em branco
Z '
Ifig %rk2U eira
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para forrar paredes, papel olmaço com
Classe 6
para revtstimento e outros tomo na pa,
ou
sem palita, papel craca ., paps1 de .
Classe
8
.
Caldeiras
vimentação. peças ornamentais de clCondutores
elétricos
mento ou gesso para' tetos e paredes,

1
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MARCAS DEPOSITAD4S
Publicaçâo feita de acordo com e art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
II cisnes o prazo de (10 dias para o deferimento .4o pedido. Durante esse prazo poderás, apresentar suas oposições ao Departamento
Nisa,,,,aa Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se lula arem prejudicados com a concessão do registro requerido
seda, papel irnpermziáveI, papel encerado
Termo n. o 753.1; 1. de 7-6-1966
Bar e Lanches Gasparzinho Ltda.
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, paSão Paulo
pai para embrulho impermeabilizado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel pauASPARZINHO"
rafina para embrulhos, papel celofane,
:nd. Brasileira
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para embruhar ta- •
Classe 41
baco, papelão, recipientes de 'papel Osetas de papel, rótulos de papel, rolos Lanches de: Aliche, mortautio, prestaide papel transparente, sacos de papel to, roz-bife, queijo, salame, salsichas e
churrascos
nerpentinas, tubos, postais de cartão
e tabeles da papel
Termo
n.
9
753.172,
de 7-6-1966
-—
Rádio Fernandópolis
ramo n. 9 753.166, de 7-6-1966
São Paulo
Bar e Café Alazão Ltda.
São Paulo

"AL4Z/E0 "
Ind. trasileira
Classe 41
Lanches de: Aliche, mortadela, presunto, roz-bife, queijo, salame, salsichas e
churrascos
Termo n. 9 753.167_ de 7-6-1966
reri mPv S.A. Ind. Técnica e Química
de Papel
São Paulo

"CALENDÁRIO"
Ind., Brasileira

"FERNADOPOLISTlad, lasi1eira
Classe 32
' Programas radiofônicos
--Termo n.° 753. 173, de 7-6-1966
-.onfecções L'Aquila Ltda.
São Paulo

"_Wit.2UILA"
Ind, iOrasileire

Classe 34
Pau, çaaaaguiri Artigos di vastuarios
e roupas seitas em geral: . Agasalhos,
aventais. alpargatas, anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros: bocas. capacetes, cartolas, carta
puças, casacão, coletes, capas, chales
cacheeols. calçados. chapSus cimos
cintas, combinações, corpinhos. calças
"GUIA TELEPONIU0
cas, camisas, camisolas, camisetas
PB BOLSO G.TIB.
de senhoras e de crianças, calções. caa
Ind.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacos, crinelos. dominós. echarClasse 32
pes, fantasias. fardas para militares, co,
Guias
iegiais, traldas. galochas, gravatas, (sor
roa jogos de [ingeria la quetaa laquês
Têrmo n.° 753.169, de 7-6-1)66
Bar Restaurante e Lanches Portuense luvas, ligas. lenços, mameis, metas
malar. mantas mandrião. mantilhas. pa.
•
Limitada
letós. palas. penhuaz pulover, pelerinas
São Paulo
peugas. pouches polainas. pijamas punhos. perneiras, quimonos„ regalos
"PORTUENSE'
robe de chambre, roupão. sobretudos
Ind. Bnsileira
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. srolas ou duck,
Classe 41
touca, turbantes ternos,, uniformes
"Ache, mortadela, presunto, queijo, sale vestidos
sichas, roz-bife e churrascos
Termo o.* 753.175, de 7-6-1966
1'êm° 31.0 753.170, de 7-6-1966
Depósito de Meias e Roupas Brancas
Çaribé Publicidades Ltda.
Baoshtartex Ltda.
São Paulo
$ão Paulo
Classe 17
Papel carbono
---Térmo n. 9 753.168, de 7-6-196
^-aribé Publicidades T
São Pauto

Brasileira

CARIB2 "
Ind. Brasileira
"

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. evadem

anuários, álbuns impressos, bolçetra atada:tos. edições impressas. revistas, õr
ecocsie publicidades. programas radio
t . rádio-televisionadas. peças tea
traia e cinematográfica* programas
&arma

BAOWTART.

lad. Brasileira

cachecols. calçados. chapéus, cintos
cintas. combinações, corpinhos, calça
de senhoras e de crianças, calções. cai
ças. camisas. camisolas. eamisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
saias casacos, chinelos, dominós. achar
pes fantasias, tardas para militares, co
iespais. traidas, galochas, gravatas. gor
•
ogo, de lingerie, jaquetas, leques
luvas. ligas, lenços, mantes, meias
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, pa
ietós. palas. penhoar. pulover. peierinas
peugas. pouches, polainas, pnanias pu
ilhoa perneiras. quimonos. regalos
robe de chambre, roupão. sobretudoe
suspensórios, saídas de banho. sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolaa ou &Jack:
toucas. turbantes ternos. uniformes
Têrmo n. 9 753.174, de 7-6-1966
Astor Lanches LtdN
São Paulo

ASTOK -

Ind. Brasileira
Classe 41
de: Alichcs mortadela, presunto, queijO, salsichas, roz-bife e
churrascos
Térvao n.° 753.176, de 7-6-1966
coalacaões Red Canyon Ltda.
São Paulo
ri..s

".POLYSHEL'
End. Brasileira
Classe 36
acua distinguir: Artigos de vestuarlc
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, olparaatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações,. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calas camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharNa fantasias, tardas para militares, co.
legiais, fraldas, galochas, gravatas. or.
ros. jogos de (ingeria, jaquetas, laquês.
Luvas, ligas. lenços, mantOs, meias.
maiôs, manns, mandrião. alantilhas, pa.
letós, pala' penhoar, pulavas, pelerinas
peugas, ponches, polainas. plianias. punhos. perueiras. guinamos, regalos.
robe de chambre, rolpão, sobretudos,
suspensórios, saldas debaahca sandálias
susteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
roucas,. turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
• Têrmo n. o 753.178. de 7-6-1966
Indústria e Comar ala nata.
São Paulo

cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegeta.s: Argolas, açucareiros,
armações para Siados, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos caixa de marer.ai plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, coachas. capas para álbuns e para tivnis,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibjetos, cama,
chos coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plasticoos
para soraetes, calxinhas de plástici
Para sorvetes, colherinnas, pasinhat
garfinhos de plástico para sorvetes toa.
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
embreagen ne material plástico, embalagens de mater.al plástico para scivetes. estojos para objetos. espumas de
aylon esteiras. enfeites para ansamé..
vais. Massas anti-ruidos. escoaduras de
pratos, funis, harmas para doces. fitas
para bolsas. ',azas guarnições guarnlnições para porta-blocos, guarnições
para líquidificadore.s e para batedeiras
de frutas e legumes. gcarnições . de umterial plástico para utensílios e eibjetos.
guarnições para bolsas garfos. galerias
para cortinas, ferro laminados, Mancos lanche:ma inantegueras. malas
cantas. prendedores de roupas. puxadores de moves, pires, pratos pedireiros, pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos. porta-inclue:a, porta-notas,
porta-documentos placas. rebites medinhas. recipientes. suportes, suportes para
guardanapos. saleiro tubos. tigelas.
tubos para ampolas. tubos para se ringas, travessas, tipos de material piastico sacolas. sacos. sagu.nhos. 'unhanies para acondictinamento, vasos,
caras, cotas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
corrurnes. para marceneiros, para sapateiros. para vidros pasta adesiva para
tnater.al plástico e onerai
Tênno a.° 753.177, de 7-6-10"
" Delta Banhas Ltda.
São Paulo

"DELTA"
Ind. Brasileira
Classe 33
Banhos turcos
Termo rt. 9 753.179, de 7-6-1966
P lmliewi., eo Ind. e Com. Eletrônica
Limitada
São Paulo
-faia."014AÇ0"

Ind. BrasiIeir.

"PLAKSTa
Classe S.
Classe 8
Ind. brasileira
1Paro distinguir os seguintes artigos eléPara uuguir: Artigos de acamados
tricos: Rádios,, aparelhos de televisão,
e roupas feitas em geral:. Agasalhos
pick-ups, gi.-larleiras. sorveteiras, apareaventais. alpargatas. anágaas. blusas,
'a ,sse I?'
lhos de refrigera',:ii o- cnc-era- l eiras. asbotas, botinas, blusões. boinas baba
,Nrt • t:Ir,+:.le iii.iieriai pira:lares ds j'
limos ? fogadouros, bonés caweetes. cartolas cara Ptit ,i
puça* casacão, coletes, capas. chales plastia, e ,,te uyiva. Recip.eutea tabri reirois eli;:tricos, chuveirus, aquecedores
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MARCAS DEPOSITADAS
data da publicação começara
-código da Propriedade Industrial. Da
twalções ao Departamento
: Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do
esse prazo poderão apresentar suasdo registro requerido
correr
o
prazo
de
60
dias
para
o
deferimento
do
pedido:
Durante
concessão
arem
prejudicados
com
a
a
se julg
.1q acidisal da Propriedade industrial aqueles que:
Têrmo n.o 753.192„ de 7-6-1966
e cinematográg ic o s , filmes, revelados,
Têrmo n,. 9 753. -183,,,de 7-6-1966
Confecções Antare s Ltda.
binóculos,
óculos,
aparelhos
de
aproxibalanças, ferros elétricos de engomar e
Impercrã -- Sociedade Paulista de
São Paulo
mação,
abat-jours
e
lustres,
máquinas
passar, batedeiras, 'coqueteleiras, expreImpermeabilizações Ltda.
medores, liquidificadores elétricos, mápara lavar roupas para uso
ANTARES
•
São Paulo
doméstico
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
Classe 36
. Têrmo n. 9 753.188, de 7-6-66'
estufas, ventiladores, paenlas e• bules
'rACQL
Padaria e Confeitaria Umarizal Ltda.
Artigos
da classe
elétricos, refletores, relógios de ar reSão Paulo
1. Ind. Brasileira-frigerad<x formas elétricas, máquinas
Térmo n.° 753.193, de 74-1966
fotográficas e cinematográficas, camUNIARIZáL
João Stanich
painhas elétricas, garrafas térmicas, reInd. Brasileira
Guanabara
Classe
4
gadores autprnaticos, lâmpadas, apare•
Classe
41
Cola para tacos
lhos de luz ,fluorescente, aparelhos ,cle —
"ElIMALIT1/24
Pães, bolachas, biscoitos, bolos, balas,
comunicação interna, esterilizadores, conTêrtno n. 0 753.184;de 7-6-1966
doces,
confeitos,
geléias,
glacês,
fermenind. Brasileira
densadores, ' bobinas, chaves elétricas, "Sbil" Sociedade Brasileira de Imóveis tos, farinha polvilho, baunilha, caramecomutadores, interruptores, tomadas de
Ltda. S/C.
los, açúcar, araruta, bombons, creme de
Nome Comercial
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
São Paulo
arroz, creme de leite, essências para
cinematográgicos, filmes revelados,
Têrmo n.° 753.194, de 7-6-1966
binóculos, óculos, aparelhos de aproxiTermo n.° 753.189, de 7.6-1966
Alvaro Machado de Azevedo
mação, abat-jours e lustres, máquinas
Rotez — Comercial e Importadora
São Paulo
brasileira 41
para lavar roupas para uso
Limitada
doméstico
São Paulo
LIDIS
Têrmo n. 9 753.100, de 7-6-1966
Classe 32
Classe 50
Dai-Pai Comércio e Representações
ROTEZ
Para distinguir: Almanaques, agenda&
Compra e venda de imóveis de terceiros,
Limitada
Ind.
Brasileiri
anuários, álbuns impresso& boletins, ca.,
Incorporação e administração
São Paulo
aálogos. edições impressas. revistas. eir•
Classe 21
Termo 11. 0 753.186, de 7-6-1966
ps de publicidades. programas radio.
Reimex — Representações, Importação Para distinguir: Veículos e suas garte ga
1)&1.,—.L'Al"
fônicos,
rádio-televisionadas, peças te&
mtegrantes: Aros para bicialetas, auto.. trais e cinematografias& progranaaa
e Exportação Ltda
Ind . Brasileira
móveis auto-caminhões. aviões, sinos.São Paulo
circenses
.ecedores. alavancas de câmbio barcos —
Classe 41
de 7-6-1966
Termo
n.°
753.195,
negues. braços para veiculo& fsiciale
Legumes em conserva., masas alimentíNiquelação e Cromeação balamo
as. carrinhos de mão e carretas, cand.
cias, massas de tomates, peixes em conft E IME
Limitada
shonetes. carros ambulante& camlnUSes
Ind . brasileira
serva, presunto ,queijos, requeijões, raSão Paulo
arros. tratores. carros-berços. carros
ções balanceadas, para animais e
•ariques. , carros-irrigadoes. carros, ~torrões
ITAWROW
nat. carrocerias. chassis. chapas cir,
Classe 8
753.181,
de
7-6-1966
Termo n. 9
Ind.
Brasileira
Importação e exportação de material miares para veiculo& cubos de veiculo'.
Fundição Serudon Lida
:orrediços para veicislos. direção. dee&
elétrico e eietrõnico
São Paulo
ladeiras. estribos, escadas rolante& ele.
Classe 8
Têrmo n. 9 753.187, de 7-6-1966
'adores para passageiros e para carga Níquelação e cromeação, de peças e
Telekta Rádio e Televisão Ltda.
mgates para carros, eixos de direção.
acessórios para autos
SERUDON"
São Paulo
mios. fronteiras 'para velculos. guidão duras ferro comum a carvão, .êrutetraild
ind. Brasileira
seomotivas, lanchas. motociclo& osola& funis. fôrmas Para doce& freios pare
notocicletan motocargas. moto furgões
Classe 5
de ferro. el fr-defras: Pachos*
nanivelas. navios. ônibus para-choques estradas
bruto,
aço
preparado,
ace
grelhas gatos. ganchos para quadrei
Aço em
atra-lamas. para-brisas. pedais. PaatiSea gonzis para darruagens; insignias:fl
"aces aço para tipos. aço fundido, a4,
odres para bicicletas.. raios p ara bicicle- mas, lâmina& liroreiro& latas de iteol
,rcialmente trabalhado. aço pálio- ac'
as, reboque. radiadores para velculos.
para porte,
-efinado. bronze. bronze em bruto ca
odas para veiculo& selins triciclos. e. jarras: machadinhas, molas
martelo* date
la rala ima nte trabalhado. bronze de
molas
para
venezianas,
antes para veículo& vagões. veloclpetetas, matrizes; navallsaa: puas; peia pote
nancl anês. bronze era p6, bronze em'
:IND. BRASILEIRA
les, varetas de contrede do &Jogador ^
'Narra. em fio. cburnbe 'em bruto ou
varem de. soa, parafusos, picões. porta-gêlca Pad
welerador.
tróleis.
troleibus
Parcialmente preparado-, cimento meseiras, porta-pão, porta-jólaa, paliteiros,
carros. toletes para ".arros
tálico, cobalto, bruto ou parcialmeate
panelas, roldanas, ralos para pias. rato •
trabalhado. .couraças. estanho bruto ou'
Termo n. 9 753.190, de 7-6-1966
toe, regadores; serviços de chã e cafés
Classe 8
bruto,
em
parcialmente trabalhado. ferro
Para distinguir os seguintes artigos elé- "Progresso — Administração e Empre- serras, serrotes, sachos, aacarrolha: asa
. ferro velho ricos: Rádios, aparelhos de televisão,
,endimentos Ltda."
souras. talheres, atlhadeiras, torqueztly
em barra. ferro manganê s
gusa em bruto ou parcialmente traba- pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparetenazes, travadeirus, telas dt arame, toei
$ão
Paulo
lhado. gusa temperado . gusa maleãvel, hos de refrigeração, enceradeiras, asneiras, trincos, tubos pare encanamentot
laminas de metal. lata em fõlha. latão piradores de p& fogões, fothos e fogatrilhos para pirtas de correr. taçasg
PRverRESSO
em tõlha. latão em chapas. latão eia reiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
travessas, turibulos: vaso* vasilhamet
aeraalhões 'liga metálica. limaltsas. balanças, ferros elétricos de engomar e
e verruma
Classe 33
magnésio. manganês. metais não traba passar, batedeiras, 'coqueteleiras, expre- Venda de imóveis, loteamentos, hipoteme.
753.196, de 7.6-1966
.
Têrmo
a.0
iharlos oti parcialmente trabalhados
medores. liquidificadores ' elétricos, má- cas, corretagens, hicorporações, adminiu
Garagem Lucas Ltda.
tais . em massa, metais estampados quinas para picar e moer legumes e
tração de bens imóveis, predial e de
São Paulo
metais para solda. ° igual. ouro, zinca carne, resistências elétricas. feri/adore, condomínio; planejamentos de vendas e
corrigadc e zinco liso em tôlhas
bules
estufas. ventiladores, paenlas e
empreendimentos
LUCAS ,',zr
elétricos, refletoras, relógios de ar re'Tèrrno n. 9 753.182, de 7-6-1966
Termo
n.°
753.191,
de
7-6-1966
Ind.,
frigerado
formas
elétricas,
máquinas
Henri .Kanarik
fotográficas, e cinematográficas, cama Cirisa — Utilidades Domésticas Ltda.
São Paulo
São Paulo
Classe 21
pa 4 nhas elétricas, gai, rafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparePara distinguir; Veículos e suas parte{
CIRISA
,ItRA,10 MODAS E
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
ntegrantes: Aros para bicicletas, auto*
comunicação interna: esterilizadores conmtSveis, auto-caminhões, aviões, amora
INHOS'
densadores. bobinas, chaves elétricaá,
ecedores. alavancas de câmbio. barcos,
Classe 8
comutadores, interruptores, tomadas de
Pregues, braços para velados, bicicleo
:lasse 33
Artigos da classe
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
Titulo

Ind . Brasileira

TELEKTA

Brasil eirik'

ARMAR

Ina . Brasileira
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Nacional das Propriedade Industrial aquêles que se juigarem prejudicados com a concessão do registro requerido
tas. carrinhos de mão .e carretas, cami- imetal a saber: Alicates, alavancas. arnhonetes. carros ambulantes, caminhões, 1 mações -de metal, abridores de latas
carros. tratores, carro-berços, carros • arame liso ou farpado, assadeiras. açu
tanques carros-irrigadores, carros, car- careiros; brocas, bigornas, baixelas.
roças. carrocerias, chassis, chapas cir- bandeijas, bacias, baldes, blinbomeres;
culares para veiculas, cubos de veículos, bules; cadinhos, cadeados, castiçais, cocorrediços para veículos. direção. desli- lheres para pedreiros, correntes. cabides
amdeiras. estribos, escadas rolantes. ele- chaves; cremones, chaves de parafusos.
Vadores para passageiros e para cama conexões para encanamento colunas
engates para carros, eixos de direção caixas de metal para portões, canos de
freios, fronteiras para veículos, guidão mead, chaves de tenda chaves isg lesa
locomotivas, lanchas motociclos, molas. cabeções, canecas. cipos, cacheava
motocicletas, motocargas moto furgões. centros de mesa. coqueteleiras caixas
manivelas, navios ônibus, para-choques.
para-lamas, para-br, s pautares. para acondicionamento de ai:mentos.
rodas para bicicletas, raios para bicicle- caldeirões, caçarolas, chaleiras. catarei.
tas, reboque, radiadores para veículos. ras, conchas coadores; distintivos, do,
rodas para veículos, seuins. triciclos, ti- bradiças; enxadas, enxdrlates. esferas
rantes pare veículos, vagões, velocipe- engares, esgu:chos. enfeites para ari elos
dee. varetas de contrôle do afogador e estribos, esferas para arreios, espAmaacelerador. Coleis. troielbus, varaes de deiras; armões. 4oices, ferro pare -n 5“a n
capina ferrolhis. Facas. facões, .,Lha
carros, toletes para carros •
Termo n.° 753.199, de 7-6-1966
Têrmo n.° 753.197, de 7-6-1966
Joranto Indústria e Comércio Ltcht.
Representações Rego Rangel Ltda.

REGO RANGEL
Ind. Brasileirt
Classe 50
Impressos para uso em: Cheques, dupla
catas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondencia e recibos, impressos em cartazes placa tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Termos ns. 753:198, 753.203 e 753.204
de 7-6-1966
r armet Indústria Metalúrgica Ltda.
São Paulo

CHARANGA
Ind.. Brasileira
' Classe 12
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. anaz, bitter, branda,, conhaque, cer.
yelas, fernet„ genebra, gin. kumel, licores, nectar. puncb pipermint, rhutu
ricos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes. vinhos
quinados e whísery
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
it • roupas feitas eia geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, c.hales:
cache cols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calçõee, calças, camisas, camisolas, cavalgatas,
galas, casacos, chinelos, dominó& acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorcos, ogos de 'ingeria, jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias:
malas, mantas, mandrião, manulbss
ãetós. palas. penhoar. pulover, pelerinas:
'peugas, pouches. polainas, pijamas punhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
auspensórios, saldas de banho, sandálias,
'sueteres, shorts, sungas, stolae ou slacks
toucas. turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris art:gos

São Paulo

JORAN TU

Ind. Bradileira
Cla.sea • 49 láveis em gerai. de metal, vidro, de
iço madeira, estofados ou não. incita
•ive -móveis para escritórios: Armários
amásios para banheiro e para roupas
asadas, almofadas. ac.achoados para
móveis, bancos, balcõee, banquetas
aandejas domiciliares. berços. biombos
;adea as. carrinhos para chá s e café
conjuntos para dormitórios. conjunto-'
para sala de jantar e sala de visitas
onjuntos para terraços. lardim e praia.
aniaatoe de armários e gabinetes para
-opa e casinha. camas cabides. 'cadeiras
aratórias. cadeiras da balanço. caixas
le rádios, colchões, colchões de molas,
lispensas, divisões. divans discotecas
le madeira. espregui;adeiras. escavani.
lFias, estantes.* guarda-roupas, mesas,
nes!ntas. mesinhae para rádio e falsaiao. mezinhas para televisão.' molduras
'ara quadros, porta-retratos, poltronas
aoltronas-camaa prateleiras, porta-chaaus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
•
Térmo n.o 753.200, de 7-6-1966
Auto Peças e Garagem Capavas Ltda.
São Paulo

adores para passageiros e para carga
.fagates para carros, eixos de direção.
ame. fronteiras para veiculas, guidão.
ocomotivas. lanchas motociclos, molas.
motocicletas. • morocargas moto furgões.
nanivelas. navios ónibus. para-choques,
ara- lamas, para- nrcsas, pedais, pantões.
,ocW para bicicletas raios para bicicletas. reboque ' r4diaclores para veiculos
atlas para ‘...-'culos seuins„ triciclos, tirantes pare xeiculos. vagões. velocipe.
ice. vareta 1 contrôle do afogador e.
acelerado. raia is troleibus. varaes
carros. roletas para carros
• Termo n.° 753.201, de 7-6-1965
De-Lei — Indústria de Roupas e
Guarda-Chuvsa Ltda.
São Paulo

DE— LEr
Ind. Brasileira
Classe 36
'Para distinguir: Artigos . de yes-filarias
e roupas feitas em geral: Agasalhos

aventais. olpardatas. anáguas. bluías
bocas. botinas blusões. boinas, baba'
douras. bonés capacetes. cartolas carapuças. casacão :oletes. capas. chales
cachecofs caiçadOS, chaneus. cintos
cintas. combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. calças. camisas. ,camisolas :arnisetas
cuecas. ceroulas colarinhos cueiros
saias. casacos chinelos domineis achar
pes. fantasias, tardas para militares cole g iais, fraldas () mochas gravatas. cri..

tos. logos de linaerie. iaguetas, laquEs.
luvas, figas. lenços. mantéis. meias.
maiôs. mantas. mandrião mantilhas. pa
letós, palas Penhoar pulavas, pelerinas
oeugas. pouches polainas pijamas. purthos. perneiras
minionos
regalos,
robe de chambre. rolpão sobretudos
ruecas. ceroule.s. co nh os. cueiroe.
suspensórios, saidas debanho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Tétano n. 9753.202, de 7-6-1966
Placil — Plásticos e Abrasivos Cornarció Indústria Ltda.
São Paulo

PLACIL

CAPEVAS,,
1a1... Brasileira.,

tnd.. Brasileira

Classe 28
Para distinguiu Artefatos de material
Classe 21
Para distinguir: Veiéulos e suas partes plástico 'e de nylon: Recip:entes fabriiniograntes: Aros para bicicletas, auto- cados de material plástico, revestimenmóveis, auto-caminhões, aviões, amor- tos confeccionados de substancias anitecedores. alavancas de câmbio, barcos, mais e vegeta:s: Argolas. açucareiros.
breques, braços para veículos. bicicle- armações para &cias, bules, bandejas,
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- bases para telefones, baldes, bacias, bolnhonetes, carros ambulantes, caminhões. sas, caixas, carteiras, ,chapas, cabos
cats, tratores, carros-berços. carros- para ferramentas e utensílios, cruzetas.
para acondicionamento de ali.
tanque& carros-irrigadores, carros. carnros caixa de ma rer:a I plástico par.-oças, carrocerias, chassis, chapas dr:talares para veiculas. cubos de veículos, at ,, rmç coadores. cotios. canecas, con
.orrediços para veiculas, direção. desli chas. capas para álbuns e Para livros
aadeiras, estribos, escadas rolantes, ele .salices, cestos, castiçais para velas

1

caixas para guarda de ibjetos, cartuchos coadores para chá, descanso pare
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, caatinhas de piástid
para sorvetes, colherinnas. .pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, toem
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
embreagen de material plásCco, embalagens de matar ai plástico pare sorvares, estojos para objetos, espumas de
aylon esteiras, enfeites para automóaels, massas antaruidos, escoedores da
pratos, funis. teormas para doces. Hut
acra bolsas, kacas guarnições guiareinições pare porta-blocos, guarnições
para I:quidificadores e para batedeiras
ae frutas e legumes, gcarnições de aia.
feriai plástico para utensIllos e eibletog.
guarnições para bolsas, garfos, galeria%
para cortinas, ferro laminados, plásticos. lanche:ras, mantegueiras. malas
orindis, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos. palitei.
ros. pás de cosinha. pedras pomes artigos protetores para documentos, as.
xadores de água para uso doméstico,
aorta-copos, porta-rdqueis, porta-lotas.
aorta-documentos placas. ebites rodinhas. recipientes, suportes, suportes para
tubos rara ampolas. tubos p ara seriaguardanapos. saleiro. tubos, tigelas,
gas; travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilhames para acondiciinamento, vasos. si-,
caras. colas a trio e colas são incluidas
em outras classes, para borracha. pata
costumes. para marceneiros, para sapateiros. pata vidros pasta adesiva para
rnater:al plástico e moera'
Têrtno n.9 753.207, de 7-6-1966
Cafés Reunidos Ltda.
São Paulo
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Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Termos ns. 753.205 e 753.206, de
7-6-1966
Indústrias Texteis "Barbisorn" Ltda.
São Paulo

BARBIZON
Ind. Brasileira
Classe 23
Tecidos em geral, a saber . brocados:
casimiras, gaze de algodáo eia peças;
pano couro; tecid..s plástic os em
te..-idos plásticos em peças teciclos
I algodão, de lã, de linho, de ..ánliaino.
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código
da Propriedade in
a correr o prazo de 60 dias para o def
erimento do pedido. Durante esse prazo dustrial. Da data da p ublicação começará
Nacional da Pro p riedade fridust,rial
p oderão apresentas eutu+
aq
uêles que se juitt arem pr ejudicados com
oposMes ao Departamento.
a eonceagAg, dó
registro requeri
de juta seda
natural ou raion, tecidos iadeiras.
estribos escadas rolantes. ele 1
de elástico, de vidro, de viscose. tule
Tèrrno n.° 753.217, de 7-6-66
'adores para p
Classe 22
assageiros e para carga I .Comércio
Jngates
p
e Indústria Alta Segurança
I
ara , carros. eixos de direção
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
• Ltda.
os. fronteiras p ara veículos, guidão
especie f ios e linhas, torcidos ou não; -'

São Paulo
fios e linhas em geral Para bordoclos, locomotivas lanchas, motociclos, moias.
mo tocicletas. motocargas moto furgões.
costura, tecelagem, tricotagem e para n anivelaN
trabalhos tnanuais; fios e linhas obt,- aara-iamas.navios, Ónibus, para-choques
p ara-brisas, pedais. ean óes
PRóRROGACX0
dos por p rocessos q
uímicos; fios de -odas para 5scr cletas,, ralos
raion para p neumáticos e linha de
paranic,cie.
cas, reboque. radmdores .
pa*a valemo,
pescar
rodas ' para v eiemos.
—
selins, melelos
cantes para v eiculo& vagões. velocineTérmo n. v 753.208, de 7-6-1966
cies, vareta: de conrrõle do atugadm
Cafés Reunidos Ltda .
e
acelerado: troicis, crole , bus varae: It
São Paulo
carros, toletes lar:- carros
Ind. pra s le ira
Termo n. o 753.211. de 7-6-1966
a
CAFÉ
Indústria, Comercio e
Representações Indicadores deClass.e
- Elko" Ltda .
temperatura por meio
de tê:ano -elementos,
indicadores de temSão Paulo
PRuverfrovus,
p'eratura por meio de termômetros de
r esistência, r geuladores de temperatura
eletrônicos, reg istradores de temperatura, têrmo-elementos platina rhodim.,
Ind .E?asile ira
t ermômetros de resistência nckel, termô-

Térmos na. 753.221, 7
53.222, 753.22?,
753i 229, 7

53.232 e 753.233, de 7-6-66
Sudeste Agro Pecuária Rio do Peixe
S. A.
RIO MIA
Ind, Brasile:Ia:E\
Classe 41
Foragens e rações para animais
Classe 41
Hortaliças
Classe 19

Aves, bovinos, caprinos, g alináceos
e
(:uinos
. Classe 41
Alca chofras.. a letria,
alho, espargos.
açúcar. al imentos para animaii,
amido,
ame ndoas, ameixas, amendoim,
èrEiruted
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azel d
tonas banha,- bacalhau, batatas, •balaag
biscoitos, b o
mbons, bolachas, baunilha,
café ,em pó e em grão,' camarão,
metros de resistência ',latia, pirômetros,
canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, châ.
in dicadores eletrônicos
para líquidos, cara meus chocolates c
Classe 6
onfeitos. cravai
1/2 QUILO
fontes de energia , auxiliar para instru- cereais,
Motores ç suas partes, al
ea&csossoom.x,00e. oe
cominho, creme de le:te, cremes
anéis
de pistão, anéis de óleo, avancas,
N000000~COP
mentos
de
medição,
conta
tores
de
um,
a uto-lubrifica- dois,
alimenticios croquetes. compotas, cano
dor, bombas lub
três ou mais poios com diversas .gica. coalhada c
rificantes e wilvtilas
astanha, cebola, condi...
disposições de contatos, bobitlas de mentos
paar óleo
_ '
• para alimeptos. colorantes
q ualquer v oltagem, eq
Classe 41
c
uipamento de re- houriços. dendê, doces, doces de
Termos 'ns. 753.212 e 753.213, de
gulação automático para
Café em grão, torrado 'e
frua
moldo
'temperaturas, tas. espinafre esse:idas ali
7-6-66
mentares, etad
pressão,
água,
gás,
quadros
de comanTermo n.° 753.209, de 7-6-1966
Meditron
ervilhas enxovas, extrato de to& -a
Indústria Eletrônica Ltda. do e ligações, quadros de medição, padas,
..,
Cafés Reunidos Ltda .
São Paulo
q uadrovie medição e de comando m mate, farinhas ali mentícias, favas. fé:
u....),
ocos, ' farelo, fe rmentos, feilão1
ão Paulo
i' s ^ '
válvulas eletromagnéticas
.,i f:gos, frios, rutas secas naturais e critur
motorizadas para v
aper:, águg, óleo e talizadas, glicose, goma de mascár;
Pta251)2.,'.1:tUlf
gazes, equipamentos foto-elétricas,
gor,
equi- duras, g rânulos, grão de bic1, gelatina.
pamento de transmissão elétric a a d'
g
o iabada, geléias, herva doce hervei
tancia, ter mômetros elétricos
Classe 10
e regula: mate, ho rtaliças, l
dores a u to máticos -de tensão, intensidade
agostas, linguas, leite
Aparelho eletrônico para medir Laupecc»densado, le.te em pó, legumes eng
ra fura e pressão arterial, para uso na
e freqüência
co nserva, lentilhas, l
medicina
Termo n• r 753.218, de 7-6-66 _ sas alimentícias inguiça louro. roas.
m ariscos, manteiga
Classe 8
Indústria e Comércio de Embalagens
margarina, ma rmelada., macarrãi.
Rira distirig u ir ge nericamente aparelhos
masi
Cestinha Ki Sonho Ltda,
sa de tomate, mel e melado, mate, masa
I sas
eletrônicos e elétricos, suas partes
São Paulo
para
t
componentes in tegrantes e matérias
n:ngaus, molhos, moluscos
eiemostarda, mortadela, nós moscada, no4
. trõnicos ou elétricos
zes.óleos. come stíveis, ostras,
CESTINHA
ova,
p ães.- p aios, p ralinésTêrmo o." 753.214,- , de 7-6-66
p hnentat pós para
ia
Garoa S. A
SONHO
p udins, p ickles, p eixes,
Indústria- de Plásticos
pr
tês. petit-pois p astilhas, esuntos, pação Paulo
pizzas pudins§
q
ueijos, rações ba lanceadas para
Classe 41
mit.
.Classe
28
G AROA S/A INDIJS- •
_mais, requeijões
Café em grão, torrado e moído
Cestinhas de fios ou material
sal, sag& sardinhas
sa
plÉ.ttico,
uluiches, sorvetes, saci de tomate e e
_ TRIA DE PLASTI Termo n.° 753.210, de 7-6-1966
Termo
2.027ft
753.219, de 7-6-66
frutas, torradas, tap:Oca, tâmaras, talhai
P erfumaria e Miudezas
Diralhi“ Auto Peças Ltda.
rim,
t re moços, .tortas, tortas para alio
em Geral Page
Ltda,
mento de animais' e aves, torrões
São Paulo
Nome comercial
São Paulo
_.
toucinho e vinagre
TérMo n. v 753.215, de 7-6-66
Classe 33
Garoa S. A. — Indústria de Plásticos
Venda de lotes e terrenos
PAGE
' ;o Paulo
âg fflie ire
Classe 33
Admi nistração e comércio
•
de bens
GAROA
imóveis
•
Classe 48
Classe 21
Para 'distinguir gener
Termos ns. 753.228 e 753.230, de
icamente artigos
?era distinguir: V eiculos' e suas partes
Classe 28
de p erfumaria e toucador
7-6-66
ntegrantes: Aros para bicic
Para distinguir ge nericamente
letas, auto.
plásticos
Agno Pecnária Nordeste Rio do Reixt
Têm() n." 753.220, de 7-6-66
móveis. auto-caminhões, aviões,
e
seus
artefatos
amor.
S. A.
Indústria de Camas Automáticas
ecedores, al avancas de • câmbio barcos.
Têrmo n." 753.216, de 7-6-66
Guacra
Ltda.
São Paulo
breques braços para veiculos. bicicle. Padaria e Confeitaria Panamar
São Paulo
Ltda.
os carrinhos de mão e carretas ramiSão
Paulo
tho netes. carros a m b
ulantes, caminNões.
NoRresu Cinrr,
os. tratores. ca r ros-berços carros,
Indo
Brasileira
dI7ACIltA
PAI4AMAR
tancr ies. carros- irt igadoes. carros caioças. c arrocerias chassis. chapas cir.
Ind. Brasileira
Classe 41
culares para v eiculos cubos de
Alc achofras, aletria,
velnalos
corr ediços para veiculos, direção, ciesiiClasse 11
a mêndoas ameixas, a alho, espargoS.
Classe 40
araruta.
•
Phes, biscoitos, bolachas,_ bolos e doces
nórar. ali mentos paramendoim,
animais,
Camas
arroz . atum, aveia, avelãs, azeite, anta
AMIL*0:1•••:=7.",n•nn•••
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banha. bacalMiu, batatas:. baias,
kaasaaaaaaa. bombons, bolachas
• aa- pó e em grão camarão r-arsem
ce- oac e em pó cacau, carnes chá
ekiram e los chocolates confeitos cravo
cereaia, coraanto creme de leite arearias
a int-Ft:cio:: cruquetcs, compotas cara
gira coalhada caaranha cebola coal,
tacectras s oare alimentos. colorantes
cfacataçca. denié. lucra doces 'te tru
tas espinatre essência: aimentares,
malas ervilhas c-nirovas extrata de ta
ti: Te farinhas alrmenticias lavas, te
• Ecicoa rareio, termentos lerlão
íleos frios trutas sécas naturais e cris
Cal:radas: glicose goma de araacar , gor
• grânulos ora: de bico gelatina
ria-aa'aacica geleias
rerva doce ner,ve
, a iças ragosaw línguas. leia.
Casaca lavar
caaac:anscrro leite est nó. iewirr.gs
ccaasana enrilhas linguiça louro mais,
aamanticias mariscos manteiga
ca.: •-aariZE
rwelcida macarrão anaa.
tor-.ate mel e melado mate mas
tringatIS tnoihos noluscos
mortadela nós noscada
;aras ovas
•
õ:ears comesti vats
•
.Né.110S araimas otmenta 062. ()ara
otck'es umes premimos. pa
t-..3 aetataiois pastilhas ptzzas pudim.
cascarass .ações balanceadas cara ani
rra'a. ra.queliber, sai saga iardsoba.",
aanCaicaes salsichas salames sopas cri
larada:, sorveres suar -te tomates e de
Er-etn: cornacas tapioca tâmaras ralha
men traia:aças cortas tortas para ali
:Pato 1,.." animais e aves torrões,
touca:ma a vinagre

Classe 33
Venda de lotes e terrenos
Termo n.° 753.225, de 7-6-66
Intervias Comérco de Importação e
Exportação Ltda.
São Paulo
ri d:-15ffaigi ra
Classe 22
Fios de algodão

Tkmo n. 9 ' 753.234-, de 7-6-66

verga Iliôes
liga
metálica
litrnaLias
teagneszo. manganês. metais não crua&
•hados ou parcialmente trabalhados nie•
-ais em massa metais estampados
cnetais para solda aiquel. ouro, zinca
corrugado e zinco liso
fõlhaa

Termo n.° 753.235, de 7-6-66
Caajára Confecções Ltda.
São Paulo-

• CA A JA R A

IND. BRASILEIRA

it
nugas de vestuário:
Para I ist:ngui r :
rot.pas feitas elr. geral: Agasalhos
—*ais
tnartj'itas anáguas blusas
•bee. boinas. 'aba
'oras. nom na s
douras bonés Crin7CCIPS cartola; cara
ouças asarão CC:CetCS capaz. chates
.achecols calçados chapeus cintos
-Uvas combinações corpinhca calça,
crianças, calções oar
le senhora , camisolas, camisetas
camisas
•s
zernule2, colarinhos cUeiros
t",3 ,
-das casacos -lunetas dominós. achar
')es fan ta sias- tarxf as tiara mtlitares, co
'entres. fraldas galochas. cravaras. gor
ros logos dt imgerte. taqueems laciués
n ivas ligas lenços, mantem, rnerw
ne'as. mantas mandriba masalhas ma
et& palas perihoar 1) ,, 'OVet valer/rias,
leugas oouches nota unes lamas. pu
laca perneiras QUI:nonos regalos
obu de chambre. roupão sobretudos
uspensõries sairias de banho, sandália
sueteres shorts sungaz sacras ou slacks
tolices. rurbanrts ternos uniformes
e vestidos

Termo n.° 753-.236, de 7-6-66
Stcelfer — Materiais Para Construção
Ltda.
São 'Paulo

/..u .retalurgica Creso Limitada

São Paulo

ROMO

Têrcno n.° 753.237, de 7-6-66
Zorba, Publicidade Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Classe 1

Para distinguir: solventes, tintas, esmaltes e vernizes
Termo n.° 753.241, de 7-6-66
Distribuidora de Aguas Boa Saúde
Ltda.
São Paulo
Classe 32
Para distmguir; Atuns, almanaques,
dnuários, boletins. carálogis jornais.
livros, peças teatrais e. cinernatográb
cas. programas de rádio t televisão
publicações. revistas, folhinhas impresSAS
programas circenses
Tèrnio n.° 753.238, de 7-6-66
Indústria de Alianças Arnaldo
Franke/ Ltda .
São Paulo

ARNALDO FRANKEL I
'NO

BOA SAÚDE
IND. BRASILEIRA

Classe 43
Para distinguir: Refrescos e refrigerantes, guaraná, gasosa, água tônica
águas artificiais, xaropes para refrescos
bebidas espumantes sucos e sumos cl•
frutas para bebidas não alcotilcas.
sifões e soda limonada

Termo n.° 753.239, de 7-6-66
Confecções 1Vlandiori Ltda.
São Paulo

Classe 13
Adereços de metais preciosos 3ern)
preciosos e scas rtnitações adereços dr
~riras preumsas

Ind. Brasileira

e= bruto iço -"reparado, aça
dlaaa caas miara tipos, aço tundlria. aç.
p..rctrionente tralialhado, aço pálio açc
cal:landa • bronze. bronze em bruto
parcialmente tra'aalhado bronze de
manganês, bronze em 06, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parca +mente preparado cimento meanca. coba'.?.o 'ruce ou parcialmente
taclaalhada. couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado ferro em bruxa:.
cr'r flha, latZa em chapas tatão em
aaaaaa em bruto na parcialmente trabaEaat'..a quse temperada mira maleável
cn2. metal, lata em folha, latão

deiras para construções, mosaicos, pro- de metal precioso. serviços de refrescos
dutos de base asláltico, produtos para de metal precioso, serviços de saladas
tornar mmerrneabilizantes as argamas. de frutas de metal precioso, serviços de
sus de cimento e ca:. hidráulica. pedre- sorvete de metal precioso, talheres de
gulho. produtos betuminosos. impermea- metais preciosos, turíbulos de metal.
ailizantes liguidos ou 'sob outras lorotas
turmalinas lapidadas e vasos de
rara revtstimento e outros como na pametais preciosos
virnentaçâo. peças ornamentais de ciTêrm.o ri.° 753,240, de 7-6-66
mento ou gesso para tetos e paredes.
Roma Tintas Ltda.
aapel para torrar casas. massas antiSão Paulo
ácidos para uso nas construções. parmetes, portas, portões, pisos. soleiras
aara portas. tijolos, tubos de concreto.
-elhas, tacos. tubos de vtntilação. tanMCS de cimento, vigas. vigamentos e
VI trile.

Classe 16
Pare distinguir: VI anu riais para constru-

-Cies e decorações: Argamassas. argila
n reia—azuleios, batentes, balaustres. bla
os de cimento, blocos para pavimenta
..ão calhas cimento cal. cré. chapas.
usolantes. caihros. Caixilhos colunas,
uh;,pas para coberturas, caixa. dág
mixas de descarga pare etixos : edificaSes premo/ dadas. estugue. emulsão de
aase asfOtico estacas. esquadrias. estru
luras metálicas . para construções. lama
lea de metal. ladrilhos. lambris 'uvas
de lunção. lacies lageohn material uso
'ante contra frio e calou man :lhas mas
e3.??.a, fava manganês, ferro velha SEIS paro revestimentos de partdes. aia

nos de metais 1)7PCMSO semi i)recioso,
e suas imitações akinças suei' ara
gos de `aritasia de metais preciosos
bala condam; de metais preciosos
setnaprecrosos bandeia, de m udais pre
ciosos berloques de' metal oreciosos,
brincos de meta ureciosc ou semi•
preciosos. Pules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos colares
de metais preciosos et/ Seali preciosos
contas de metais precosza. copos de
ciosos. c/Jamantas lap7dacios. tio de oure
fio de - prata fivelas de metais preciosas cafeteiras de metal, preciosos. jóias
jóias falsas !enteloi as de metais praciosos, medalhas de metas preciosos
;mi-preciosos e suas unita .„ões pai;
de ouro p 'riras preciosas para ióit Neiras semi . prec • osas pari jóia pernia
f- imitações de perlas pratos ie me.
mais preciosos servIk0s, de chá - lu cate
de metais preaiosos, serviços da lizor

(:rassa
:).ara list riguir: Artigos de vestuárica,
• roupas feitas em geral: Agasalhos
/ventais alpargatas. anáguas. blusas
lotas botinas bliiRèr2o boinas, baba

louros . bonés capacéres ca-tolas. rara
ouças casacão co letes capas. chales
rhe ruis calçados. chcpéus. ciclos
:ninas• • com (-aná i.u s corpinhos calça
ie . senhoras e 'te .n-lanças. calções cal•
camisetas
ca rmsola.s.
cas. camisas
zuecaa cercos as colarnhoa cueiros
mias. casacos ,:h ine los. dominas. echat
,es fantilsias fardí,s para militares. CO>
trridaS

Os t e,ori ,l'nxtene

'sus

oravatas. gor

i.irpieras
meias.
roço'
l ior
m:in t tis
inantas, uminclibo, onsulhas, =e-

p"PIPTMM.,,,,.,7r-'"' •
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MARCAS 1DEPOSITADAS
• Publicação feita de acordo com
a correr o prazo de 60 dias
para o d o art. 130 do- Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
Nacional da Propriedade eferimento do p edido. Durante esse 'vazo poderão
In dustriai s q uêles que
ap resen'ar suas op
se julg arem prejudicados coro
e ~cessão do osigies ao Departament"
registro requeri*.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
penas, ponches. p olainas.
.
ai , .ne ntares. e In.1
pijamas. pu- padas, ervilhas, •enxovas,
extrato de toe arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeinhos, perneiras, q uimonos, regalos
robe
I
mate,
tarinnas
ahmenticias
favas t - tonas, banha, bacalhau, batatas, balas. sas de cimento e cel, hidráulica padree chambre, roupão, sobretudos, cujas,
su s pensórios,
é- 'biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, gulho. araduras betuminosos, im p ermea,flocos, tareio, termentos; teijãc
saldas de banho, sandálias,
líquidos ou sob outras' formas
sueteres, shorts. sungas. stolas ou rsiacks, t:gos, trios. :turas sêcas naturais e cris.
em pó e em grão, camarão, canela, bilizantes
rev tstimento e outros como' na pa• calizadas, glicose, goma de mascar, gor. ern pau e em pó, cacau, carnes, chã, para
toucas. turbantts ternos, uniformes
vi
duras, ' g rânulos, grão de hitt gelatina caramelis, c hocolates, confeitos, cravo mentação. peças or namentais de ci..
e vestidos
c
g
oiabada. geléias, herve doce ne-va ereais, cominho, creme de le:td. cremes mento_..ou gesso para tetos e paredes.
Termo n. 9 753.242, de 7-6-66
Papel para torrar casas, massas antialimenticios
croquetes, compotas, can- ácidos
inale, nortaliças lagostas, fraguas, leite
para uso nas
Sociedade Civil Agrícola de Llhatumi- co
construOés parndensado, iate em , pó, legumes em gica. coalhada. castanha cebola, condi- q uetes. p
ortas. portões, pisos, soleira.
rim Ltda,
mentos
para
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas.
a
limentos,
colorantes,
para portas, tijolos, tubos de cbncreto,
São Paul
sas alim enticias. -mariscos,
chouriços, dendê, doces, doces de fru:manteiga tas,
telhas, tacos, tubos de vintilação. tanespinafre.
essêndas
alimentares,
em.
margarina marmelada. macarrai. .naspadas: ervilhas, enxovas, extrato de toé- ques de cimento. vigas. vi g amentos •
sa
de
tomate.
mel
e
melado,
mate,
mas.
I UHATUIIIRII
vitrõs•
sas .para mingaus- molhos, moluscos mate, farimias a limentícias, favas féInd. Brasileirai
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão
Termo
n.°
753.251,
de 7-É-66
mostarda. mortadela, nós moscada, nó.
tes . óleos comestiv eis,
Pedro Pahnegiani
f:gos,
frios.
!Turas
secas
naturais
e
crisostras,
pães, paios p rahnes p imenta, pósovas talizadas, glicose, goma de mascar, gorSãc Paulo ,
""
Classe 19
ara duras, grânulos, grão de Wel, gelatina.
pudins,
p ickles. peixes, presuntos. •ppa.
Aves e ovos, animais vivos e caprinos
g
tês, petit.poia p
pizzas pudins. oiabada. geléias, herya doce herva
Termo h. 9 753.243, de 7-6-66
fERFREZA
q ueijos, rações astilhas,
b
alanceadas
para ani- mate, hottaliças lagostas, línguas, leite
(akult S. A. Indústria e Comércio mais, re q ueijões. sai,
DORA S.R.
condensado,
leite
em
pó,
legumes
•eni
g
aga sardinhas.
_
São Paulo
sanduíches. sorvetes, saci de tomate e de conserve, lentilhas, .inguiça. louro, mastrutas, torradas tap.oca, tamaras, talha. sas • ali menricias, mariscos manteiga,
Classe 33
rim. tremoços, . tortas. tortas pare ali- margarina, marmelada, macarrál, maso
Titulo
sa de tomate, mel. e melado, mate, masmento de animais e aves. torrões
sas
para
mingaus,
molhos
miluscos.
Termo
ri,
753.352,
de 7-6-66
TêTMO n.° 753.246, de 7-6-6h
'Pc. nc. rlito Ferreira de Campos
1 mostarda mortadela, nós moscada, noEletrônica Todel Ltda.
zes. óleos . comestíveis: ostras, ovas,
São Paulo
z...4
São Paulo
•
pães, paios, pralinés p imenta, pós para
O.
p
udins,
p ickles, peixes, presuntos. Pa3a4SaLcsa.111
tês, pet:t-pois p
astilhas, pizzas. pudins:
"GURI
' "TODEL"
queijos. rações balanceadas para aniÇA0 CONTiBIL Z.
Classe 41
mais, requeijões, sal, sagú.. sardinhas.
Ind. Brasileira
sanduiches s orvetes, saci
COMERCIAL.
Sinal de propaganda
de
tomate
e
de
frutas, to rradas, tapioca, tâmaras, talhaTermo n.° 753.244, de 7-6-66
Classe 8
1
Yakult S. A. Indústria e Comércio Para distinguir os eeguintes artigos e
rim, tremoços, tortas, tonai pare aliClasse 33'
lêmento de animais e aves, torrões
ticos: Rádios, a p arelhos de televis
São Paulo •
Vitulo
ao,
toucinho e vinagre
pick-ims, geladeiras, Sorveteiras, apa reTértno n 753.253, de 7-6.66'
lhos de refrigeração, ceradeiras, a smransportadora Brasa 1 Mn_
Termo n.° 753.248, de 7-6-66 •
piradores de pá. fogões,enfornos
e fog aTransporte Araguaia Lida
Sãc Paulo
reiroe elétricos, chuveiros, aquecedores,
, São 'Paulo
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coq ueteleiras, expr
"ARAGUAIA"
eTRANSCONDE
medores, hquidificadores elétricos, m áquinas para picar e moer legumes e
Classe 33
carne, resistências elétricas, fervedore
Classe 33
estufas, v entiladores, paenlas e 'bulee,
Titulo
Transportes
elétricos, refletores, relógios de ar re
Classe 41
"ermo n.° 753.254, -de 7-6-66
formas elétricas,. máquina
Termo n.° 753.250, de 7-6-66
Toros Kayalan €i Filhra
Yogurth e leis. .
•
ffrigerado.
otográficas e cinematOgráficae, cara Distribuidora de Materiais Para CoasSão Paulo
Tèrmo n.° 753,245, de 7-6-66 — painhas elétricas, garrafas
Yuções Acapulco Ltda.
Rio Nevo — Di stribuidora de Cereais gadores au tomáticos, lâm térmicas, re
p adas, apare
e Géneros Al imenticios• Ltda.
São Paulo
TOURO FLUX
lhos de luz fl uorescente, aparelhos de
•
Ind. Br asileira ,
comuni:ação interna, es terilizadores. conSão Paulo
densadores, bobinas chaves elénjcas,
-ACARTLCO"
comutadores in terrisptores, tomadas de
Oas.se 36
Ind. Brasileira
5
•
Calçados
RIO NOVO
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinema tográgicos, filmes revelados,
Ind. Brasileira
Térmo n.° 753.255, de 7-6-66
binóculos, óculos, a parelhos de aproxi-1Classe 16
Textil Abrahão Limitada
mação, abat-jours e lustres. máquinas Para ' ,..,3o.uguir: Materiais para construSão Paulo
Classe 41
para lavar roupas para uso
ções e decorações: Argamassas, argila,
Alcoctiotras aletria, alho, aspargos.
doméstico
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo-:
açúcar. alimentos para animais, amido,
cos de cimento, blagos para pavimenta.:
Térmo n.° 753.249, de 7-6-66
-"ABRAH10"
amendoas ameixas. amendoim, araruta
C.... r-eleste ;Comércio de
calhas, cimento cal, cré, chapas;
c---- n ção.
isolantes,
arroz. atum, aveia. avelãs, aze:te azeiInd. Brasileira',"
caibros, caixilhos. colunas.;
Molhados Ltda.
tonas banha, bacalhau, batatas balas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
São Paulo
biscoitos. - bombons bolachas. baunilha.
caixas de descarga pare eixo, edifica.
Classe 23
café eII/ pó e em grão, camarão, caneja
ções p remoldadas, estuque,
emulsão de Para distinguir tecidos em geral, tect.
em pau p em pó. cacau, carnes, chá:
base asfáltico, estacas. esquadrias,- estru- dos para confecções
"CELESTE"
em geral para
turas metálicas para construções, !amecaramelis chocolates confeitos, cravo
Ind.
Brasileira
tapeçai4as e para artigos de cama •
is
5
cereais cominho. creme de le:te. cremes
de metal, ladrilhos. lambris. luvas mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
de lunço. lages. lageotas. material 'ao. faroá casimiras, fazendas e
'itere, *m/: P uni s can
tecidos de
tante cdntra frio e ca/or, manilhas, mas- lã em peças, juta,
Classe 11
gica coalhada e astanka cehoIa condi
farsa?,
linho,
aviou
sas
para
re
vestimentos
,de
paridas,
mamentos p ara aliment.rs, colw,,ntes.
aletria, alho, espargos,
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
açúcar airnr . nros para animais, amido, deiras para construções mosaicos, pra. natural,
chourlyis,
dJces, doces de frutecidos plásticos, tecidos imper.amendoas, ameixas, amendoim, araruta dutos de base asiáltiCo. p rodutos para
meáveis, tecidos de pano couscs,
tomar impe rzneabilizantes as argamase veludos

ind. Brasileira
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MARCAS DEPOS1T4DAS
.

Publicação feita de acôrdo -com o art. 130 do Código da 'Propriedade- Industrial Da nii!a da publicação começará
pedido Durante' esse pia?fo poderao apiesenim suas o f ,osições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industriai aquêles que se julg trem preaudicados cum a coneessao cio registro requerido

do, correr o prazo de 60 dias para o deferimento do

vi

Termo n.° 753.256, de 7-6-66
Thiene Ind. e Com. de Bebidas
e Conexos Ltda
São Paulo

DI TBIEWN
Ind. Brasileira
Classe 43 •
Refrescos, sodas, suco de frutas, e xa•
topes, águas minerais, artificiais. água
tônica gingerale guaraná água mineral
natural e grenadina
Téano n 9 753.257, de 7-6-66
Dr Hhiene Ind. e Com. de Bebidas e
Conexos Ltda.
São Paulo

IMOLA DO SEU*
Ind. Brasileira
Classe 43
Agua mineral e refrigerantes sem
álcool
remo n.9 753.258, de 7-6-66
Esquema Nôvo Decorações de
Ambiente Ltda.
São Paulo

B$QUSIAL !PO
Ind. brasii.e3.

ra

Classe 36
Calçados
Termo n.° 753.260, de 7-6-66
Toalheiro Atlântico Ltda.
São Paulo
r AT LANTI C O

Ind. Brasileira

Classe 33
oerviços de lavagem em toalhas
~.7-Termo n.° 753.261, de 7.6-66
colidum Empreenliimentos Ltda
São Paulo

9BOLLOW
Ind. Brasileiro
Classe 33
Empreendimentos
Termo n.0 753.262, de 7-6-5b
Sanches & Patrico Ltda.
São Paulo

4ia! Brasileiro
Classe 11

golo", bolacha"

"AVIEM"
Ind. Brasileira

veículos
Térmo n.° 753.261, de ; -6-66
Funchal r+,-N
P,,- lfiradora
São Paulo._

VILA mutua
Brasileira,

• bacoi"o"

-mo n.° 753 .268, de 7 -6-64
Auto Gradeschi Ltda.
São Paulo

VADRESCILI"

Ind. Brasileira
•Cla.sse 21
Para ,:„..tinguir: Veículos e suas pârtes

e roupas teitas em geral: Agasalhos
iventais. alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas. 'blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes. cartolas carapuças. casacão coletes, capas. disks
..achecols. calçados. chapéus, cintas
• . intas, combinações. corpinhos. calça:
de senhoras e * crianças, calções, cal,
ias. camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos. chinelos, dominós. acharpes, fantasias fardas para militares, co
sueteres, shorts. sungas, atolas ou slack*
luvas. ligas, 'lenços. Manteek melai
legia1s, fraldas, galochas. gravatas, gor
roa fogos dt lingerie. jaquetae. !agua
mai6s, mantas. tnandribo, mastilhas, ma.
let6s. pelas. penhoar. pulover, pelerinas
pouches. polainas. pilamas. punhos. perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias
toucas, turbantts ternos. uniformes
e vestidos
Termo
753.271, de 7-6-66
Indústria e Comércio de Móveis
Icema Ltda .
São Paulo

, regrantes: Aros paa bicicletas autoauto-caminhões. aviões. amor‘cedores, alavancas de câmbio, barcos.
',regues. braços para veiculas. bicicle.
'as. carrinhos de mão e carretas. camilhonetes. carros ambulantes. caminhões
Jarros. tratores*, carros-berços. carros
tanaues carros-irrigadores carros. cav..
n oças. carrocerias. chassis. chapas cir.
ailare,s para veiculos. cubos de veículos.
corrediços para veiculas. direção desliaadeiras estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros. eixos de direçao.
1n1D.
freios. fronteira. para veiculas. guidão.
ocomotivas. lanchas motociclus. molas,
motocicletas motocargas mote furgões,
Classe 41
na e, ‘ mas navios Ónibus, para-choques.
Yogurth e leite
.,ara lamas para-brisas, pedala. pantões
-odas para bi.dcletas. raios para bicicle--firmo ti.' 753.266, de 7-6-66
Comércio e Representações ras. reboqut radiadores para veiculas.
São Car
-odas para veiculas, seuina triciclos, tiLtda.
ICEM&
rantes pare veiculas. vagões. velocipe.
Ind.
brasileira
São Paulo
les. vareta de contrôle do afogados e
icelerados troleis, troieibus. varaes de
Classe 40
carros. toletes para carros
16veis
em
geral,
de metal, vidro, de
LOS"
Térmo n.° 753.269, de 7-6-66
"$15.0 C
iço,
madeira,
estofados
ou não, fnciul et ra
Indústria e Comércio de Mids
've móveis - para escritórios: Armários.
R ernardense Ltdà
-mários para banheiro e para roupas
São Paulo
Classe 33
sadas. simuladas acolchoados para
R.:.presentaçõCs
inveis, bancos, balcões, banquetas
oandelas domiciliares. berços, biombos,
Têrtno n.° 753.267, de 7-6-66'
BWARDENSE
cadeiras, carrinhos para chá e café.
Ina. Brasileira
Mer4inica Aubgerma Ltda
conjuntos para dormitórios. conjuntos
.São Paulo
Iara sala de lantar e sala de visitas.
Classe '40
Móveis em geral, de metal, vidro, as Tmluntos p ara terraços. 'urdira e praia.
aço, madeira, estofados ou não , indo oniuntos de armários e gabinetes para
Ind.9 Brasil e i ra
sive móveis para escritórios: Armários, COP. e cosinha. camas, cabides. cadeiras
-tória.s. cadeiras de balanço, caixas
armários para banheiro e para roupas
Classe 21
isadas, almofadas, acolchoados para de rádios, colchões, colchões de molas.
1-ara distinguir: Velculos e suas partes imóveis, bancos, balcões, banquetas dispensas, divisões, clivam discotecas
integrantes': Aros para bicicletas auto' aandelas domiciliares. berços, biombos de madeira, espreguiçadeiras, escrivanimóveis auto-caminhões aviões amor- cadeiras, carrinhos para chá e -até nhas estantes, guarda-roupas, mesas.
a.cedores. alavancas , de câmbio braços conjuntos para dormitórios. confuntos mesinhas mesinhas para rádio e televibreques. .)raços para veículos bicicle- aara sala de lantar e sala de visitas ão, mesinhas para televisão, molduras .
tas carrinhos de rnão'e carretas ca.mi, 7oniuntos para terraços. lardim e praia para quadros, porta-retratos. nol.ronas
ihonetes, carros ambulantes. caminhões -onjuntos de malárias e gabinetes para poltronas-camas, prateleiras. porta-cha
éus sofás, sofás-camas, travesseiros e
carros, tratores, carros-berços carros copa e casinha. canais, cabides. cadeiras
vitrines
tanques, carros-irrIgadores, :atros, car giratórias, cadeiras de balanço caixa,
Termo n.° 753.272, de 7-6,66
*aças carrocerias, chassis, chapas cir. de rádios colchões, colchões de molas
rufares para veiculas. cabos de velculos fispensas, divisões. clivam. discotecas Yakult S. A. — Indústria e Comércio
São Paulo
engates para carros. eixos de direção de madeira, espreguiçadeiras escrivard,
corrediços, para veiculas, direção desli- nhas. estantes, guarda-roupas mesas
' cadeiras, estribos, escadas raianas, ele, tnesinhas, mesinhas para rádio e televi.
freloa, fronteiras para velculos, guidão são. mesinhas para televisão, molduras
indr.leTsileira
locomotivas, lanchas motociclos, molas Maltremas-camas, prateleiras. porta-dia
motocicletas, motocargas moto furgões trem, sofás, sofás-camas. travesseiros e
Classe 41
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
vitrines
Yogurth e leite
Ciwise 41
Paz
Térino n.° 753 265, de '7-6-66
St-àkult S. A. -São Paulo

earisi"'m

Classe 34
Cortinas, t.urtinados, passadeiras e
tapetes
Tanto n.9 753.259. de 7-6-66
Fábrica de Calçados Le-Ta Lkla.
São Paulo

—JAg
• "LEBranlel
Ind.

Têrmo n.° 753.27i de 7-6.65
rachadore, p ara vCICUill
Malhas Avien Lida
varetas de contrõ,e de a •ouadm .
São Paulo
,celeradoi. tróleis troleibus varae cl#
nanivelas. tlaVIm "ánit-uS pnra ctioque
;ara-lamas para-nrisas necifin. pauta::
L MUS
.odas para veiculos " selins, tricictes
rantes para veículos. vagões velo(
"ara
distinguir: Artigos de 'vestuários
Classe 36
• Classe 33
carros .ft toletes na-e carros
Para distinguir: Artigos de vestuários
S erviços de lavage:n e consenoN ue

Termo n.° 753.263, de 7-6-t,
Auto Põsto Leme Lida
São Paulo
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará .
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do aedido. Durante esse
prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que to julgarem prejudicados com
a concessão do registro requerido
Termo n.° 753.273, de 7-6-1966
fakult S.A. — Indústria e Comércio
São Paulo

Termo n.° 753.279, de 7-6-1966
Barcns Levefort S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

CAMPINEIRO
£nd. Brasileira
Classe 21
Pára distinguir e proteger barcos e lanchas em geral, de qualquer tipó ou
porte
Classe 41
Yogurth e leit*.
Têrmo n.9 753.280, de 7-6-66
Pm,cos Levefort S.A. Indústria e
Terra°
753.274, de 1-6-1966
Comércio
rmãoe Carotini — Exportadora, 1mSão Paulo
tortadora, Representações e Comércio
Limitada
GAIVOTA
São Paulo
/n/ 0

64" rice,42",

ind. Brasileira

Classes: 6, 11, 33, 41 e 38
Sinal de propaganda
Termo n. 9 753.275, de 7-6-1956
Irmãos Carotini — Exportadora, ImKIrt.dora, Representações e Comércio
Limitada
CAROTINI

Classe 38
Para distinguit e proteger o timbre da
requerente, a ser usado em papéis de
correspondência, papéis de contabilidade
e propaganda em geral
Terno n.° 753.276, de 7-6-1966
-inaldo de Oliveira, Matheus de
Lascio e Juraci Cardoso
São Paulo
FEIRA NACIONAL."'
DE

miQuINAS

,GRÁFICAS
Classe 33 .
Titulo de Estabelecimentc
Têrmo n.° 753.271, de 7-6 . 166 —
Barcos Levefort S.A'. Indústria c
Comércio

Termo n.° 753.285, de 7,6-66
sueteres, shorts, sungas, golas ou siada
Guie-Car Administração de Consórcios
touca, turbantes, ternos, uniformes
Ltda.
e vestidos
São Paulo
Têrmo n.9 753.288, de 7-6-66
Thpn-Tex — Importação, Exportação le
(
"omércio Ltda.
GUIE-CAD
São Paulo
Classe 33
Título
Terme, n.9 753.286, de 7-6-66
•
Nelson Leiner
São Paulo

L A ' N VER
Industria brasileira

•
•
Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes. _capas, chales,
cachecols. -.alçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ..eroulas, colarinhos, cueiros,
mias, casacos. chinelos. dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, coegiais, fraldas, galochas, gravatas, goros. logos dt lingerie. jaquetas. laou&
uvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
Inc1,13ra5§
p ai63, mantas, mandribo, mastilnas. maetós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
Classe 38
toucas, turbantts, ternos, uniformes
Papei t seus artefatos, livros não 1111e vestidos •
,ressos, etc., não incluídos nas classes
Têrmo n.° 753.287, de 7_6-A6
16, 14 e 49
Nelson Leiner
Têrmo n.° 753.282, de 7-6-66
^
Santa Lucia Ag ro-Pecuária Ltd,
São Paulo'
São Paulo
LANGER
Classe 21
Para distinguir e proteger barcos e lanchas em geral, de qualquer tipo ou
porte
—
Têrmo n.° 753.281, de 7-6-66
Gráfica Sival Ltda.
São Paulo

SANTA LUCIA
tnd. Brasileirs,
•

Classe 19
Animais vivos inclusive aves, ovos em
geral, nclusiVe do 'bicho-lb-sécia
Térmo. n.° 753.283, de 7,6-66
-imo Edifício "Santa Manha"
São Paulo

in(lllStriS g5114i1eir8

TIMO -Is,.
Ind. BragUeiro

•
Classe 17
Para distinguir: Máquinas e instalaçõei
para escritórios em geral: arquivos par
ra correspondência, almofadas para ca.
rimbce, e para tinta, abridores de can"
arquivos, berços de mata-borrão, borrad
chas, canetas para desenhos, cortadora/1
de papel, carimbadores, coladores, ceai
tos de papéis e cor r
espondência, caries
tas, compassos, cofres, desenhadora&
datadores com minas. esecansos Para.
lápis, canetas: esquadros, espátulas, fim
radores, fusins. fichadores. fitas Pari
máquinas, fichários, íichas para arca&
-vos, gomadores, g rampeadores, grani
2eadorks, grampos e ganchos para eai'dk
critórios, godês, instrumentos de escree
ver e desenhar, lápis, lapiseiras, mor
lhadores, pincéis, máquinas e petrechos or,
para apontar lápis, máquinas de escre4
ver, somar e calcular, máquinas dal
grampear, mapotecas, papel carbono,'
perfuradores, pastas para escritórios
com Eêchos de metal, porta-tinteiro;
aorta-lápis, porta-carimbos, prensa&
p orta-blocos, prendedores de papel, Per.'
ceveros. réguas, , stencils, separadores
para arquivos, tintas de escrever d
tiralinhas
Têrmo n. 9 '753.289, de 7-6-66
No Indústria e Comércio de Trança
' 14; 0-P1ástico Tranfiplas Ltda.
São Paulo

TRANPIPLO •
End. Brasileiro
Classe 28
Para distinguir: Trança e fios plástico:Sã
Termo n.° 753.290, de 7-6-66 I-)
Farmácia Moderna. Ltda,
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas çeltas em geral: Agasalhos
dODERNA
aventais, alpargatas,- anáguas. bluses,
Ind. Brasileira:.
botas. botinas, blusões. boins, baba?w DELFIM
douros. bonés, capacetes, cartolas. cara.
Ind. Brasileira
Classe 3
puças, casacão, coletes, capas. charca
Para distinguir: Substâncias gulmicagi
cachecols,
calçados,
chapéus,
cintos.
São Paulo
SANTA MARTIIA
e preparados para serem usad
cintas, combinações, corpinhos, calças produtos
Para distinguir e proteger barcos, landos na medicina ou na farmácia
o
Paulo
SP.
de
senhoras
e
de
crinças,
calções.
calchas em geral, de qualquer tipo ou porte
• Tênue n.° 753.291, de 7-6-66
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Termo n. o 753.278, dc 7-6-1966
Classe 33
lcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Ascon — Acessoria e Consultoria 3
g arcos Levefort S.A. Indústria e
Para distinguir e denomnar um prédio saias, ' casacos, crinelos, dominós, achar.
Técnica é Comercial Ltda.
Cotnércio
pes, Fantasias, fardas para tilintares. coTênno n.° 753.284, de 7-6-66
São Paulo
São Paulo .
Silver Imóveis e Administrarâ'n Ltda. Jegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros,
logos
de lingerie. raquetas, laquê-s,
LAMBARI.
ASbON ACESSORW
São Paulo
mai8r, mantas. mandrião, mantilhas, paBrasileire
CONSITIEORIA
letós, palas. peniloar, pulover. pelerinas,
SILVER •
Classe 21
TÊCNICA E
amigas, pouches, polainag . piramas, au,
Para distinguir e proteger barcos e lannhos, p erneiras, quimonos. regalos
CIAL LTDA.
r Classe 33 chas em geral, dc qualquer tipo ou porte
robe
de chambre, roupão. sobretudos
Titulo
suspensórios, saldas de banho, sandálias
. Nome comercial

Ind.

Cm.T5E-:

••
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DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art 130 do Código da Propriedade Lndustrial. Da data da publicação coLieçara
a correr o 0.-azo de Jia dias pare o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional os Propriedade Industrial aqueles que se iulga'rern prejudicados com a concessão do registro requerido

Têrnio n. 9 753.300, de 7-6-66
Termo n.° 753.292, de 1-0 ,66
Mega — Indústria de Corpos Moedores Luigi Beccaro, lndústia e Comercio de
Ltda.
Calçados -Durape São Pulo
'ião Paulo

DUILLF$
Ind.. Brasil.eira

1MGA. INDUSTRIA
DE CORPOS MOEDCRÉS LTDA.
Nome comercial
Termos as. 753.293 . a 753.295, de
7-6-66
, Tibor Tecno Industria de Borracha
Ltda.
São Paule
lítits

i 1 ei ra

Classi_ 39
Artigos da classe
Classe 31
Artigos da classe
Classe 28
Artigos da classe
Tênia n.9 753.296, de 7-64,6
nega — Indústria de Corpos Moedores
Ltda.
São Paulo

15T,GA
r trict. Brasileira
Classe 11.
Artigos da classe
Tëzíno n.° 753.297, de 7-6-66
Be-Wa Auto Ltda.
São Paulo
BE

t W4,

r Ind. Brasileira.
Classe 21
Automóveis
—
Tèrmo n.° 753.298, de 7-6-66
Rasto Internacional E,tda.
. São Paulo
INTERNACIONAL 14
Ind. Brasileir o, Classe 47
A.tigos da classe\
. Tèrmo n.° 753.299, de 14-66
Comércio de Tecidos Emilio Ltda.
Sá'c Paulo

Classe 36

Calçados
Termo n.° 753.301, de, 7-6-66
Lavanderia Lencotex.
São Paulo
LAVANIERIA

LENC,CTEX
Ind. Brasileira
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termos os. 753.303 e /53.304, de
•
7-6-66
M. Almeida 5. A. Engenharia, Comércio e Indústria
São Paulo

PRORROGÀGAQ

CORELITE
Classe 10
Para distraruir: rebolos,- pedras e. dis,
cos abrasivos, abrasivos (esmeris) em
pó e lixas
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prássia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula pra tecidos, fósforos de
cera e de macieira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos líquidos mata-gorduras para roupas .e mata óleos para roupas, oleina. óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e sa. ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Têrmo a.° 753.302, 4e 7-6-66
"L. S. T." Comércio de Materiais de
Construções Ltda.
São Paulo

L.S.T.
Indo Brasileira

EMLLIO
Ind.. Brasileira
Classe 23
Paru distinguir tecidos em geral, tecias para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
toesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
taroá casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, Iersey, linhr. nylon
paco-paco, perc.alina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meãvels, tecidos de pano mus()
• e veludos

Classe 16
distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dagua,
caixas de descarga para etixos. edificaçi3es premoldadas, estuque. emulsão de
base asfáltico. estacr,s, esquadrias. estruturas metálicas para construções. lame.1
ins de metal, ladrilhos, lambris, luvasi

„Para

dt junção, lages. lageotae, material mo biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Jante contra frio e calor, manilhas. (MIS. café em pó e em grão, camarão, canela.
sas pare revestimentos de partdes. ma ,m) pau e em pó, cacau. carnes, chã,
deiras para construções, mosaicos. pra caramelis chocolates, confeitos, cravo
duros de base astáltico, produtos pára cereais,- cominho, creme de le:te. cremes
.tornar impermeabilizantes as aromas- ahmenticios, croquetes, compotas, can'sas de cimento e cal. hidráulica. pedre. Gica coalhada, castanha, cebola, condigulho, produtos betuminosos, impermea- mentos para alimentos. calamares.
hilizantes liquidos ou sob outras formas - urnas, dendê, doces, doces de frupara revistimento e outros como na pa- tas. espinafre essências alimentares, emvimentação. peças ornamentais de. ci- padas, ervilhas, enxovas, extrato de toémento ou gesso para tetos e paredes, mate, tarinhas alinaenticias, favas fépapel pare forrar cacas, massas anti- n calas. flocos, farelo, fermentos. leilão
ácidos para uso nas construções, par. Egos trios. ruras secas naturais e cris4uetes. aortas, portes. pisos. soleiras salivadas, glicose, goma de mascar, gorpara portas. tijolos, tubos de concreto duras. .grhnulos, grão de bici gelatina,
,elhas. tacos, tubos de vtntilação. tan- goiabada. geléias, herva doce herva
ques de cimento. vigas; vigamentos e mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
vitrds
condensado. le:te em pá. legumes em
Têrmo n.° 753.305, de 7-6-66
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas"Diferral" — Distribuidora de Ferro sas alimenricias. mariscos, manteiga,
Ltda.
margarina, marmelada macarrãi, masTO Paulo
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:ngans, molhos. moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, norrorroay ao
zes, óleos comestvels, ostras, ovas,
DI
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
Incl. Brasileira
pudins„ picicles, peixes, presuntos. patês, pect-pois pastilhas, pizzas pudins;
Classe 10
queijos, rações balanceadas para ani'Para distinguir: Materiais paar constru- mais, requeijões, sai; saga, sardinhas.
;ões e decorações: Argamassas. argna sanduichu. sorvetes, suei de tomate e de
areia, azulejos, batentes balaustres. bla -agral 'saintrigt •u2o:da; ssapea.tot 'suma
x"s de cs'ainto blocos para pavimenta rim, tremoços, tortas, tortas pare ali‘.ão. calhas, cimento cal. cré. -.hapas
mento de animais e aves, torrões
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
toucinho e vinagre
chapas para coberturas, caixas ¡água
Termo
n.° 753.306, de 7-6-66
.aixas de der-carga para Cimas. edifica
:iões premoldadas. estuque, emulsão de Alerta Equipamentos Contra Incêndio
Ltda.
'ase asfáltico. estacaá, esquadrias estru.
ião Paulo
miras metálicas para construções. !ame.
ms de nietai ladrilhos, lambris, luvas
de junção tapes. lageotas, material isó
A L E' R T /
ante contra frio e calor manilras, mas
fnd. Brasileira
sas para revestimentos de paredes, "madeiras para construções mosaicos, pra:•
lutos- de base asfáltico, produtos. para
Classe 8
-ornar impermeabilizantes as argamasExtintores de incêndios
sas de cimento e -rd, hidráulica., padre
Termo n.° 753.308, de 7-6-66
produts betuminosos. impermea
Mereadinho Aquitem Ltda.
-tilizantes liquidt ou. sob outras Forma:
coara revestimentos e outros como naP
São Paulo
vinientaçâo peças ornamentai de cf.
mente ou gesso para tetos e paredes
A QUITEM
3apei para torrar casas. massas anti
s cidos para uso tias çonatruçaes, par
Ind. Brasileira
quetas. portas, portões, pisos. soletra,
para portas, tijolos, tubos de coacreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. ma
Classe 41
lues de cimento c.7 ,,ns. vigamentos e Alcachofras, aletria, alho, espargos.
%rito%
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
Tèrmo n.° 753.307, de 7-6-66
Bar e Lanches Boreal de Rudge Ramos arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
Ltda.
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha,
ião Paulo
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chã.
BOREAL DE RUDGE
caramelis chocolates, confeitos, cravo
RAMOS
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
Ind. Brasileira
,.-dimenticios, croquetes, compotas. cangira coalhada castanha, cebola. condiilimentos, colorantes,
mentos para
Classe 41
Alcachofras aletria, alho, espargos chouriços. dendê doces, doces de fruaçúcar. alimentos para animais, amido, tas. espistafre essênc:as alimentares, emamencloas, ameixas, amendoim, araruta padas, ervilhas, enxovais. extrato de toearroz, atum, aveia, avelãs, aze • te azei mate, farinhas alimentícias, favas fétonas banha, bacalhau, batatas, bè,las culrs, flocos, farelo, fermentos, feijão

1
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da
publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento .
do pedido. Durante esse prazo 'poderão apresentar sues oposições ao Departamento .
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a ooncessile do

registro requerido

-f:gos, frios, 'trutas Secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de Mascar, goriduras, grâmilos, grão de bici. gelatina.
goiabada. geléias, herva doce 13erva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condensado, leite , em pó. legumes em
'conserva. lentilhaa i linguiça, louro,. massas -alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, nassa de tomate, mel e melado, mate, massas para -mingaus, molhos miluscos,
mostarda, mortadela, dós Moscada, nozes, óleos :comestiVeis; ostras, oves,
pães, paios, pralines pimenta, pós para
pudins, pickles, s peixes, presuntos, patês. petit-pois, pastilhas, pizzas pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, :sa,gú, sardinhas,
sanduiches, sorvetes, saci de 'tomate e, de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras. talharim, :tremoços, tortas, .tortas .para
mento de animais e aves, torrões
•
toucinho ,e \vinagre

Cabeções, canecas, cipos, cachepots.
Termo n.° 753.315, de 7-6-1966
sas alimentícias, omeletes, pastéis piz.
centros de mesa, coqueteleiraa, caixas
Armazéns Gerais Santa Cruz S.A.
zas, pudins, saladas, sanduiches, sopas,
pare acondicionamento de aLmento3.
São Paulo
sorvetes, torradas e tortas
caldeirÕes, caçarolas, chaleiras, estatal
Classe . 43 •
ras, cOnchaí. coadores:" distintivos, da
Para distinguir: águas minerais rtf.
PRO R ROGA ÇAiD ficiais,
oradiças; enxadas, enxadões, esteres
caldo de cana, laranjada, Enio.
engates, espu:chos, .enfeites para arreios
nada, refrescos de: groselha, laranja'
estribos, esferas para 'arreios, espuma
limão, abacaxi, caju, tamarindo, soda
letras; formões. 'vices, ferrõ pare r:ortar
limonada e guaraná engarrafados
capim, ferroihis, facas, 'facões, teLhaduras ferro ,comum a carvão. .eruteiras
Termo n. o 75.3.323, de 7-6-1966
serras, 'serrotes, sachos, sacarrolha; te•
14Iolbak — Comércio e Indústria de
ouras: talheres atlhadeiras, torqueze
Estampos de Aço Ltda.
'unis. ' fôrmas para doces, ..freios azo:
'São Paulo
escadas de ferro, frigideiras; ganchos;
grelhas., ..garSas, ganChos para quadro:
1101,./SA.K.
monzis para . darruagens: insigaias: liIn
dUs
t ria Brasileira
Nome
Comercial
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo.,!
.
Termo
n.°
753.318,
de
7-6-1966
jarras: machad:nhas. molas .para portai
Classe 11
(Prorrogação)
molas para venezianas, martelo& dar.:'
Estampos de -aço para injetar plásticos
-etas. matrizes; -navalhas; puas: ,pás, pra.;
Pendle fj Rivett, Limited
Termo n.° 753.324. -de 7-6-1966 i
Inglaterra
gos, 'parafusos. metes, porta-gelo; po
seiras.. rio:talião, -porta-jóias. .paliteiros
Vergniaud -Calazans -Gonçalves
'São Paulo
panelas,
roldanas,
ralos
para
pias,
-reta
.
Termo n.° 753.309, de 7-6-66 Sociedade de Incorporação e Arquite, :tes. regadores: serviços de thá •e café
•enazes. 'travadeiras, telas •dt arame, ira
• turaSoinar Ltda.
.SHOPPING :CAlit
fieiras. trincos, 'tubos pare encanamento
São Paulo
trilhos 'para pirtas de correr, taças,,
Classe 23
travessas, turibtiios, •vasos vasilhames
32
Panos e 'tecidos de Iii e 'lã penteada Para distinguir:Classe
e
.verruma
Almanaques, isgendaso
. r S ts I 'R A R
•
anuários, álbuns impressos, 'boletins, £a.
'Classe 49
Termo n.° 753.319, dê 7-6-1966
tálogos, edições impressas, _revistas, tir•
(Prorrogaão)
•
ç
Para distinguir JOgos, 'brinquedos, pas-r
Classe 25
de publicidades, programas radio.
Eatátuas, estatuetas, estampas, trutas e satempos e -artigos desportivos: Auto- The Linen 'Thread Company Limited gãos
fônicos, rádio-televisionadas, peças re.ao
Escócia
flo..es e ‘rálhas .de .cêra, 'flor tôlt,as tomôveis e veludos de :brinquedos.
trais e cinematográficas, -programas
de stibatânclas isolantes e sirt :as, !i- armas Se bringueda, :baralhos, bolas
tircenses
Ouras de ma-leira, figuras de -cera. 'gra- para todos os esportes, bonecas. •árvo-.
res de natal. chocalhos, discos de arre-.
- Termo n.° '753.325, de 7-6-1966
vuras. imagens, máscaras de ":éra,
Tkiny — Indústri aEletrônica
de -.escultura, dbras .de pintara, quadros mêsso . desportivo, .figuras de davas •e
com inaldura de madeira ou material aves e ai:limais. jogos Se :armar, logos
São Paulo
plástico, cartazes :impressos, literais de de mesa. luvas para esporte, -miniaru-j
ras ,de utensilios . domésticos. Máscaras
:
p ropaganda, .clichês
,para esporte. nadadeiras. redes para
Térmo n.° 753.310, de 7-6-1966
pesca, tamboretes \e varas para
Perfilabis Indústria de Lápis Ltda.
pesca
São Paulo
• Casse 18
amousTRIA eiltASILVRA
Armas e ,munições de .guerra e ',caça:
Classe 22
Alfanges,
•arpões,
balas,
baionetas,
caPERFILABIS
..e
-Classe :8.
nhões, carabinas -chumbo para caça.; 'Linho e cânhamo em fi oou linha
Radios. e televisores
Indliet ria Brasileira, : cartuchos, ' , dinamite ospoletas„-explosiTermo a.° 753.320, de 7-6-1966—
vos, espingardas, fusis, :fogos de Med-.
Termo n.° 753.326, de 7-6-1966
Promoscreen Serigráfica Ltda.
cios, metralhadoras, pistolas, pólvora.
Titmy — Indústria Eletrônica Ltda.,
São
Patilo
'Classe 48 .
—
:punhais :e revólver
São Paulo
Lápis delineador
Termo
753.314, de 7-t-1966
Termos ns . 753.311 a 753.313, de
13=-.INIOSTRIA
P O M O S C R E g N
Sociedade Se Incorporação .e Arquite.7-64 966
ELETRONI CA 12114.1\
tura Somar .1...tde •
Comercial e 'Importadora "Anzol de
;Classe- 52
São Pattic
Ouro" Ltda,
Nome Comercial.
Para aistinguir: Almanaques, :agendas,
São Paulo
anuários, álbuns -impressos, boletins, caTermo n.° 733.327, de 7.41966
sOCIEllADE INCOR- tálogos, edições Impressas, revistas, ôrEma....Iga Restaurante Rodoviário
ANZOL
de públicidades, programas radioOITO
Campinas Ltda. •
PCtRAçãO E ARQUITETU gãos
fónicos, rádio-televisionadas, peças tea:São Paulo
RA 'SOMAR LTDA.
trais e cinematográficas, programas
Classe 1 I
circenses
ioioia1xo CA/Pinai
Ferragens. ferramentas .de tôda espécie
Termos
ns.
753.321
.e 753.322, de
Nome
-Comercial
cutelaria em gera s e outris artgos de
7-6-1966
metal e saber: Alicates. alavancas. ar
Termo n.° 753.316, de 7-6-1966
Rui Perale :Fonseca
Classe 41
maçóes Se metal. ak)ridores Se latas
.(Prorrogaão)
Refeições prontas
São Paulo
arame liso ,ou farpado. .assadeires açu
Transportadora Ijui Ltda.
careiros: brocas. bi gornas. belidas
Termo n.° 753.328, de 7.6.1966
, Rio IGrande do Sul
bandeijaa. bacias, baldes, bimbonieres•
Comercial Importadora Butancar Ltdia
bules: sadinhos. cadeados. castiçais, co
São Paulo
•
-Pro Traga ç ao
leres para pedreiros .correntes. cabides
chaves: ensones. Chaves de parafusas
COMERCI
AL
T `1/ A 17 'S 'T JtJ
Classe 41
IMPORTA IORA
conexesss p ara encanamento. cobaias
Lanches., refeições prontas, trituras e
EJ TANCAR LTDA.
caixas de metal para .portbes, canos de
Classe .33
salgados: Chocolates, ',biscoitos, bolos,
meatl, chaves de fenda, deves irgleaa.
Sinal de propaganda
cremes, croquetes, doces, empadas, aias<
N'onoe 'Comercial

ARMA/UNS

GEf?AlS
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Inciustnal Da data da publicação começará
-111 correr o Prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departanlento
Nacional da ProPriedada Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a goncessão do registro requerido
Termo n.° 753.329, de 7-6-1966
Comercial Importadora Butanear Ltda.
. São Paulo

„BUTANDS,-S
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspirares de pó„ fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, espremedores, liquidificadoreá elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resisténcias elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz' fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores, condensadores, bobinas, chaveta elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
Corrente, fusível,. aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso.
doméstico
753.331.
de 7-6-1966
Termo n.o
Chocolates Dizioli S .A.
São Paulo

T R I
Brasileiri
Classe 41
Chocolate
r Termo n.o 753.330, de 7-6-1966
' Auto Peças São Jorge — Jabaquara
Limitada
São Paulo
E -ÃO JORGEJ ADAQUA RA

Classe 21

Para distinguir: Veiculos e suas ,artes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.

Móveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas cie câmbio barcos
Breques. braços para veiculo& bicicletas. carrinhos de mão e carretas. caminhonetes. carros ambulantes. caminhões,
icarroa. tratores, carros-berços, carrostandues. carros-irrigadoes. carros, careças. ceuTocerias. chassis, chapas cit.Culares para veículos. cubos de veículos.
Corrediços para veiculos. direção. dali?moleiro. estribos, escadas rolantes. eleVadores Vela Passageiros e para carga.
entrates para carros. eixos de direção.
freios. fronteiras para veiculos. guidão
locomotivas, lanchas. motociclos molas.
Motocicletas. tnotocargat. moto furgõe&
eanfvelas. navios. ônibus. tiara-choques
bens-Tantas. para-brisas. pedais. panbika
*idas p ara Bicicletas.. raros ocra bicicleta.s. reboque. radiadores nata veículos
todas toara veículos. selins. C iciclow tiCantes iara veículos. va4.11. velocipegti, .varetas de contrõle M afo g ador e

ceieracior, tróleis. froleibus varae.s
.
carros, toletes nau :arroz,
Termo n.° 753.332, de 7-6-1966
Mercearia Ganiu Ltda.
São Paulo
•

cubas, carrapat.eidas des.n ietantes esterilizantes. enxertos, fertilizantes,
tormiciuus e fosfato%
afriu e C..1

gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa coaleavet•
laminas de metal, lata eu) tôlra, Latão
eia télha, latão em chapas, latão era
vergalhões, ligas metálicas, limalha..
Têrmo n.° 753.341, de 7-6-1966
magnésio, cuanganés, metais não trabaNorsul Serviços Técnicos de Economia
thados ou parcialmente trabalhados, mee Finanças Lida
•
CARI LI
tais em massa, metam; estampalos.
São Paulo
metais para solla. Paguei e zinco
Classe 41
NORSUL SERVIÇOS TÉCNICOS
Termo
n.o 753.340, de 7-6-1966
Produtos alimentícios: Balas, biscoitos,
DE.
Cia. Brasileira de Chocolates
cale, cereais, carnes era conserva ou
ECONOMIA R PT NANÇAS LTDA
São Paulo
não, chocolate, condimentos, doces. frutas secas, farinhas alimentícias, geléias,
PRORROGAÇÃO)
'Nome Civil
gorduras, leite mu pó, massas alirnenti
Termo n.° 753.342, de 7-6-1966
cias, óleos comestíveis, peixes, queijos,
Camilo Siuti & Filhos Ltda. rações, refeições enlatadas e sorvetes
IPANEMA;
São Paulo
Termo n.° 753.333, de 7-6-1966
Imóveis e Incorporações Arão &Min
Indústria Brasilei"
CHE 1)0
R r/
Sociedade Anônima
Classe 41
São Paulo
Classe 22
Balas, bombons, chocolates, pralinés e
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
torrões
MIA
g
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
Termo
n.°
753.343,
de 7-6-1966
fios e linhas em geral para bordados,
S;o Paulo—Capital
•
Santiago Jorge At
costura, tecelagem, tricotagem e para
Argentina
trabalhos manuais; fios e linhas obtiClasse 33
dos por processos químicos; fios de
Titulo de Edifício
ROTU ARA
raion para pneumáticos e linha de
Termo n.° 753.334, de 7-6-1966
pescar
Imóveis e Incorporações Arão Salm
Classe 7
Máquinas de agricultura, e suas parta
Sociedade Anônima
Teria° n.° 753.339, de 7-6-1966
integrantes. Grandes instrumentos ageiAlimentos Selecionados Amaral S.A.
São Paulo
colas. Tratores
São Paulo
Termo n.° 753.344, de 7-6-1966
PARIP-Á
Sao Paulo—Capital
Johnson & Johnson
Indústria Trusileira
Estados Unidos da América
Classe 33
Classe 41
Título de Edifício
Farinhac, flocos de cereais, torriclos,
Termo n.° 753335, de 7-6-1966
torradinhas e pururucas
Cia. Claçado Clark
Classe 10
Termo n.° 753.337, de 7-6-1966
São Paulo
Suportes atléticos; ataduras elásticas •
Socil Pró Pecuária S . A.
toalhas higiênicas
São Paulo
Termo n.o 753.345, de 7-6-1966
C. H. Boehringer Sohn
'
Alemanha
Inditetria'Brasileira

rumo

prapicio.CAL"

PROTEX

FREITERAUP

Classe 41
Rações balanceadas e alimentos para
animais: Alpiste, alfafa, açúcar, feno,
o4PuSTRIA
farelo, forragens, milho, quirela, sal, seClasse .3 mentes para pássaros, tortas de algodão, Um preparado farmacêutico analgésico
rações balanceadas e citaminadas
anti-dismenorréico
Classe 36
Termo n.o 753.338, de 7-6-1966
Calçados em geral: Alpercatas, notas,
Termo n.° 753.348, de 7-6-66
botinhas, chinelos, galochas„ pb/ainas, Fruehauf do Brasil S.A. Indústria de
Indústrias Químicas Espagirla Ltda.
perneiras, sandálias, sapatos, sapatos
Viaturas
Guanabara
São- Paulo
- desportivos e tamancos
Classe 5
Termo n.° 753.336, de 7-6-1966
Aço
em
bruto,
aço preparado, aço
Socil Pró Pecuária S. A .
doce, aço para tipos, aço fundido aço
São Paulo
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado bronze bronze em bruto ou
• STARTSR
) narrialmente trabalhado, bronze
Inclizetria Brasi 1 ei ra manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Classe 2
p arcialmente , preparado cimento sie.
Substancias e preparações cgf Smicas tálico, cobalto bruto ou parcialmente
usadas na agricultcra, na horticultura, trabalhado, couraças, estanho bruto ou
na veterinária e para t.ns sanitários, a parcialmente trabaisado. ferro em brute
para fins sanitários, a saber: — adubos em barra, ferro manganês, feiro velho
• ÍN-DÚSTRIA BRASILEIRA
químicos. ácidos sanitários, águas de- tas, carrinhoe de mão e carretas. caol.
Classe 2
sinfetantes, fficalls, bactericidas. baratl- breques, braços para veiculo', Weide
Adubos, desinfetantes, fertilizantes pata
o solo, inseticidas, salitres, vacinas; dePREÇO DO MINERO DE HOJE: CR$ 50
sodorantes e defumadores

LOTANAX

