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ESTADOS UNIDO

1
SECÃO
ANO XXIV - N.° 232

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 1.3 DE DEZEMBRO DE 1.968

••nn••n••~1n10en

DEPARTAMENTO NACIONAL
- GA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 7 de dezembro de 1966
Decisões do Sr. Ministro

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 144.433 - Helena Garcia de
Lima Palerma,
•
•
N.° 144.103 - Horacio Saci
Filho.
. N.° N.° 144.483 - Robert Hen!
ry Abplanalp.
• N.° 144.596 - Gráficos Brun!
ner Ltda.
N.° 144.631 - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.
N.° 144 642 - Apéria S. A.
N.° 138.
899 - Senco Products,
Inc. •
.
•
N.° 139.211 - Mario Ursle.•
N.' 139.722 - Societé des Forges et Ateliers dU Cre.usont
N.° 141 100 - Flori° Oswaldo
Viviani.
N." 141.136 - Elgin Fábrica de
Máctuinas de Costura S. A.
N.° 142.595 - W. Roreska.
N.° 143.176 - Teleflex lncor.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
ras de água quente - Carlos Ntai,DE PATENTES
ger.•
O. Mustad & Son - no recurso
N 0 .137.716 - NU° tipo de carInterposto ao deferimento do têrma
De 7 ,de dezembro de 1966
burador para motores à gasolina
224.766 - marca figura de duas
- Pandelis Hgralambos Haralamchaves do reqwrente Frieder Her- • Notificação:
der ABR. Sohn - O Sr. Ministro
bides.
Unia
vez
decorrido
o
prazo
de
exarou o seguinte despacho: De acor- reconsideração previsto pelo artiN.° 138.105 - Novas disposido.
go 14 -da Lei n.°- 4 648 de 29 de ções-em soq uetes blindados .para
Em 27 de outubro de 1966. - 'Ass. dezembro de 1961 e zoais 10 dias lâmpadas sin alizadoras - Blindex
Paulo Egydio Martins - Ministro da para
eventuais juntadas de recozi - Construções Elétricas Especiais
Indústria e do Comércio.
sicteraçõeS e se do mesmo não se e Blindadas Ltda.
N." 138.276 - Nôvo modelo dg
O parecer do Sr. Coltuor Jurídico a tiver valido 'nenhum 'interessado
que refere o despacho é do teor se- ficam notificados os . requerentes bomba manual para gasolina guinte:
abaixo mencionados a comparece- Koheiji Adachi.
N.° 138.430
Vovô luminoso
Com o parecer de fls. 69-70 - que rem a êste Departamento á fim de
aprovo, no sentido de ser negado efetuarem o pagamento da primei- e sonoro - Aloha Indústria Pláse Metalúrgica Ltda.
provimento ao recurso de fls. 46-49,
anuidade no prazo de sessenta tica
e paga a taxa devida pela recorrente, ra
N.°
142.154
Um nôvo rocdê,lo
(60) dias, na forma do 'oiti ágrafo
ex-vi do disposto no artigo 212, do único do ,artigo 33 do Código da de .engradado , paca garrafas
"N"..tr(11 4. 3.263 - Motins Machine
Walter D,amian.
Código da Propriedade Industrial, viCo m p any Limited.
gente à época ,da-interposição do re- Tropriedade Industrial, para que
N.°
142.157
Um
nôvo
modelo
sejam expedidas as respectivas
curso.
nr,ra„011
N.°143.349
Kaiser Steel Cor ..
de .engradado ou armação para o
cartas patentes.
transporte e ou empilhamento de
Riad 8z Taufic Bunducki - RecorN.° 143.. .907
Holstein
Privilégio de invenção. defe- garrafas
rendo dó . despacho que indeferiu o
Kap..
Walter Dumian.
oert Ma schinenfabrik Phonix G..
pedido de cancelamento das anotarido:
Desenho
ou
modelo
industrial:
R.
R.
ções de transferências no registro
N.° •132.374 - Aparelho para
N° 144.398
n9 59.854 - Marca: Casa da BbrraDeferido:
A. 13. Dick -Com..
revestir' com adesivo ou outros
cha.
pany.
N.° 14-1.137- - NU° inodelo de
materiais fluidos Sunkist GroN.°136.430 -- Lidice S. A. In.
O Sr. Ministro exarou o seguinte wers, Ide.'
caixa para rádio receptores - In- efiN,f0:1 p co mércio
despacho:
de Plásticos.
N.° 136.242 - Aperfeiçoamen- dústria e Comércio t i ' . ,,arelhos
N.° 144.470 - B. Elliott (Ma.
Conheço e nego 'provimento ao re- tos em dispositivos de tensor para Eletrônicos Sterling Ltda.
•
T,imited.
curso de fls. 64, e em conseqüência cintos de segurança -- AktiebolaN.° 143.447 - Original desenho \ N.° 144.568 - Man-Sew Corpomantenho o despacho recorrido de get Industrifjadrar.
aplicável em fichas para uso em ration,
•, fls. 63 versos: •
N.° 1.38.113 Banco retratil
ntabilidade - Isidoro Gregory.
N.° 144.731 - Amp bicorne,Rio de, janeiro, 27 de outubro .de alojado em 'maleta - Min-nom AuN.° 144.578 . - Nova e original ated.
1966. - Ass. aulo Egydio Martins gusto Rocha.
configuração aplicada , a lentes
N.° 144.667 - MeOtiay Norrtg
Ministro da'Radústria e Comércio. N.° 138.353 - Aperfeiçoamen- nara faróis - Mecânica 'Esfera
unufficturing Co.
tos entroduZidos em fechaduras - Ltda.
N.° 144.842 - Amsted Indus•
José Jordão Netto.
Tr,nrorrat ed.
Exiáéncias
Expediente do Secretário
N. 139.407 'ariginal método
145.332 - Houdaiççe
na fabricação de letras, números
Têrmos com tixigên'cias a cum- d l,qN.
da Indústria
tries, Inc. •
e sinais plásticos para anúncios prir:
.
N.° 145.497 - Remoaldo Toma.
luminosos - Victor Rascop.
Rio, 7 de dezembro de 1965
N.° 144.572 - Companhia Hen- selli.'
N.° 141.545 AperfeiçoamenN
.1 45.564 - Aktiebolagét Sca.
Pedidos de preferências
tos na confecçãb de cortinas com rique Wossidlo. - Indústria e Con;n-Vabis.
pregas em trio ,- Antônio Alvaro 1/lerei°.
N° 145.587 - Hoover Limited.
N.° 144.758 - Radio CorporaRené Oscar Charles Brosar e An., Coelho.
N.°
1 4A . 735 - Eduardo de Lima
tion
of
America.
toinette Blache Maria Brosa:r
N.° 144.653 - Aperfeiçoamenpedido de preferência do têrmo n9
N.° 145.328 - Radio Corpora- c g oro Non.
tos
introduzidos
em
gavetas
recep154.022 - Privilégio de invenção: toras 'de bolas, , para futebol de tion of America.
N.° 144.736 - Geoffrey Daniel
LTma capinadeira motorizada - Con- mesa - St'ephane Joseph BronN.° 145.329 - Radio CorporaLORWCI1 that
cedo a preferência, nos têrmos da dello.
tion of America.
N.° 145.614 - Ronson Corpos
Portaria n9 6 de 1965 - republicado
N.° 145.447
Radio Corpora- rí f
N." 153.466 - Blocos de tecido
por ter saldo com incorreções.
N.° 145.498 - , Journapak Inter.
'-nore g nados nora higiene infantil tion of America.
Cedec --, Cia. de Estudos, Patentes
N.° 144.970 - N. .V. Philips' noinnal. C. A.
Pedrina
Tavares
Neves.
Emp reendimento de Concreto S.A.
Cl-llarnhenfahrie ken.
N.° 145.846 - Philco Corpora;
- No pedido de preferência do têrmo 1,400.10
1.4e, 'ao!
N.° 145.993 . - N. V. Philips! .inTI.
173.079 - Privilégio de invenção:
N.° 129.734 -L Ori ginal dispo- ço-eilainnenfabrii
•
N." 135.843 - Alfredo %kat
A.perfelcoamenifis em postes d- con- sieão em rir-ditam:1 dobrável -•
N.° 1.40.583 - Same. Cury.
x-r..140.-gsi4
creto armado - Concedo a .preferén- m e ”cinel n A l icio Breviglieri.
Same Cury..
N.° 14f . 197 - - Tastiki Honda é'
ela solicitada, de acordo com a PorN.° 137.731 - Nova disnosicão
N.° 14 4 .412 -• Waldemar
r1',,n+nr(-1 Tn•kalia shi. •
taria no • 6 de 1965.
introduzida em unidades gerado- tiano NiLsson.
N.° 141.295
Oldemtr Selmtifz.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, •diáriamente, até às
DIRETOR GERAL
15 hora.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- A.s reclamações pertinenCHEFE DA sEçÃo ala oesoAçlo
CHEFE DO SERVIÇO DE Pl..BLICAÇÕES
tes à matéria •retribuída, nos MIJR(1..0
FLOR1ANO GUIMARAES
FETRRE1RA ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser farmaludas por
OIÂRIO OFICIAL
escrito. à Seção de Redação,
ançÃo
das 13 ris 16 horas, no - máx i aceno de o...Moldada do expediente, de Departamendd
mo até 72 horas após a saida
eiee d , de Propriedade Indoetrial de hilinleterIO
de Indústria • Comércio
dos &frios oficiais.
Iffrp ,tbe( saa Ofictnts do Departernento de Imprensa Nactonal
- Qs originais deverão ser
a
dactilografados e 'autenticados. ressalvadas, por quem ,dé.,
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as pura o
, FUNCIONÁMOS
exterior, que Serão sempre , rinPARTiçõEs E PARTIC'ULARES
Capital e Interior:
Capital
o
Interior:
anuais, as assinaturas po.dex--1
6.000
'Semestre
. • • Cr$ 4.500
se-610 tomar, em qualquer i Semestre . . . 'Cr$
•
9.000
Ano..
Cr
12.000!
•.
4110
.
.
.
época, por seis meses ou arn
ano.
Exterior:
Exterior:
Ca 10.000
- As assinaturas vencidas Ana . . • . . . C4 1.3.-00W Ano
poderão • ser suspensas sem .
aviso prévio.
lido impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mis e o sinantes providenciar a respectiva renovação com antetes a verificação do prazo de. ano em que lindará.
A fim de evitar solução de cedência mínima c1.7 trinta
validade de suas assioaturas,
na parte superior do enderêço conl:nuidade nr recekitnento £30) dias.

EXPEDIENTE

Dezembro de 1966

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão 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, soli.

citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor,
do Tesoureiro do Departamento de imprensa Vacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato en assinatura.
- O funciondrio público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da as-

sinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N.° 145.697 - Aluminium . LaN.° 144.187 - The Bendix CorN.° 138.889 - Continental 011
boratories Limited.
poration.
Company.
.N." 144.404 - Rubens Jayme N.° 145.710 - Shell InternacioN.° 138.937 - Armour And
urde Research Maatschappij N. V.
Garcia.
Company.
N. 145.903 - Merk & Co. Inc.
N.° 145.197 - Union Carbide
. N. 138.960 - Standnrd ElécCorporation.
trica S. A
N.' 146.002 - -Societa FarmaN.° 146.516 - N. V. Philips' ceutici ltalia.
N.°. 138.994 - 'General Electric Gloeilampenfabrieken.
N. 146.795 Recebam Croup
Company.
N.° 144.634 - Merk & Co. Inc. Limited 146.786 - MasebinenfaN," 1:38.995 - General Electric
N.' 144.673 - Manoel Marcos brik Buckau R. Wolf AktiengeselCompany.
Evangelista da Fonseca.
Ischaft.
Stora RopparN." 139.076
N.° 144.840 - Montecatini, Sobergs Bergslags Aktiebolag.
N.° 139.471 - S.P.A Cambi
N.° 139.096 - Shell Internai-10- cietá Generale Per L'Industria Mi- Idraulici
nale Research Maatschappij N. V neraria e Chimica.
N.° 111.077 - Brinquedos Ban- N.° 144.908 - José .1 SanS So- deirante S. A
Gillette
France
E.° 139.144 ciedade Anônima Incluiria e Co. ,N. 120.605
Seishin NakaS. A.
mércio.
zató.
N.° 139.152 - 5zerszánigépfejN.° 144.926 - Socielá FarmaN.° 144.446 - Pedro Mfrximo
les/A(5 Intézet - cess. de Lászlo ceutici Rala.
ration.
Mazzocco
e Firmino da Carvalho.
Ludmann e Sáudor Egrl.
N.° 144.935 - Montecatini, SnN.° 145.102 - N. V. Prilips' N.° 139.467 - Columbian Car- eietá Generale Per L'Industria MiN" 144.451 - Antônio Soares
Gloeilampenfabrieken.
Goulart.
neraria e Chimica.
bon Company.
N.° 145.365 - Kurt Abraham.
N.° 144.478 - Perfpniaria- Long
'N.° 146.224 - La TelemecatuN.° 145.028 - C. H. Boebrin- Beach Ltda.
N. 145.966 - Aldo Alvim de que Electrique.
N.° 145.072 - Anatoly P. Ge1Rezende Chaves.
N. 144..438 - Frigorifico Ar.;
N.° 146.242 - Magrint S. A. nikoff e Weneeslau Escol= de mour
N.° 14,6.229 - Gerino Guimado Brasil S. A
Azambuja.
139.4)29
Francisco
BarN..•
rães.
N.° 144.4 0 0 - Franz Litzka.
N.°
145.674
towskiTonas
Trindade
da
Silva
Jean,
Fernand.
N.' 123.307 - Maybach MotoN.° 144.533 - Jaeorno Augusto
1.1erracron.
e Cfirl os Wureerlich.
renbau GMBH.
accola - M ; guel de Souza Santos
139.071 - Musa Ibrahim
N.e
N.° 145.109 - The Procter
N.° 136.253 - Manuel Souza Suri.
N.° 144.609 - José Walter To,Gamblc Campa ny.
Dias.
N.' 145.150 - Baymoncl Desvas. ledo Silva e Milton Pendes NeN.° 140.919 - Elas Basila Abu
N. 137.221 - WorthIngton Cor- Aquil e João Baptista Lucci.
N.° 145.384
National Leal grão 'S;lva.
poration.
N` 144.797 - A rq ô n i c.) T..01)Esti.
Company.
141.239 - Waldemar FerN. 137.617 - Westingtouse
N..
144.'7P9
Àntiinie Lopes.
Jacques
Vulliel
N."
145.387
reira tios Santk.A.
Electric Corporation.
N." 145.225
Urbano Goncal - .
Durand.
N. 138.356 - °tis Elevator N.° 141.600 - Mario Ursic.
Silva.
Hely Nazire da
N.° 142.096
N.° 145.393 - Merk & Co. Inc. ves
Company.
N.° 145.220 - Av,u-ten Alho
Société
Fives
LilSilveira.
N.°
145.41.8
N.° 138.471 - United States
ffiiveii
N.° 142.669 - Victor Lourenco le-Cail.
Reei Corporation.
- 3-sé iclàfa e
1R
7
.
r
'
U
N..°
N.° 145.428 - Riviana Foods
N. 138.633 - Amp Ineorpo- Menicucci I3ello.
nii Barraunw.,iros.
N.* 143.394 - Phileo torpora- In c.
rated.
." 1.30 1- 11-.1.31.(sues
N.° 145.493 - Birfield EngineIV 138.860 - Worthington Cor- tion.
ening
LifflitCd.
N.°
143.832
Dean
McCormick
poration,
-•
N°
141.')"""
N.° 145.634 - 3an_s., en PharninN.° 138.858 - Dano Ingenior- Boyd.
'S
nkrba-,
o
ceritica
Naamion
Verme
Tetsu
N.° 143.925
forretning Og Maskinfabrik lagoN'. 0 141;2113 - O to•Pciu . de I,a
; ai ChemiHuberto de Mar- N.° 145.641 - 'mi /PI'
N.° 143.961
'Mor Kal Petersens Fond.
I
li oca.
cal Industries Limited.
N.• 138.888 - Puller Company. chi Gherini.
N.° 142:023 - Carlos Borromeu
da Costa Leite.
N." 142.069 - Fábrlea de Tóldos Dias S. A.
N. 142.149 - Aquio Camicata.
N." 142.259 - Antônio Cervi.
N.' 143.060 - Augusto Gardini.
N.° 144.062 - Dr. Marina Raoul
Seivi e Anibal José Kairalia.
N." 144.150 . - Dr. Luis FortnInato.
N.° 144.119 - Técnico Meeftnica Bristan S. A .
N. 144.465 - Rate Elara Lisbeth Wiebe.
N.° 144.936 - N. V Philips'e
Gloeilampenfabrie ken.
N.' 145.464 - Ronson Corpo.

Têroat-feira 1 3
: N.° 144.092 -- The Forgrove
• Macainery Company Limited.
. N." 144.619' - Indústria de Bilhares '1ujague.
N.° 144.717 - Olavo Silveira
! Pereira.
, N." 144.718 - Olavo Silveira
Pereira.
N." 144.719 - A. C. S. Indústria e Comércio de Artefatos de
Metais Ltda.
N.° 145.038 - American Can
Company.
N.° 145.082 - American Can
Company.
N.° 145.206 -- Walkire Nunes
Baptista.
N." 165.949 - Sulmerym Produtos de Limpeza Ltda.
• N.° 165.950 - Julio Biguzzi e
Univaldo Corazxa.
N.° 169.360 - Sociedade Mercantil Interarnericana Ltda.
N.° 169.385 -.- Hélio Tagliere.
N.° 170.724 - Drs. Norman
Machado Pontes de Miranda Haroldo Rabelo.
N.° 175.634 - Getulio Line da
N." 175.081
Adriano das Neves.
N.° 139.446 - Mano Cappellano Gonçalves.
' N.° 141.131 - Manufaturas Back
Ltda:
N.° 141.166)- Antônio Farid e
Sahid Bechara Abl-Nahed.
N.° 140Á70 - Hotchkiss,Brandt
N.° 141.271 - Cameron Macrtte Company.
N.° 142.709 - Frac Corrioration
N.° 143.460 - Tokyo Shibaura
Denki Kabushiki Kaisha.
N.° 143.612 - Rádio Corporation of America.
• 1 N.° 143.782 - Mecânica Pegaso
- Indústria e Comércio Ltda.
•
N.° 143.850 - Alfred Fieichert.
'N.° 143.906 -- Companhia United Machinery do Brasil.
• N.° 144.139 - Natilio Arroyal
Nieto.
N.° 144.200 - Walton
King
Ltda.
N.° 144.245 - N. V. Philips'
GI aeila moeu fa brieken.
.K.° 144.304 - Philc q Corporatio o.
N.° 144.304 - Philco Corpora, Hon.
N.° 144.420 - Pitney Bowes,
Inc.
N.° 144.479, - Companhia Henrique Wosáidlo - Indústria e Coinércia.
N.° 144.507
N. V. °Philips'
Gloeilampenfabrieken..
• N.° 144.569 - A. W. Chesterton Cempany.
N.° 144.608 - N. V. Philips'
. Gloeilampenfabrieken.
N.? 144.614 - Philips Petroreuni Company.
N.° 144.690 - Amp Incorporated.
N.° 144.725 - Standard Eléctrica S. A.
N.° 144.761 - Comissariat a
L'Energie Atomique.
N.° 144.946 - Pirelli Societá
Per Azioni Ltda.
N.° 144.953 - The National
Cash Ilegi g ier Company.
• N.° 144.965 - Fred'k FI. Tevey
Comnanv, Inc.
N.° 144.966 - Fred'k R. Levey
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N.° 144.981- Ricieri Squassoni
Filho.
N.° 145.142 - Standard :Elétrica S. A.
N.° 145.151 - A. B. Dick Company.
N.° 145.243 - International Business Machines Corporation.
N.° 145.281 -- N. V. Prilips'
Gloeilampenfabrieken:
N. 145.289 - Companhia United Shoe Maclainery do Brasil.
N.° 145,.297 - Antônio Gomes
iluiz.
N.° 145.317 - The Eletric Storage Battery Company.
N.° 145.368 - N. V Philips'
Gloeilampenfabrieken.
N.° 145.460 - La Telemecanique Electrique.
N.° 145.461 - Automáticamente
& Eletric Company Lirnitcd.
N.° 145.537 - Amp Incorporated.
N.° 145.581 - J. Stone & Company (Deptford) Limited.
N.° 145.719 - The Gillette Company.
N.° 145.722 - Philco Corporation.
N.° 145.785 - Texas Instruments Incornorated.
N.° 145.714 - Amp Incorporated.
N.° 145.834 -- Sperry Rand CorPoration.
N.° 145.919 - Union Carbide
Cornorstion.
N.° 145.994 - N. V. Philips'
Gloeitampenfabrieken.
•

EXPEDIENTE DA DIVISÂO
DE PATENTES
De 7 de dezembro de 1966
Exigências,

Termos co mexigenciss a cumprir:
N.° 143.128 - Aldo Coti Zelati.
N.° 143.716 - Erialda Gazola
da Costa.
N.° 143.750 -- Móveis Vogue Limitada - Indústria e Comércio.
N.° 143.758
Armações de Aço
Probel S. A.
N.° 143.960 - Ineo Schincariol
N.° 144.672 - José Antônio
René Dulac.
N.° 144.727 - Peixoto Guimarães & Cia.
N.° 145.041
Ah Akerlund &
Rausin.
N.° 145.053 - Parfums Christian Dior.
N. 145.080 - American Can,
Company.
N° 145.171 - Flavio Marques
Saraha.
N.° 145.193 - Angelo - Milani &
Cia._ Ltda.
N.° 145.210 - Mendel Fisbein.
N.° 145.211 - Mandei Ffsbein.
N.' 266.755 - Geraldo Martins
Araujo.
N.° 169.220. - Ronson Corp.
N.° 166.166 - Michael LehrnaCh" P r. ROn q Lehrnaeher.
N.° 126.663 - Eugena Goffart
& Cie,
N.° 139.027 - Lessons Corp.
N.° 139.920 - Leopoldo Barci.
N.° 141.130 - The Osborn Manefaturing Company.
Ni° 141 247 - Argus Chemical
CM-no:Inv. Tne.
r'orn.
N.° 144.971 - N. V. Philips' N.° 14-1.272 - Cameron MachiWeeilampenfabrieken.
,
ne Company.
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N.° 141.530 - Mcinsanta CremiN.° 145.883 - Plinio de Freitas
,cais (Australia) Ltd.
N.,° 145.889. - General. Mae.
N.° 141.663 - Boots Pure Drug tic Indústria e Comercia Ltda.
Company Ltd.
N.° 145.913 - Wencealae Are.N." 142.514 - Cateroillar Trac- nas, Campino.
tor Co.
N.° 145.922 - Daniel DonunN.° 143.476 - Abbott Labora- gues Alves. e Liberata tiropalla.
toires.
N.° 146.282 - Mnrra.y Whitfield
N.° 143.520 - Merck & Co. Inc. Gould.
N." 143.534 -•Farbenfabriken
N.° 146.375 - The Bahnson
Bayer Aktiengesellschaft.
Company. •
N.° 143.536 - Indústria e CoN.' 146.689, - Teodolina Marmércio de Conservas Margoya.
tins.
N.° 143.556 - Janssen PharN.° 146.708 - Sulzer FrHeS SO.
macentica,N a a in lo z e Vennoots- ciété Anonyme.
chap. N.° 147.970 - Supre - SocieN.° 143.625 - Farbenfabriken dade União de Produtos Resinas
Bayer Aktiengeselschaft.
para Embalagens Ltda.
N.° 143.627 - Bolton Emerson
N.° 148.701 • - Cerâmica Suzano
S. A.
Ltda.
N.° 143.661 - N. V Konin-. N.° 145.156 - Waldernar Siamklijke Pharmaceutische Fahrieken rari.
v/H Brocadas Stherman & PharN.° 145.578 - Armstrong Pamacia.
tents Co. Ltd.
N.° 143.668 -- Monsanto Com- • N.° 145.613, - Ronson Corp.
pany.
N..° 145.712 - Shell Internati oN.° 143.694 - Sociéte Alsaci- nale Researc.h Maastschappil N. V.
enne de Constructions Mécaniques
N.° 145.715 - Herman Miller,
N.° 143.696 - Shell Internatio- Inc.
nate Basearei]. MaatsclaaPPii N. V.
N.° 145 984 - Federico Barbiert
N.° 143.724 - Antenor Moreira
N.? 146.209 - Pirelli Societá
Lima.
Per Azioni..
N.' 143.784 - F. floffmann-La
N.? 140.210 - Helio Porta.
Rocha & Cie. Societe Anonyrue.
N.° 143.843 - Eastman Kodak
Company.
•Expediente das Divisões
N.? 143.881 Montecatini, SoN.° 143.973 - Allied Chemical
e Seções
Corp.
• N.° 144.166
De 7 de dezembro de 1966
Thel Gillette
Company.
Exigências
N." 111.333 -- American Cyana- •
mid Company.
Termos com exigências a cumprir:.
•
N.° 114.326 - Solva & Cie.
Johnson, & Johnson - Na "de-.
N.° 144.332 - Koppers Com_
pany, Inc.
sistência de pedido de transferên-.
• N.°- 144.397 - Imperial Chemi- cia do termo 105.844.
cal Industries Ltd. N.° 141.188. - Monsanta ComN.° 144.482 - i5oppers Com- pany..
pany, Inc.
N." 142.371 - Rádio CorporaN.° 144.498 - E. Merck Akti- tion of America.
engesellschaft.
N.° 143.417 - Yawata Troa. &
N.° 144.500
Farbenfabriken Steel. Co.. Ltda.
Bayer Aktiengesellschaft
N.° 141.788 - Wilson Farina.
N.° 144 501 - Editar& LewanN. 143-835 - Yaiwata Irou &
dofsky e Renato Soares de To- Steel Co. Ltda. e Yokoyama Enledo.
gineering Co. Ltda.
N. 143.868. - Renato Egydio
N. 144.506 - Armour And
Company.
de Souza Aranha..
, N.° 144,577 - Benfitex - BaneN:° 143.997 - Ivo Pereira.
ficiadora de Fibras Texteis, S. A.
N.° 144.179 - Olavo Silveira
N.° 144.592 - Sandoz Patents Pereira.. •
Ltd..
N.° 144.464
Gustav Pappera
• N.° 144.660' -• Eastman(Kodak mann, •
.• •
Company. 1
N.° 144.509 - Clark Equipment
N.° 144.601 - Eastmart Kodak 'Company:.
Company:
• N. 145.025 - E. Merck AktiN.° 144.604 - Vetem Crombie. engesellSchaft.
N:° 144.633 - The Norwicr
N.° 145.250 - Fmc'Corporathan
Pharmacal Company:
N.° 169...897 - Kelson's
• N.° 144.649 - Unibn Carbide tria e Comercie S.A.
Corp.
N.° 1.72.320. - Sylvio Sciumbata
• N.° 144.699'
Jeruchin Kaplara & Filhos Ltda.
N.° 143.522 - Tsvin Disc Clutch
Despacho, em pedida de me..
Company.
consideração:.
• N.° 145.350 - Zsigmond Bokor:
O Senhor Diretor da Divisão de
N.° 145.375 - Ariovalde VilleIa. Marcas
acolheu o pedido de re.
N." 145. 520 - Helena de Oli- consideração
a p resentado- no praveira Marques.
'cesso
abaixo
mencionado,' a fiiii
N.° 145.608 - Paolo Ariboni.
reformar a decisãe anterior:
N.° 145 609 - Milan Popovic. deN.°
130.293 - Modelo de
N.° 145.702 - Hovercraft Dedade - Sofá camas e beliche; Revelopment Ltd.
N.° 145.808 - Marukyu - In- querente - José A p probato; Recorrente - ICA - Indústria de
dústria de Máquinas AgricePy Li- Camas Automáticas Ltda. Manmitada.
tenho o . despacho de deferimento.
N.° 145.810 - Marukyu - In-, P ubli quem-se
os novos pontos que
~ria de Máquinas Agrícolas Li- são os, agora considerados.
mitada.
O Senhor Diretor da Divisão, de
N.° 145.882 - Plinio de Freitas Marcas
negon acolhimento ao ped
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dido de reconsideração no proces-

so abaixo mencionado, a fim de
manter a decisão anterior.
N.° 100.203 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos era
tampas de segurança para frascos
- Requerente - Cornélio Pertica,
Camps S. A. Indústria e Comércio

Divisão Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRETOR
De 6 de dezembro de 1966
O Diretor da Divisão Jurídica
mandou publicar o despacho proferido pelo MM. Juízo da 1 ° Vara
da Fazenda Nacional, do Estado
de S. Paulo, na ação ordinária
em que é autora Bendix Home
Appliances do Brasil S. A.,_tendo
como objeto a nulidade da patente
n.° 70.881 de 12 de novembro de
1964 para privilégio de invenção
- Solenoide com t mbolo do requerente - Contrôls Company of
America.
Trata-se de ação proposta por
Bendix Home Appliances do Brasil S. A. conta - Controls Company of America, Controles Automáticos Sermar( Ltda. e Alberto
Boton, em que se pleitea a suspensão liminar dos :!feitos da patente Brasileira n." 70.881, e em
que se alega inclusivo deferimonto de identico previlégio nos Estados Unidos mais de um ano antes da data do pedido feito no
O memorial descritivo de -VS1has 32 e 41 e reprodução idêntica
na substância com simples variações de lin g nadern da descr; çáo da
patente n.° 2.594.089, N'orte Americana, conforme documentação
de fls. 59 a 71, as figuras de feylhas 44 e 45, ene representam pontos característicos ob j eto da pa-

tente são simules reproduções em
tamanho ligeiramente anroliado

dos desenhos ilust rativos da patente americana (fls. 57 e 58).
Esta foi contedi gla cru 22 de abril
de 1952 (fls. 5(i) . A brasileira só
se requereu em 2 de junho de
19(i0, p ortanto foi d eferi ri a com
infaaeãodo ort . 7.. S 1.*. alín e a h,
do Decreto-lei n." 7.90R de 27 de
agósto de 194. Nos teirmos do
art. 85. sus p enso até doci0 fi_
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José de Lobão Portelada Neto •no pedido de desistência do têrmo
511.434 - niarca Tetraver - Homologo a desistência.
Fábrica de Calçados Asinca 'Ltda.
- no pedido de desistência do tèrmo
511.980 - marca Asinca - Homologo a desistência.
Oliver do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - no pedido de desistência do têrmo 513.005 - marca
Oliver - Homologo a desistência.
Exigências
Manufatura de Brinquedos Estrela
S.A. - no pedido de desistência do
têrmo 291.538 - Cumpra a exigência.
Diversos
Lamb Industries, Inc - no pedido
de restauração da patente de número 43.835 - privilégio de invenção Concedo a restauração.
Luiz Fernando D'Avila Silveira no pedido de transferencia do termo
476.199 - Indefiro o pedido de
transferência. Quanto ao têrmo n9
476.199 - de Henrique Carvalho Vieira - Arquive-se.
N9 136.05 5- Othoniel de Moraes
.
Magalhães - Arquive-se.
No 439.601 - Antunes Mercantil,
Importação, Exportação Ltda. - Arquive-se o processo .
Relação das marcas alemãs liberadas pela Agede do Banco do Brasil.
N9 1.218 - Registro 45.264 Marca Bilux - Requerente: Osram
G.M.B.H.
N9 1.223 - Registro 73.289 - Marca: Osram-Ultra - Requerente: Osram G.M.B.H.
N9 1.224 - Registro 58.975 - Marca: Nitraphot - Requerente Osram
G.M.B.H.
N9 1.225 - Registro 80.978 - Marca: Osram-Linestra - Requerente:
Osram G.M.B.H.
N9 1.228 - Registro 60.969 - Mal
ca: Vitalux - Requerente: Osram
G . M. B . H.
N9 1.229 - Registro 87.867 - Marca: Osram-D-E - Desenho - Requerente: 08ram G.M.B.H.
----

Expediente da Seção
de Transferência e Licenças

Rio, 7 de novembro de 1966
Transferência e alterações de nome
do titular de processos
Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionados as seguintes transferências e alterações. de nome do titular de processo.
Olympia Werke Aktiengesellschaft
(transferência para o ieu nome da
marca
Brunsviga n9 53.855).
nal os efeitos da concessão da paVita-Zahnfabrik H. Ratitar K.G.
tente m encion rida.
(no pedido de alteração de nome do
Caducidade de marcas
nome comercial Vitanorm n9 183.755).
Swing Ind. e Com. Ltda. (transInstituto Químico Campinas S.A.
no pedido de caducidade da mar- ferência para o seu nome da marca
n9 196.321).
ca: Endonarin no 174.247 - Em face 61bil
do parecer da Seção, declaro caduco Swing Ind. e Com. Ltda. (transferência para o seu nome da masca
o presente registro.
n9 196.322).
João Batista - no pedido de ca- Petrobil
Taeschner & Co. (tranaferncia
ducidade da marca Dragão - núme- para
o seu nome dos registros n 9 .
ro 215.777 - Em face do parecer da 41.394
- 44.008 - 44.519 - 60.961
Seção, declaro caduco o detelstro. e
87.872) - Mudança de sede de
Esrolko do Brasil S.A. Indústria
Potsd.am,
para Kipfénberg.
e Comércio - no pedido de caducidade da marca Floral - n 9 285.081 Pneus General S.A. (transferênpara o seu nome da marca High- Em face do parecer da Seção, de- cia
way, têrmo 256.062).
claro caduco o registro.
Equipamentos Industriais Sansão
Produtos Vicente Ltda. - no pedido de caducidade da marca Kallo- Ltda. kciansferência para o seu noced - n9 194.204 - De acordo com me da marca Molas Sansão têrmc
o parecer, declaro caduco o registro. 291.530).
Americano - Com. Ind. de ProDesistência de processos
dutos Alimentícios S.A. (no pedido
Ancora Cia. de Indústria e Comér- de alteração de nome da marca temecio - no pedido de desistência do ricaninha têrmo 498.687).
têrmo 473.490 - marca Bossa NOVP Polisb, Engetaharia Ind. e Comér- Homologo o pedido de desistêncid. cio S.A. (no pedido de alteração de
Chapelaria Capitólio Ltda. - no nome da marca Polisa- termo numepedido de desistência do tênno n 9 . ro 499.988).
511.376 - marca Chapelaria Capitó- Bicicletas Monark S.A. (no pedido
lio - Homologo o pedido de desistên- de, alteração de nome da marca Rainha têrmo 285.249).
cia.

Ind. e Com. Bender Ltda. (transferencia para o seu nome da marca
Benci .er termo 339.853).
Catalana S.A. - induza-10 de
Madeiras (no pedido de alteraçao de
nome da marca Catalana têrmo n9 ..
3(0.399).
Metalúrgica Ezimar Ltda. (transferência para o seu nome da marca
Ezimar têrmo 431.125).
Lojas Boa Vista S.A. (no pedido
de alteração de nome da marca Kleider têrmo 503.078).
Lojas Renner S.A. (transferência
para o seu nome da marca Qualivest
têrmo 503.323).
Transmares Despachos Aittaneiros
S.A. (no pedido de alteração de
nome da marca Transmares, térmo
503.452).
Krause Jóias S.A. (no pedido de
alteração de nome da F. de propaganda: Krause - qualidade ... exexclusividade ... e agora facilidade,
têrmo 503.659).
Fábrica Produtos Lavex para Indústrias S.A. (no pedido de alteiação de nome da marca Magkem, têrmo 503.750).
Fába ca Produtos Lavex para Indústaias S.A. (no pedido de alteração de nome da marca Magkem, têrmo 503.753).
Vilco S.A. Produtos Químicos( no
pedido de alteração de nome da marca Vilco têrmo, 503.762).
Vilco S.A. Produtos Químicos (no
pedido de alteração de nome da marca Vilco, têrmo 503.763).
Indústrias Micheletto S.A. (no pedido de alteração de nome da marca
lVfitto, termo 500.032).
Cia. Cestari - Indústrias de Óleos
Vegetais (no pedido de alteração de
nome da marca Velha Benta, têrano
504.923) .
-Indústrias Tondo Ltda. (no pedido
de alteração de nome da marca Orquídea, têrmo 50
5.271).
Montres Exactus S.A. (transferencia para o seu nom eda marca Exactus, térmo 505.272).
Smith Kline & French Laboratories
(transferencia para o seu nome da
marca Contact, têrmo 505.115).
Monark-Plast Ind. e Com. ateia.
(no pedido de alteração de nome das
marcas: Fibroglass, têrmo e06.146 Nautiplas, têm° 546.147 - Nautiplas, térrno 503.148).
Agrobras Comercial e Industrial
(no pedido de alteiação de nome das
marcas: Z, têrmo 504.800 Z, têm°
504.801 - Z, têrmo 504.802 - Agrobras, têrmo 505.017 - Agrobras, têrmo 505.018 - Agrobras, têrmo n o ..
505.020 - Agrobras, termo 505.023
- Agrobras, têrmo 505.024 - Agrobras, têrmo 505.025 - Agrobras, tê:1:mo 505.026 - Agrobras, térmo n9 ..
505.027 - Agrobras, têrmo 505.028
- Agrobras. têrmo 505.029 - Agrobras, têrmos. 505.030, 505.032, e05.033,
505.034, 505.036, 505.037, 505.038,
506.157, 506.158, 506.159).
Antônio Brambilla (transferência
para o seu nome da marca Somo,
têrmo 308.301).
Calçados Noite Estrelada Limitada
(transferência para o seu nome da
marca Noite Estrelada, têrmo número 411.701).
Anderson, Clayton & Co. S.A. Indústria e Comércio (no pedido de alteração dê nome da marca Enlblemática, têrmo 443.820).
Litografia Real S.A. (no pedido de
alteração de nome do titulo Real,
têrmo 451.666).
Mobiliário Fiel de Belo Horizarde
S.A. e Mobiliário Fiel de Belo Horizonte Ltda. (no pedido de alterações de nome da frase de propaganda: Prá que discutir? O Fiel vende
mais barato Mesmo. têrnio 457.'92).
idsafarma S.A. Ind. Farmacêutica
(no pedido de alteração de nome da
marca Difentan. têrmo 486.340).
11-id. Cerâmica Utinga S.A. (no
pedido de alteração de nome da. marca Superlite, têrmo 487.593).

Dezembro de 1956
Orniex S.A. Organização Nacional
de Imp. e Exp. (transferência para
o seu nome da marca ODD, têrmo
488.043).
Ind. Cerâmica Utinga S.A. (no
pedido de alteração de nome da marca Superlite, térmo 489.255).
Sanicrin - Ind. de Colch(503 de
Crina Ltda. (transferência para o
seu nome da marca Sanicrin, tênno
505.677).
Sanicrin - Ind. de Colchões de
Crina Ltda. (transferência 1:ara o
seu nome da marca 'cocei, thrmo
505.680).
Cia. Química Rhodia Brasileira
(no pedido de alteração de nome das
marcas: Ortenal n9 185.357 - Estreptalil n9 185.846 - Poliso-Sal n9 .
185.847 - Oftil n9 185.852 - Carbazinc no 187.568 - Geloctn número
190.727 - Desodoran n o 203.903 Tiazamida n9 205.03 3- Rodine n9
205.011 - Rodiciline n9 205.042 raodissulfas n9 205.043 - Escurocaine n9 205.044 - Escurociline número
205.045 - Soludagenan n o 207.608 Rhodia n9 210.365 - Rhodia número
210.366 - Rodhia n9 216.572 - Betavitina n9 216.574 - Rhodine (a boa
enfermeira) n9 219.595 - Rhodialite
n9 220.175 - Equivermol n9 299.874
- Rhodiatox n9 230.171 - Vitaminar
no 230.407 - Endothion n 9 231.711 Rodivermol n9 233.362 - Carbatox
n9 234.003 - Gyrhodial n9 234.774
- Quinacrine n9 235.143 - Parathion no 235.407 - Carbuncuiina n9 .
236.207 - Rhodiatox n o 236.689 Fungitox n9 236.720 - Bicheira-Tox
n9 239.372 - Berne-Tox n9 239.373
- Carrapatox n9 239.919 - Prolivita
n9 240.015 - Sintomatina n o 240.146
- Difterin ano 240.147 - Carbation
n9 241.927 - Ginarsol n9 245.210 Repelex n9 245.471 - Anabortina
Bovina n9 246.083 - Gurmina número 246.084 - Bibe-Tox n9 246.689 Rovacrescim n 9 246.901 - Rhodiarome n9 247.784 - Rodarsan n9 248.516
- Avissulfa n9 251.7E8 - Elixir
Mannet n9 251.975 - Ampliactil
n9 253.485 - Rovaderme no 253.500
- Pyrazoline n 9 255.153 - Rhodia
n9 255.506 - Rhodia n9 255.507 Rhodia n9 255.75-6 - Rhodia número
255.757 - Rhodia n9 256.069 Aftarsan no 256.445 - Rodo n 9 253.753
- Rhodia n9 257.310 - Rhodia n o .
258.206 - Rhodia n9 258.615 - Amplictil n9 259.708 - Escurocaine n9 •
259.711 - Rhod:auram n9 264.310 Rhodiametil no 264.324 - Rhodivac
264.315 - Rhodiafene n o 265.536 -Phodiagam an 9 265. 0 87 - rioclor
n9 265.703 - Rhodiaclor n 9 265.704
- Publicaçõts Médicas n9 265.782 Publicações Farmacêuticas número
265.783 - Rodo n 9 265.843 - Urazine no 286.468 - Rhodia n o 266.470
- Rhocria n9 266.471 - Rova-10
n9 266.507 - Biofen ti9 268.851 Solupac n9 268.873 - Pulvotiazamida
n9 269.720 - Parasi-Tox n o 271.685
- Neozine no 273.515. -- Rhodazil
n9 277.875 - Rhodialgin n9 280.689
- Rhodia - A marca de confiança
também a serviço da Veterinária n9
280.690 - Rhodia, a mana de confiança n9 281.260 - Rovacilin n o ..
282.140 - Rhodia n 9 28*.193 - Gomaciiine no 234.195 - Subtosan n9 . 287.503
Rhodia n9 287.509 - Ervacid n9 290.548 - Rhodiavita no ..
292.525 - Bovissulfa -1 9 292.526 Lio-Difterina n9 292. 3 - Rhodla
n9 293.021 - Roplax ,9 297.764 Amplictil n9 296.112 - Rhodia, a
marca de confiança n o 296.249 Phodiacol n9 297.884 - Contrathion
n9 299.668 - Phodia n9 7.01.622 Dagenan n o 302.921 - Repelex
reptle mosquitos e outros insetos
nQ 302.924 - P.hodiacel n 9 304.690 Rhodo-'da n o 305.316 - Rodbiaval
n9 301.
- Rodine, a boa enfermeira n9 307.356 - Banhotox n9 ..
308.362 - Dagenan n o 310.238 Phodiane n9 312.331 - Paratiol n9 .
313.892 - Rhodia, a marca de con- •
fiança também a serviço da Pecuátia ir 314.035
Penapir n9 315.493.
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MARCAS DEPOSITADASPublicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Inaustrial. Da data da publicação começara

a correr o Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante osso prazo poderão apresentar suas oposições
ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se - julgarem prejudicados com a concessão
do registro requerido
Têrmos ns. 753.346 e 753 .347, de
7.6-66
Colchoaria Grajail Ltda .
Guanabara

Termo n.9 753 .350, de 7-6-66
Fiberlândia Indústria e Comércio Ltda.
.
.; Fado
•

•

íGSAJliti

LINHAS MJ.
DO INVENTOR AO CONSUMIDOR

Classe 12
Fechos corrediços

sas pare revestimentos de partdes, ma.
deiras para construções, mosaicos. oro..
dutos de base asfalte°. produtos para
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.,
gulho, produtos betucriinosos. impermea.
bilizantes liquido& ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peos ornamentais de Cf*
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare torrar casas, massas antiiNDÚSTRIA BRASILEIRff
ácidos para uso nas construções, par*
q uetes. portas, portões, pisos. sole:ra&
para p ortas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tanClasse 2
Adubos, desinfetantes, fertilizantes pata ques de cimento, vigas, vigamentos
vitreis
o solo, inseticidas, salitres, vacinas, desodorantes e defumadores
Têrnio n.° 753 .356, de 7-6-66
Indústria de Bebidas Ouro Vácie Ltda.
• Têrmo n. 9 753 .353, de 7-6-66
Parati?
Mary " M . T:" Niedner
Rio de Janeiro

o fig INE (Ni
:r

INDÚSTRIA ' BRASILEIRA-

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-vps, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó. fogões, fornos e fogareiro§ elétricos, Chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores liquidificaciorea elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores., condensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos' fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 10
Móveis em gerai, de metal, vidro, de
aça madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos. balcõe& banquetas
bandeias domiciliares. berços biombos
earl,.,..as, carrinhos para chá e café.
conjuntos para • dormitórios. conjuntos
Para sala de !antas e sala de visitas,
conjuntos para terraços. iardim e praia.
conluntaa de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas., divisões. divan.s discotecas
dt madeira. espreguiçadeiras 'escrivaninhas. estantes, g u ard a-roUpas. mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e tele
sao. mesinhas para te/evisão, molduras
para quadros porta -rf rratos. °o!t onae
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
péus. sofás. sofáa-camas, travesseiros e
vitrines
Tênno n.° 753 .352, de 7-6-66,
Zyglon — Plástico Textil S. A.
Guanabara

Têm/o n.° 753.349 de 7-6-66
Indústrias Químicas Espaglria Ltda .
Guanabara

IND. BR/OLEIRA •

,
Casse 2/
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. automóveis. , auto-catninhões, aviões amortecedores. alavancas de cambio barcos.
breques: braços para veiculo& bit-seletas. carrinhos de mão e carretas. caminhonetes: carros ambulantes. carninaões.
-.arros. tratores, carros-berços. carros
tanques. carros-irrigadoes. carros, caraças. carrocerias. chassis. chapas cir:tilares r” veiculas cubos de veiculos.
corrediços para veículos, direção. . desliq adeiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para . passageiros e para carga
.tngates para carros, eixos de direção.
Classe 22
treios, fronteiras para veiculos. guidão
Frase de propaganda
locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
motocicletas. motocargas. moto furgões
Têrmo n.° 753.354, de 7-6-66
manivelas, naVios, ônibus." para-choques. Administração, Construções e Imobiliápara-lamas. , para-brisaa, pedais. pan,ões.
ria Ltda. ACIM
rodas para bicicletas„ ...aios para IncidePernambuco
tas. reboque. radiadores para 'veiemos
rodas paia velemos. selins. reciclos, ti
rantes para veiculos vagões velocipedes. varetas; de contrôle Jo afogador e Administração; Construções
acelerador. tróleis. troieibus varaes de.
e Imobiliária 'Ltda. AC1M
carros. toletes 'letra .:arroE
Têrmo n.9 753.351, pe 7-6-66
Manufatura de Brinquedos Kibeca
Nome coniercial
Ltda .
Têrmo n.° 753 .355, de 7-6-66
S/Si.. Paulo
Administração, Construções e Imobiliária Ltda . ACIM
' Pernambuco

eACIM»

Nk (4( 141,40/)
ARTIFICIAL

IN%)

,
A.

11mM: ui II dlliiniS ano 1(1011.1.

MAUS

(MUI un • C. • .1. &MANO,. P/0/...5
MIAUS{
14W

Classe 41
Refrigerante de laranjas

Têrmo n.° 753.357, de 7-6.66
Livraria Moderna S. A. Papéis •
Artes Gráfcas
Pernambuco

Carbono Líder

Indústria Brasileira
PRORROGAÇÃO
Classe 17 •
Papel carbono
Têrmo n.° 753.358, de 7-6-M
Maria Gisella Chaves
Rio Grande do Sul
Calatogesio Chaves
hipStaria : Moia Gleia hem
Faintindi Peamacardlite Palro &aderilf
PNftlt.—RI.C
k

Ude,

Indústria Brasileira

PRORROGAÇÃO
. Classe 49
Para distinguir logos, brinquedos.- pas
witempos e art aos desportivos: Auto .
tom óveis e' veículos cie brinquedos.
armas de brinquorio baralhos, bolas
par: todos ce esportes, bonecas. anjore. de natal, chocalhos, discos de arremesso desportivo, figuras de aves e
aves e animais, logos de artnar logos
de mesa luvas para esporte, miniã-turas de utensílios domésticos máscaras
Para esporte, nadadeiras, . redes vara
pesca, tamboretes
boretes e varas para
pesca

Classe 16

Classe 3
Pare, distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassa& argila Um preparado farmacêutico, indicada
areia, azulejos, batentes. balaustres, blo como medicação tônica e estimulantel
d asecreção lactea
cos de cimento. blocos para pavimenta
-ão, calhes. cimenta._ cal. cré. chapas
Termo n. 9 753.359, de 7-6-1963
n solantes, caibros, caixilhos, colunas Imadco — Imóveis, Administração
rhapas para coberturas, caixas dágua
Corretagem Ltda.
cabeai de descarga pare etixos. edifica•
São Paulo
cões p remoldadas. estuque. emulsã-b de
base asfáltico, estacas. esquadrias. estru.
IMADCO - Imóveis, Administraçi4
muras metálicas ,ara construções. !ame4, metal ladrilhos lambris luvas
Corretagem Ltda.'
de função. lages, lageotas. material isolante colagem frio e calor, manilhas, masNome Comercial
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Termos ns . 753.360 a 763.365, de.• 'galho. produtos betucninosos, fmpermea- aára cortinas, ferro laminados, plás
7-6-1966
* bilizantes liquidos ou sob outras tomas acos. tancbe.ras, ia antegueiras. malas
Imadco — Imóveis, Administração e
para revtstimento e outros como na pa- ,rinois. prendedores de roupas. puxadovimentação. peças ornamentais 'de ci- es de moveis, pires, pratos. paliemCorretagem Ltda .
mento ou gesso para tetos e paredes, os. pás de cosinha, pedras pomes areiSão Paulo
papel para forrar casas, massas anti- os protetores p ara documentos puácidos para uso nas construções. par. ‘adores de água para uso domesaco.
guasca. portas, portões, pisos. soleiras iorta-copos, porta-nique:s, porta-notas.
para portas. tijolos, tubos de concreto. aorta-documentos placas. rebites ?Mi-

telhas, tacos. tubos de vtntilaçâo. tan. arias. recipientes, suportes. suporea
ques de cimento vigas. vigamentos e guardanapos, saleiro. tubos." tigrlaa.
vitros
ubos para ampolas. tubos p ara sermIndústria Brasileira
Classe 32
los, travessas, tipos de material piásPara distinguir: Almanaques, agendas, ico sacolas, sacos. sagu:nhos. vasilha.
anu:rios, álbuns impressos, boletins, ca- nes para acondiciinamento. vasos aitálogos, edições impressas, revistas, ór- , aras colas a trio e colas são IIIChfirlia
Classe 14
Vidro Comum tarrunado. trabalhado gãos de publicidades, programas radio- em outras classes, para borracha para
em M.a:, as tormas e preparos vidre fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- costumes, para marceneiros, para sapatrais e cinematográficas, programas
teiros, para vidros pasta adesiva para
crista . ; oara todos os fins, vidro induz
rircenses
tilai. com telas de metal ou composi.
mater:al plástico e fatiara)
Classe 33
ções 'es p eciais ampolas, aquários. asClasse 19
Titulo
sadeiras almotarizes bandejas cube
Para distinguir jogos. brinquedos, pu-Classe 50
tas cadinhos cântaros cálices. centre
sa tempos e artigos desportivos: AutoImpressos em geral
ie mesa cápsulas. copos. espelhos. astomóveis e veículos de brinquedos.
carradeiras • frascos termas para do es
armas de brinquedo baralhos. bolas
Termos ns. 753.366 e 753.367, de
fôrmas para ternos tios de vidro, gar
rinra -todos os esportes. bonecas, árvo7-6-1966
•
res de natal. chocalhos. discos de arrerafas garrafões graus •globos, haste.
Companhia Carioca de Indústrias
jarros. ¡ardil-beiras licoreiros mama" .
mêsso desportivo, figuras de aves e
Plásticas
aves e animais. logos de armar, jogos
rias, mantegueiras. pratos , pires. porta.
de mesa. luvas para esporte. miniatujóias. paliteiros potes. pendentes peras de utensílios domésticos, máscaras
destais. saladeiras serviços para r e
Para esporte. nadadeiras, rêdes para
-fresco,ali.tubges,rav
pesca. tamboretes e varas para
sas vasos vasilhames. vidro para vi.
pesça
dracas. vidro p ara relógios. varetas
vidros p ara conta-gotas. vidro pare
Termos as: 753.368 a 753.372, de
automóveis e para bara-brisas e .
7-6-1966
xicaras
Reina Christina Cosmetiques S.a. r .1.
Classe 15
Suíça
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica.
porcelana. faiança, louça vidrada para
aso caseiro aparelhos de chá, de café.
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião.
Classe 28
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
latr:na, bandeijas banheiras, biscoiteiras Para distinguir: Artetatos de material
Clame 17
bidés botijas. bules :ateteirsis canecas plástico e de nylon: Recip:entes tabri, Artigos para escritório.- almofadas para
oadcs
de
materialplástico,
revestimencarimbos, almofadas para tintas, abricastiçais, chavenas centros de mesa.
compoteira cubosê. descansos de porce- tos confeccionados de substâncias ani- dores de cartas, arquivos, borrachas
lana. escarradeiras, espremedores. filtris mais e vegeta:s: Argolas. açucareiros berços para rnataborrão. borrachas para
funis, garra fas, globos. jard:neiras jar- armações para ócclos, bules. bandejas. colas, brochas para desenhos, cofres.
ros jarrões, lavadedos, lavatórios lei- bases para telefones, baldes. bacias bol- canetas, canetas tinteiro, canetas para
teiras. maçanetas de porcelana. mante- sas, caixas, carteiras, chapas, cabos desenho. cortadores de papel. carbonos.
gueiras, molheiras. moringas. palite:ros para ferramentas e utensílios. cruzetas. carkabos, carinibadoses, cola para papel,
p-destaa pias. . pires: polvilhadiresi, caixas para acondicionamento de ali- coladores, compassos. cestos paraporra•facas pores. puxadores, receptá- mentos caixa de tnater:al ' plástico pare respondência, desenhadores, duplicado.
culos, sale:ros; serviço de chã: teças baterias, coadores, copos, canecas, can- res. datadores. estofos para desenhos
estofos para canetas. estojos- com minas
para café, travessas, terrinas, orinóls chas. capas para álbuns e para livros

REINA CHRISTINA

Classe 116
Pare distinguir: Materiais para constru ções 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 dágua.
caixas de descarga pare etixos, edificaceies premoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construçõea, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, lavas
de função. lage.s, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de pandas, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamaseas de cimento e cel. hidráulica. pedra-

cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de Netos, cartuchos, coadores para chá, descanso para
pratos. copos e copinhos de plásticoos
para sarastes, c:Cainhas de plástict
para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas dt plástico para sorvetes, discos.
emkreagen de matéria] plástico. embal agens de mater:al plástico para sorvetes, estolas para objetos, espumas de
mica esteiras, enfeites para automó.
veia, massas anti-ruidos, escoadores de
'ratos, funis, formas ipara doces. fitas
Para bolsas. !ceaa guarnições guarnilições par.: porta-blocos. guarnições
Para equidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para Mensillos e obtem
guarnições pare bolsas, garfos, galerias

esquadrus. estojos para lápis, espetos
estiletes pare papéis. furadores, fitas
Para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras. goma arábica. granswetidores. lápis em geral, lapiseiras. ais
guinas para apontar fápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquiaas de calcular. maqui
nas, de somar, máquinas de asultipliosr
neata-gatos. porta-tinteiros. porta-carir/xis- Odete-aPle, porta-canetas. norta'cartas. prensas. prendedores de paras.
perces/elos para papéis, perfuradores
réguas, raspadeiras de borrões. steadle
Para mimeógrafos ttritas e tinteis:1s
Classe 38
-Materiais para encadernação de live is
Classe 32
Para distinguir . Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, /atálogos, edições impressas, revistas, .5r-

gãos de publicidades, programas radio.'
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaa
trais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 48

Para distinguir: Perfumes, essências, eit.
natos,- água de colônia, água de touca.
cador. água de beleza. água de quina.
agua de rosas. água' de alfazema, água
para barba. loções e tónicos para
zabelot e para a pele, brilhantina, bati.
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cz.beio, creve reluvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e “maquilage" depilatórios. desço.
dorantes, vinagre aromático, pó de arme
e talco perfumado ou não, Moia para
pestana e sobranceiras, preparado, para
embelezar cílios e olhos, carmim sara
o rosto e para os lábios, sabão e creme
oara barbear, sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes. dentifricios em pó.
[mista ou liquido. sais perfumados para
'aanhos. pentes.. vaporizadores de perfume, escóvas para dentes, cabelos, unhas
cílios. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. disso!.
ventes e vernizes, removedores da cai.
cuia, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas.
:ílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos,

algodão preparado para limpar metal&
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e sai ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n. o 753.373, de 7-6-1966
União Fabril Expohadora S. A.
(U.F. E )
Guanabara

Classe 46
Detergente (sabão em pó)
'termo n.° 753.375, de 7-6-1966
Banco Pareto S . A .
Guanabara

BANCO PARTO S.A.
Nome Comercial
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Termo n.- iJi.374, de 7-6-1966
Pedro Jovito. Ferreira
Brasília

Restaurante e Lanclii
AVENIDA
Classes: 41, 42 e 43
Título
Termos as. 753.376 e 753.377, de
7-6-1966
Banco Pareto S.A.
Guanabara

METO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 38
•
Artigos da classe
Classe 32
Artigos da classe
Térmo n.° 753.378, de 7-6,1966
__,Monistal Montagens e Instalações Ltda.
Guanabara

• MONISTAL

• Classe
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Térreo n.° 753.386, de 7-6-66
Mc Donald E. Colthurst
Guanabara

•

:YABLETESDE FUCUS composto

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Têrmo u.° 753.385, de 7-6-66
Mc Donald• E. Colthurst
Guanabara

Classe 49
Jogo de -boliche
Têrmo n.° 753.391, de 7-6-66
Boliche Playbol Ltda.
Guanabara

Classes: 41, 41, 43 e- 49
Título de estabelecimento
Têrmo n.° 753.392, de 7-6-66
Imovil — Sociedade de Imóveis e
Representações Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃC

tttt tt

!,ã

IMO VIL

Sotiedade de 'moveis e RepresentaçaeS Ltda.

Classe 40
Artigos da classe

CAROL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PIA YBOI

Classe 33
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 753.387, de 7-6-66
Farmácia e Laboratório Homeoterápico
S. A.
. Các. Paulo
,~0

Nome comercial •
Têrmo n.° 753.393, de 7-6-66
Convitel Serviços Sociais Ltda.
Guanabara
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
como auxiliar no trtaamento da obesidade
Têrmo n.° 753.388, de 7-6-66
S. A. Moinhos Rio Grandenses
Rio Grande . do Sul

_

PRORROGAÇA01

MO RUIR DoSK-BRASII,
.Noysfaut ese*Sladla

Classe 41
Farinha de' trigo
Tênno n.° 753.389, de 7-6.66
S. A. Moinhos Rio Grandenses
Rio Grande do Sul
PRORROGAÇÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe

Classe 11
Ferramentas
Têrmo n.° 753.397, de 7-6-66
Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas
de
Material Elétrico de São Paulo
São Paulo
PRORROGACÃO

O METALÚRGICO"

" -

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
tálogos, edições impressas, revistas, ..5e
gãos de publicidades, programas radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea,
trais e cinematográficas, programas
circenses
Têrmo n.9 753.398, de 7-6-66
H. F. Conte Borgognoni
•São Paulo

PRORROGAÇÃO
_.-- TRIBUNA 00 ABC
!JOANA). O( SANTO ANOR( SiO KANSA% 00-(A.PON
SA0 CAt TANO 00 SUL )

Classe 32
Um jornal
Tèrmo n.° E53 .400, de 7-6-66
Gyro, S. A. = Indústria e Comércio
Classe 50
de Peças
Entrega de convites e serviços sociais
Rio de Janeiro
Têrmo n.° 753.394, de 7-6-66
Frigonave — Navegação Ltda.
GYRO., S.
. In-cghi
Guanabara

AC

DE IDIOMAS

MENDES JUNIOR

.1ndils'tria brasileira,

•CONV1TEL

Frigonave

MC DONALD

Guanabara

PENHA

e Comércio de Peças,

INSTITUTO

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termos ns. 753.380 a 753.384, de
7-6-1966
Construtora José Mendes Júnior •S..A.

Têrmo n.° 753.396, de 7-6-66
Comercial e Importadora de Feramentas
.Penha Limitada
Pt ulo

PLAYBOL\

• BOL1CHE

71::Ns-~i

I PI 1

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 753.379. de 7-6-1966
Carolino C. Gonçalves
Guanabara

Têrmo n.° 753.390, de 7:6-66
Boliche Playbol Ltda.
Guanabara

'
Classe 41
Cereais e seus sub-produtos

Classes: 21, 33 ,e 50
Titulo
Têrmo n.° 753.395, de 7-6-66
Boite El Marocco Ltda.
Pbt,lo

',E18140ROCCO

industria brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, femet, genrbra, gin, kumel. licores, nec-tar, punch, pipermint, rhurn.
CUCOS de frutas sem álcool, vinhos. ver.
-- vinhos espumantes, lo-uos
ninados e whiskY

Nome comercial
Têrmo n.° 753.399, de 7-6-66
Companhia Melhoramentos de São
Paulo — Indústrias de Papel
São Paulo

ci;223%ilka a5R3~.
Classe 49•
Automóveis, bonecas e bonecos, 6ars.i
lhos de cartas, bolas para todos os
esportes, balões de brinquedos, brio,
quedns em forma de instrumentos ~dr
cals, discos, espingardas de brinquedos,
ferramentas para crianças, logos de
dama. lora de dominó. mobilias da
brinquedos, quebra-cabeça em forma
de armar, revolver de brnquedos, quer

Dlí- RIO OFICIAL (Seção 111)

5272 Têrça-feira 15

De-,rnbro de 1966

_
,10I•22.

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo da 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poder-tio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

bra-cabeça em forma de arar, revolver de brinquedo. taboleiros para jogos.
tambores de crianças, ótrens e vt3s iér.
reas para brinquedo
Têrmo n.x 753.401, de 7-6-66
Gyro, S. A. — Indústria e Conarcio
de Peças
Rio de Janeiro

5GYRO,
Classe 21
Peças de veículos
Tênno n.° 753.402, de 7-6-66
Ipatrans — Ipatinga Transportes e
Serviços Ltda.
d.
Minas Gerais

AIO
F12-23
•mas TRANSPORTES ~OS LTDê.,

Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa
saber: acolchoados para cama, cober
toras para cama, cobertas para camas
colchas, tronhas, guardanapos. quarta
1.ões para chá e Jantar, iençõis, pano:
para -mesa, panos de pratq. anos ch
copa. toalhas ara rostq, banho. mãos
para bebês, toalhas para altar e par:
,
mesa
Têrmo n.° 753.408, de 7-6-66
Marubeni-Lida do Brasil, Importação e
Exportação Ltda.
São Paulo

Marubeni-lida do Brasil,
Imporlendo • ExpertecdoUuIda

Nome comercial
Têrmos ns. 753.409 a 753.413, de
7-6-66
Marubeni-Lida do Brasil, Importação e
Exportaço Ltda.
São Paulo

Nome comercial
INDUSTRIA BRASILEIRA
Têrmos ns. 753.403 a 753.407, de 7-6-66
Cia. Paulista de Roupas
Classe 2
São Paulo
Para distinguir: Adubos, inseticidas e
fungicidas
Classe 4
Para distinguir: Algodão em pluma,
NYLTE'R
parafina, óleos e ceras vegetais
°ndtistria Brasileira:"
Classe 6
Para distinguir: Equipamentos para
construção de usinas têrmo e hidroelétricas
Classe 22
Classe 8
Fios para tecelagem e para costura
Para distinguir: equipamentos elétricos
Classe 23
e eletrônicos; transmissores, receptores
e acessórios
Tecidos em geral
Classe 21 Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encera. Para distinguir: Vagões e locomotivas
dos. estrados linóleos: oleados; PassaTêrmos ns. 753.414 a 753.418, de
deiras; panos para assoalhos; para
7-6-66
paredes e tapetes
Marabeni-Lida do Brasil, Importação e
Classe 36
Exportaçô Ltda.
Peva distinguir: Artigos de vestuário..
São Paulo
a roupas feitas em geral: Agasalhos
arreatais. alp ercatas. anáguas. blusas
Ibotas botinms, blusões, boinas, baba
feonTOS. bonés. capacetes. cartolas cara,
puçaa. casacão. coletes, capaa, chalee
INDUSTRIA BRASILEIRA
aschacols. calçados. chapéus, cintos
cintas. combinações. corpinhos. calçar
Classe 2 .
er senhoras e de crianças, calções. calças. camisas. camisolas. camisetas Para distinguir:, Adubos, insetcidas e
fungicidas
Cem, ceroulas. colarinhos, cueiros
Classe 4
Pez. fantasias, fardas para militares. co
Para &sangrar: algodão em pluma,
legisle, fraldas, galochas. gravatas, gor
parafina, óleos e ceras vegetais
ima. logos de !ingeris. lacruetas.
Classe 6
levam ligas. lenços.- manhas. meias
mama mantas, mandrião, mantilhas. pa- Para distinguir: Equipamentos para
construção de usnas têrmo e hidroia-Mn palsa. penhoar. pulover. e-els:Tinas
elétricas
'cagas. ponches, polainas. pilanuits
Classe 8
alma perneiras. quimonos. regalos
wobe de chambre. roupão, sobretudos Para - disaiagda: equinamentos elétricos
asstren,a5rloa saichis de banho. sandálias e eletrônicos; transmissores, receptores
anatares, shorts. sungas. 'tolas ou slacks
e acessórios
Wel, toucas turbantes. ternas, uai
Classe 21
forme. e vestidos
Para distinguir: Vagões e locomotivas 1

Marubeni lida

Trmo n.° 753.419, de 7-6-66
Irmãos Mendonça Indústria e Comércio
S. A.
Pernambuco

Fábrica de Conservas
Gibú

rermo n.° 753.42., de 7-6-66
Sadicoif S. A. Comérco e Indústria
Guanabara

Sadicoff S. A. Comércio
e Indústria

PRORROGAÇÃO
Classe 41
Título
Têm° n.° 753.420, de 7-6-66
Manuel Fernandes Junior
Guanabara

Junto
Rio de Janeiro

ifaralel PeTtIandes

Nome comercial
Têrmo n.° 753.422, de 7-6-66
Luiz Roberto Veiga Brito
Guanabara

GUANDU
Classe 33
Serviços de engenharia, planejamentos
e administração de obras; auditoria e
consultoria técnica; serviços de relaçõs
públicas e administração financeira
Têrmo n.° 753.423, de 7-6-66
Charutaria Jeanne Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais. amidu
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei•
tonas banha. bacalhau. batatas, balas.
biscoitos. bombans, bolachas. baunilha
café em pó e em grão, camarão. canela
em pau e em oó, cacau. carnes. chã.
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leae. cremes
alimenticios. croquetes, compotas. cata
gica coalhada. castanha, cebola. condi
mentos para alimentos. colorantes.
chouriços. dendê, doces, doces de truras. espinafre essênc:as alimentares, em.
padas, ervilhas. enxovas, extrato de toé
mate, farinhas alimenticias, favas féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão
Nos, frios, tçruras sêcas naturais e cria
talizadas. glicose, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bici gelar:oa
goiabada. geléias. herva doce herva
Mate. hortaliças, lagostas. linguas. teite
condensado, le:te em p6. legumes em
conserva, leatilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimenricias. mariscos, manteiga.
margarina, marmelada macarrai. mas,
sa de tomate, mel e melado, mate, mas,
sai para m:ngaus. molhos. moluscosmostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestiveis, ostras, ovas.
pães, paios pralines pimenta. pós para
pudins. piadas. peixes, presuntos. patês. pett-pois pastilhas. pizzas pudins:
mais. -requeijões. sal, Saga, sardinhas.
queijos. rações balanceadas para ara
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas tap'.oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas. tortas pare alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

Classe 44
Fumo em fôlha. em corda e em rôlo,
armo picado, desfiado e migado, acota
airionado em latas, pacotes e qualsquet
outros recipietes adequados, charutos
aigarrilhos e cigarros de palha; artigos
para fumantes tais como: piteiras, cachimbos, cachimbos orientais (narqui
ieh), boquilhas; , earaeiras, cigarreiras
mra cigarros e bolsas para fumo: ia-,
jueiros, resíduos de fumo e rapé, palha
-Iara cigarros, em carteiras ou bobinas,
com ou sem boquilha e cigarros
Vamo n.° 753.424, de 7-6-66
Nilo Gomes de Lemos
Guanabara

PRORROGAÇAO

ENFIM

fILBERTO

Classe 33
Título
Têrmo n.° 753.425, de 7-6-66
Instituto Biochimico S. A.
Paulo
Proença
Guanabara

PRORROGAÇÃO

BUI GLYCOL
Classe 3
Um produto farmacêutico

ralM1901111~1~~neakaisia~a~aapaaaw
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AROMO

•

Termo n.° 753.426, de 7-6-66
Mário dos Santos Nunes Segundo
Guanabara

Termo n.° 753.432, de 7-6 66
Synteko S A. Come, cio Importação e
Exportação
Rio Grande do Sul

Fer ragens De! Castilho

COLTAC

Classes: 11, 15 e 16
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 753.427, de 7-6-66
José Maria Gomes
Guanabara

Auto Socorro
N. S. de Fátirna'
Classe 33
Vítulo
Termos os. 753.428 e 753.429, de
7-6-66
Geltec Comérco e Indústria S. A.
Guanabara

GELTEC
Classe -7
Máquinas. de agricultura e horticultura
e suas • artk..,s Jnteg_autes
Classe 21
Veículos em geral e e...as part-s

MADEPAN

Classe 17
Colas, coladores, goma arábica, rállofadas para carimbos, mata-borra-o, bro
chas para colas, gomadores, fitas goamdores, fitas gomadas e adesivas, disp.-nsadores e instrumentos para escrever e
desenhar

Têrmo n.° 753.434, de 7-6-66
Synteko S. A. Comércio Importação e
Exparação
R io Grande do Sul

co\-

arantes

Classe 17
.Colas, coladores, goma arábica, almofadas para carimbos, mata-borrão, brochas para colas, gomadores" fitas go na.
dores, fitas gomadas e adesivas, dispensadores e instrumentos pára escrever e
i'esenhar
Termo n. 753.431 de 7-5-66
Synteko S. A. Comércio Importação e
nortação

0.%
Classe 17
•
Colas, coladores, goma arábica. almofadas para carimbos, mata-borrão, brochas para colas, gomadores, fitas gomadores, fitas gomadas e adesivas, dispensadores e instrumentos para esc-ever e
lesenhar
Termo n.° 753.435, de 7-6-66
Synteko S. A. Comércio Importação e
Exportação
Rio Grande do Sul -

' Rio Grande do Sul

GELK RESIFIX

Classe 17
, coladores, goma arábica, almofadas para carimbos, mata-borrão, brochas para colas, gomadores, fitas gomadores, fitas gomadas e adesivas, dispen,sadores e instrumentos para escrever e
icsenhar

Terzno. n. 9 753.442, de 7-6-1'965.
Riciá Komiler
Guanabara

-

BLIC

Classe 17
Classe 17
Colas, coladores, goma arábica, almo- Colas, caiadores, goma arábica, almofadas para carimbos, mata-borrão, bro- fadas para carimbos, mata-borrão, bro•
chas para colas, gomadores, fitas go-az:- chas para colas, gomadorcs, fitas gomadores, fitas gomadas e adesivas, dispen dores, fitas gomadas e adesivas. disoensadores e instrumentos para escrev ar e sadores e instrumentos para escrever e
desenhar
iesenhar
•
Termo n.° 753.433, de 7-6-66
Term o n.° 753.437, de 7-6-1966
Synteko S. A. Comércio Importação e
Sociedade Exportadora Sanhista de
Exportação
Produtos Agrícolas S.A. SESPA
Rio Grande do Sul
•
São Paulo

Termo n.° 753.430, de 7-6-66
Synteko S. A. Comércio Importação e
E.Xportação
Rio Grande do Sul -

RSP

Têrmo n.° 753 436, de -7-6-66
S-ynteko S. A. Comércio Importação e
Exportação
Rio Grande do Sul

Classe 17
Colas, coladores, goma arábica,
fadas para
para carimbos, mata-horrão, brochas para colas, gomador as fitas goma
dores, fitas gomadas e adesivas, dispensadores e instrumentos para escrever e
4esenhar
—

•

Classes: 13 e 25
Artgios da classe
Têrmo n.° 753.443, de 7-6-1966—
Sapataria MaranhenSe Ltda.
Guanabara

MARANHENSE
INDUSTRIA BRASILEIRA,

SOCIEDADE EXPORTADORA
SANTISTA DE PRODUTOS
AGRICOLAS 5. A. — SESPA,

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 753.444, de 7-6-1966
Auto Técnica Moncar Ltda.
Guanabara

Nome Comercial
Termo n. o 753.438, de 7-6-1966
S. A. Comercial E. Johnston
São Paulo

MONCAR

S/A. COMERCIAL

E. JOHNSTON

INDOSTR1A BRASILEIRA
Classe 11
Artigos da classe
Termo n.o 753.445, de 7-6-1966
Benedito Santana de Britto
Guanabara

Nome ,Comercial
Termo n.° 753.439, de 7-6-1966
Sapataria Vila Verde Ltda.
• Guanabara

,VILA VENDEI
INDÚSTRIA

P1 ft 11Ã
INDCrSTRIA BRASILEIRA

BRASILEIRA

Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 753.440, de . 7-6-1966
Antônio Silva e Souza
Guanabara

•
Classe 36
Calçados em geral, como também teci.:
dos confeccionados para vestir homens,
" senhoras e crianças
Térino n.° 753.446, de 7-6-1966
Mapres — Matrizes de Precisão Ltda.!
São Paulo

-ORGANIZAÇÃO
,,CONT ÁBIL
ivtODÈLO;
Classe 33
Título

MAPRES
-'

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Termo n.° 753.441, de 7-6-1966
Ortev Ltda.
Organização TéeNica
Casse 11
de Vendas
Matrizes para -máquinas e instrumentos
Guanabara
Teimo n.° 753.447, de 7-6-1966
Mapres — Matrizes de Precisão Udu"
•

ORTEV - ORGANIZAÇÃO

.55o Paulo

TÉCNICA''' DE VENDAS

MARRES — MATRIZES DC,

Classes: 33 e 38
Titulo

• PRECISÃO LT DA,
•

Nônio Comercial

0274 5-18ra-fekla
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Tarro° na' 753.448, de 7-6-1966
Jadástrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
,

1\
I 3
LLL
MD. EIRASLE1Classe 38

paam guardanapoa de papel
agiu-tina-dos. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrafos, balões (aia
cato para brinquedos) blocos para
asorrespondência, blocos para cálculos
blocos ara anotaram, bobinas. brochuaas não' t=prausas, saciemos de asara-ama capas para documentos, carteiras.
caixas de papelão. cadernetas. cadernos, caixas de cartão, ca:nas para papelaria. cartões de visitas, cartões co.
marciais, cartões índices. confeti. car
aolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco pára desenho. cadernoa
esclares. • cartaea era branco. cartuchos
de cartolina, copas planográfican zo•,
dernOs de lembrança. carretCs papelão. envelopes. envólucros para chaautos de papel. encadernação de papel,
ou papelão, etiquetas, falhas índices
RCCE.,3 de celulose, guardanapos. livros
não Impressas, livros fiscais, livroa de'
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente. pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o
papéis sem impressão, papéis .a.n branco
'para fOrraa paredes, papel slmaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável. papel ezcerado
papel higiênico. a ei impermeável
A.PC3

p

effir°

•

.

para retratos e autógrafos, balões (exceto para biinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brochuras :-.0 impressas, cadernos de asaraver, capas para documentos, carteiras.
caixas de papelão, cadernetas,, cadernos, caixas de cartão, caxas para papelaria. cartões de 'visitas, cartões c0.
marciais, cartões índices. confeti. cartolina, cadernos de papel melimetradc
a em branco para desenhe. caderno
esclara_s. cartões em branco. cartuchos
.e.a cartelina, copas planográficaz, .ca.
derrias de lembrança, carretais de paipalão. envelopea, envólucros para charutos de papel. encadernação de papei
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices
fõihas de celulose. guardanapos. livros
não impressas, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. rtnamentos
de papel transparente, pro os, papeli.
ahos, papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem Impressão, papais em branca:
para Farrar paredes, papel olmaço com
ou cem pauta, aapel crepon. papel de'
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. papel impermeável'
Para copiar, papel para desenhos, pai.
pel para embrulho inmermeabilizadc
papel paro encadernar, papel pára es'
cravar. papel para impriMir, papel parafina para embrulhaa, papel catatau ;
papel celulose, pope) -de anho papel
absorvente. papel para . ambruhar tabaco, papelão, recipientes de Papei r
-setadpl,róuo e.s
de papel transparente, sacos de 'papel
cerpentisaaa. tubos, pastais de mutat:
•e tubates de papei
Urra° n.° 753.450, de 7-6-1966
Mattel, Inc.
Estados Unidos da América

o

Termo à.° 753.451, de 7-6-1966
Lipha — Lyonnaise Industrielle
Pharmaceutique
França

Têxmo n.° 753.459, de 7-6-1966
(Prorrogação)
Garvey, S . A.
Espanha

CAME3 1n2
o

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Têrmo n. 753.452, de 7-6-1966
Laboratórios Burroughs Wellcome do
Brasil S.A.
São Paulo

ELTAPR[

g Aro PAM1G10

\I

Classe 42
Classe 3
Para distinguir: Aguardentes, c,53;a-a
Substâncias e preparados medicinais e voa, aniz, bitWr, brandy, conhaque,
zaa.
Farmacêuticos
vejas, farnel. genebra, gin, kumel.
Tênno n.° 753.453, de 7-6-1966
,es, nectar, penda, pinipermint, Musa,
UCB (Union Chimique-Chernische
sucos do trutas tem a:cool,.vinhos veaa
Bedrijven)
atuth, vinho aspa:mantas, çaintaa
Bélgica
•
quinados e whishy
Tarma a.° 753.460, de 7-6-1966
(Prorrogação)
L
Breitenburger Portland-Cement-Fabrn
Alemanha
Classe 3
Especialidades e produtos farmacêuticos
TU= n.° 753.156, de 7-6-1966
Servel, Inc.
Estados Unidos da América

,

SSARAX

SAFA RO

Classe 8
Luzes e aparelhos de iluminação, luz
portátil operada par bateria auto-contida ou fonte de potência ?terna. Instrumentos de precisão, Instrumentos científicos, aparelhos de uso comum; Instrumentos e aparelhos didáticos; 'moldes de
Clasce 49
tôda a espécie; acessórios de aparelhos
"ara copiar, pare.] para desenhos. PS'
3e2 para embrulho impernreabitzado Para distinguir logos. brinquedos, pas- elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas,
papel paro encadernar. Pa l P
ora satempos e artigos desportivos: Auto-' tomadas, fios, soquetes, etc.); aparelhos
cravar. papel para imprimir, papel pa- a-embacia e veículos ria brinquados, fotográficos, radidfônicbs, cinematográ&afana para ambrulhoa, pape] relosind. armas de brinquedo, laaralhos, bolas ficas, Mácpiinas talantes, etc., discos
gravados e filmes revelados
-impe] celtsion, papel da ficho alapel para todos os esportes. ,bonecas, árvode natal, chocalhos, discos de arreabsorvente, papel para embruhar ta- res
Te= na' 753.457, de 7-6-1966
mêa - desportivo, figuras de aves e
baco, papelão, recipientes de papel
L'Oreal
aves e animais, logos de armar, logos
setas de papel, rótulos de papeL rolos; da mem Uivas para esperta, aain1atu54
França
de papel transparente. sacos de papel' raa utensillos domésticos, máscarea
se rpentinas, tubos, postais de cartão para ésporte. nadadeiras. &das vara
e tubetes de ,papel
Pesca. tamboretes e varas
_
Tarmo n.° 753.449, de 7-6-1966
Termos
' na. 753.454 e 753.455, de
.as Reunidas Irmãos Spina S.A.
7-6-1966
Classe 48
São Paulo
S. A. Farmaceuticl Itália
Artigos de perfumaria e toucador

-RROOM

pp

-

pe ara

,

°Itaka

EA,C7

n

Itália,

MãROGÃÇÃO

•

E'ObN zra

Classe 16
Cimento
Têrmo n. 753.461, de 7-6-1966
(Prorrogação)
The Aasociatad Portland
Manufactures, lamited
1ng1aterra

0

te \ ;NIGRET E

Classe 16
Artefatos de cimento, cal, gesso e cal
para uso na construção e decoração
Têrmo n.° 753.458, de 7-6-1965
Catta G.B. C.arpano — Antiga Fábrica
Temo n.° 753.463, de 7-6-1966
de Vermouth Di Turati Rag.
' United Press Associatians
SilVio E.C.
Estados Unido sda América
Itália

Classe 2
Preparado contendo etionamida tendo,
uma atividade antitubercular
Classe 3
•Claaaa ;ai
Preparado farmacêutico contendo diaClasse 42
Aros para guardculdpuâ -de pape,'
namida tendo uma atividade .
Bebidas alcoólicas e fermentadas,
glittinados, álbuns (rir h aroe 1 aliam,
antitubercular
incluiclas na classe 3

a

,23~

Worn
irão

WstfttgACIONQ

.
Classe 32
Programas de rádio e televisão
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Publicação feita da acôrda com o art. 13,2 do Código da Propmectacie andustriaa Da data da publicação começara
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Termo n.° 753.462, de 7-6-1966
(Prorrogação)
Avco Corporation
Estados Unidos da América

Termos ns . 753.465 e 753 A66, de
.
7-6-1966
(Prorrogação) .
Chemilimpex Olaj-gs. Vegyáru Kulkereskedelmi. Vállalat
•
Hungria

ENERGÉ
- -Classe 31
. Adesivos para vedação aners para ve-

Termo n.° 733.467, de 7-6.1966
(Prorrogação)
Ampeo Metal, Inc. Estados Unidos da América

Termos na. 753.472a 753.474, de
7-6-1966
Claudia Mott se Silva
Guanahear

asidas AnteiliSY
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado; aca
doce, aça pára tipos. aço fundida aço
parcialmente rrabaiti.frin 3 eo pálio, aço
rP h nado, bronze •-ir , fn: e e ur !Vitt:1
r
r,.•
n e, ar, asas. 'o a rlrcsnrr ama
,arra eu'
err, orate ou
parcial,. rir. preparado • crmenre me
tálico. cobalto bruto ou parcialmente
trabalhado. couraaas, estanho bruta ao
parciatinenre rabanada (erre em bruta
em barra. tarro manganês, ferro velho,
gusa, em Prato ou parcialmente treta&
' Macio gusa temperado. gusa maleáver
lâminas de metal. Lata era Nara. matâo
tõlha, latão em chapas, latão eu
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês. metais não rraaa
l hados ou parciallaente trabalhados, me;
tais em massa. metais estampalos,
metais para sog a nicru.e, e zinca,

'Classes: 8, 11, 33 e 38
Titulo de Estabelechnento
,daçãa argolas para vedação, arraelaa
Classes: 8, 11, 33 e 38
para vedação:. barbantea barracas, de
Titulo de Estabelecimento
campanha. ' betume- paras vedação bua
Classes: 8, 11, 33 e 38
abas para. ' vedação. bufão, frôlfra para
Título de Estabelecimento
tarraxai; cabas, candeias; cordas_
déis cordoalha& cordões. correias de
Termo n.° 753.475, de 7-6-1966
transmissão, de atida espécie.. :luxarConstrutora Santa Isabel Ltda.
das. esferaa para vedação: atalhais pare
Guanabara
amarradias, forros para vedação. tugelaça: qachetas; iuntás para vedação
lonas, lonas para treios de veiculos:
Classe 6
mangueiras. massas para vedação. atoMótores de cotbustão interna e partes las pare veaação: rôlhas: tampões para
vedação (fins não medicinais). tendas
integrantes para os mesmos
para vedaçao, tubos para vedação.
Classe 33'
• Termo na 753.464, de 7-6-1966
t-: • .1:ações para vedação; vila:alas para
Nulo
(Prorrogação)
vedaçãe
RoyaI Typewriter Company. Inc.
Termos ns. 753.476 e 753.477, de
C.lasse 39'
7-6-1966
Estados Unidos da América
Para distinguir: Artefatos de borracha
Companhia Dyrce Industrial
borracha, artefatos de borracha para
Termo n.° 753.468, de 7-6-1966
' Guanabara •
veículos, artefatos de borracha não in(Prorrogação)
cluidos em Outras ciasses: Arruelas, ar
Roal Typewriter Company, Ire,
golas, amortecedores, assentos para caEstados Unidos da América
deiras. borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizadoi, buchas.
buchas para fumelo, batente de porta.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Claire .17
batente ' de chassis, bicos: para mamadeiPara distinguir maquinas • instalaabes ras. braçadeiras, bocais, bases para tePara escritórios e desenhos 'em geral: lefones/. borrachas para carrinros indusClasse 46
Classe 17
Arquivo& para; correspondência, alma- triais., borracha para amortecedores
Para distinguir: Amido, anil, azul da
/adices de cartões
fadas para carimbos e• para tintas., abri- bainhas de. borracha; para rédeas, cochim
Prús.sia, alvaiade , de zinca, abrasivos,
Termo n.° 753..469, de 7-6-1966
dores. de cartas,, arquivos, apontadores de motor, câmaras de ar, chupetas; coralgodão preparado para limpar -Metais,
berços para mata.-bórrão, borrachas daes maSsiaos de borracha, cabos. para Laboratórios. Burroughs Wel/corn e do detergentes, espremacetes, extrato
de
Brasil. S.A.
Mochas, caneta& para desenhos, corta. ferramentas, Chuveiros, calços, de boranil, fécula para' tecidos, fósforas de
dores da papei, colchetes., carimbadoiesa racha, chapas e centros de' mesa. corSão. Paulo.
cera 'e de madeira, goma para lavan.
castos para papéis e corrasporidancia das de borracha, caapsulas de ,borracha.
seria, limpadores de luvas, limados de
classificadores. capa capladarea canetas. parac entro de masa, calços de borrabranquear tecidos, líquidos mata-gordu.
compassos. cofres. canetas, untatros, ca- cha para. máquinas, copos de borracha
rae para roupas e inata óleos para rano
netas esferográficas desenhadores, data- discos de mesa, descanso para pratos.
pas, oleina óleos para limpeza de car.
dores cora nanas, descansos para . lápis Para freios,. :dedeiras: desentupideiras
ros, pós de branquear roupa, saacatea
Classe 3
.s canetas. esquadros. espárulas. furado encostos, embolos, esguichos, estrados
e de sódio, soda cáustica, sabão em P381
Substâncias
e
preparados
medicinais
ma fulana. ficharias, fitas oara máqui- esponjas de borracha em quebrajaao
sabão comam, sabão de esfregar e saa
farmacêuticos
na da ele-rever. 'fichas para arquivo& para mateiras, .fios de *borracha lisos.
ponáceos, tijolos de polir e, verniz
máquinas para escrever. aalcuaaz e so- fôrmas; de barracha, guarnições para
Termo n.o 753.470, de 7-6-1966
- para calçados
mar. fitar gomadas. , máquinas pai* automóveis,. guarnições para . veículos,
Douglas Aircraft Company, Inc. .
Classe 48
grampeadora& grampos e ganahos para
Para distinguir: Perfumas, essências, eia
tanchelaa
para
escolares,
lâminas
de
Estados
Unidos
da
AmerSca
grampear. goma a-abica. gomadores.
tratos, água de colônia, água de toucas.
escritórios. gis. godets. instrumentos de borracha, para degraus;, listas ' de bordor, água _ de beleza, alua de quina.
escreve , e de desenhos. lápis lapiseiras • racha. manoplas, maçanetas, protetoagua le rosas,' água de alfazema, água
molhadorea mata-borra°. Máquinas e res para para-lamas, protetores de
para barba, loções e tónicos para cai
apetrecho& para apontar tapis.a empo pari-choques, pedal da acelerador. pe-•
cabelos e para a pele, brilhantina, bano;
teces. metros para escritórios' e para dai de partida. paras para. businas,
Classe 21
dolina. ...batons" 'cosméticas. fixadamea
desenhos. PaPe 1 matona,. perfuradores pratinhos. pneumáticos., pontas de borAeronaves
e
miceets
e
partes
dos
de penteados. petróleos, /hos para oa,_
pastas para escritórios. cem 'echos de racha para bengalas e muletas, rodas
mesmos
cabelo creme revanescente. cremes gor.
metal. pastas para escriteirlot coas fe- massiças, • .0dizios, revestimentos de
Terme) n.° 753.471, de 7-6-1966
darmos e gomadas. para limaaza da
chos de . metal. porta-tinteiros.
.
porta. borracha, rodas de borracha para nalápis. • portaacanetas porta-carimbos vais, sanfonas de vácuo. suportes de National' Dairy Products Corporation pele a. a maquilage° lepilatózio& doo.
dorantee, vinaçjte aromática pai, de anel
porte-cartas, portaablocoa penas. pren• motor 'sapatas, .oeciat do breque:. reEstados Unidos da América
e talco perfumado ou não., lapis pesa
sal., pinc1s. prendedores e papéis. per. sembalo e isolador, suportes, semipestana • sobranceiras. PrePadas Para
cavalos. réguas. stencia. separadora* pneumáticos. amarres de cambio, sanem/mictar calos e o/hos...carmim pare
para arquivo& sanates, anua para es- fonas de partidas saltos, solas e solados
crever. tiralmha, tintas, para carimbos de borracha,, sirdirtas de borracha para
o rosto e pau os lábio& salaiyiaa crema
tintas para daplicadore& ama para Ma- aplicação-aos qas telegráficos e telefas
Para barbear. sabão liquido Pa7artumadra
Classe 41
°armão. tintas pare desenhos. aparelhar tacos. travada:as de porta tigélas
ou' Moi sabonetes. tentErtdos •04.
' para tirar cópias. pastéis de antas, para tigelas,' tampas de ' borracha para conta Substâncias alimntícias e seus prepa- pasta ou liquida sais perfumado& para
rados Ingredientes de alimentos.
ascrever e desenhos, máquinas de en- acatas tiras de borracha para elabora
banhos,, pentes. vaporizadores de Peehea
4°arnicas
dereçar, máquinas. registradora,
Esseasdas alimenticias
me: ese8vas para denteai cabelos, acama
UM

• • nn

Celln

""
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te cílios, saquinhos perfumado, prepara.
dos em p6. pasta, liquidas e tijolos
praa o tratamento das umas, dissol,
are.ntes e vernizes. remóvedores da cun
bula. glicerina erkimada para os cabelos
ta preparados para descoloir unhas
ailice e pintas ou sinais atificiais, óleos
pare a pele
Termo n.° 753.478, de 7-6-1966
Companhia .Dyrce Industrial
Guanabara

Termo n.° 753.480, de 7-6-1966
Companhia Dyrce Industrjal
Guanabara .

! 'ESTAMPARIA &

,

CARTONAGEM
s-

Nome Comercial
Termo n.° 753.479, de 7-6-1966
Companhia Dyrce Industrial
Guanabwa

Termo n.° 753.486, de 7-6-1966
fernando Garcia do Carmo
Guanabara
Classe 48
Artigos da classe
Termo n.°' 753.487, de 7-6.-1966
Construtora Aliança Ltda,
Goiás

"elhas, tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento, vicias, vigamentos e
vitt-ris

rCOMPANHIA1
DYRCE INDUSTRIAL,
.PERFUMARIA,

sas para revestimentos de .partdes madeiras para construções. mosaicos, produtos de bate astáltico. produtos ,para
tornar , impermaabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedre.
galho. produtos betuminosos. impermea.
ailizantes líquidos ou sob`outras tomas
uara revtstimento e outros como na pa.
vimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para -tetos e paredes
papel pare forrar casas. massas anti
Acidas para uso nas construções. par
.Tuetes, portas. portões, pisos. soleiras
nara portas. tilolos. tubos de concreto

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos. água de colônia. áatia de tonta
dor. água de beleza água de quina
água le rosas, água de aitazerna, água
para barba. ioções e tónicos para os

Termo n.o 753.48-, de 7-6 1966
Companhia Dyrce industrial
Guanabara
SAI:MEM

cabelos e para a peie brilhantina. bandolina. "batons' costner3cos fixadores
de permeados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescen re. Cremes gOr

tiNAMENTE
durosos e pomadas para limpeza da
PERFUMADO
pele a "maquilage“ lepilatóaos deso
DYRCE
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. •pis para
NOVA IGUAÇÚ
pastana e sobranceiras. trepados para
EST. DO RIO
embelezar cílios e olhas. carmim para
IND. BRASJLEJSA
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumam)
Classe 48
ou não, sabonetes, lentitricsos em pó
Sabonetes
pasta ou tiquido. sais perfumados para
Termo n.° 753.482. de 7-6-1966
banhos. pentes.. vaporizadores de pariu
Companhia Dyrce industrial
me: escavas para dentes, cabelos, uuhas
Guanabara
e cibos. saquinhos perfumado preparaacnoin a sopmbil mised .9d ara gap
praa o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da cun
cuia, glicerina er‘amada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas
cílios e pintas ou sinais atificiais. óleos
para a nele
Classe 48
Par? distinguir: Perfumes, essências. az Termo n.° 753.483, de 7-6-1966
tratos, água de colônia, água de touca
Cinne — Construtor ae
tador água de beleza, água de quina
Rodrigues Mello Ltda.
Rçgia de rosas, água de alfazema. água
Classe 48
Guanabara
para- barba. loções e tônicos para cia
Sabonetes
Cabelos e para a pele, brilhantina. ban.
Termo n.° 753.484, de 7-6-1966
&latina. "batons" cosméticos, fixadores
Indústria e Comércio "LimPea" Ltda.
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo, crave reluvenescen. cremes gorGuanabara
durosos - pomadas para limpeza da
pele e "tnaquilage" depilatórios, desoINDÚSTRIA COMÉRCIO
dorantes. vinagre aromático. p6 de arras
INDÚSTRIA BRASILEIRA
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim para
Classe 16 .
aí rosto e para os lábios, sabão e creme Para distinguir: Materiais para construClasses: 33 e 46
para barbear. sabão liquido peakimadc aes e decorações: Argamassas, argila.
Titulo
bu não, sabonetes. dentifrícios em pé eaeía. azulefo.a. batentes. balaustres. bloTermo n. 9 573.485, de 7-6-1966
Pasta ou liquido, sais perfumados para cos de cimento, blocos para pavimenta
/banhos. pentes. vaporizadores de path:- cão. calhas, cimento, cal. crê, chapas Indústria e Comércio ''Limpex" Ltda.
leae. escavas para dentes. cabelos. unhas ,solantes. , caibros. caixilhos, colunas
. -' Guanabara
g cílios. saquinhos perfumado, prepara- chapas para coberturas. caixas dágua
Elas em pó. pasta. líquidos e diolos caixas de descarga para etixos. edificapara o tratamento das unhas. dissol- ções premoldadas, estuque, emulsão de
atentes e vernizes. removedores da cura ',ase asfáltico, estacas. esquadrias. estru.
bula.• glicerina perfumada Para os cabe' -aras metálicas para construções, lame
Classe .46
os e preparados para descolorir unhas as de metal ladrilhos lambris luvas
Artigus de litnpésa: Lã de aço e
tílias e pintas ou sinais artificiais, óleos de !unção. lages. lageotas material iso
para a pele
palha de aço
tante contrr frio e calor, manilhas, mas

Classe 50
Construções civis em geril, administração, incorporação e comélcio no setor
de construções. — r,otennentos e
urbanização
Termo n.° 753.488, de 8-6-66
Companhia Dyrce Industrial, Perfumaria, Estamparia e Cartonagem
Guanabara

Classe 43
Sabonetes
Têm() n.° 753.489, de 7-6-66
Companhia Dyrce Industrial, Perfumaria, Estamparia e Cartonagem
Guanabara

LIMPEX ITDA.
LIMPEX

CI,Isse -48
Sabonetes

•
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Tênno n.° 753.490, de ,7-6-66
de penteados. petróleos. óleos para os
rosto e para os lábios, sabão e creme
Têrmo a.° 753.495, de 7-6-66
Companhia Dyrce Industrial, Perfuma- :abeto creme revanesrerre. cremes aor, Jara barbeai, sabão liquido .pertuniado Companhia Dyrce Industrial: Perfuma.
, ria, Estamparia e Cartonagem
limosos e pomadas para limpara da
não. setoonetes. dentarmos em pó.
ria, Estamparia e Cartonagem
Guanabara
pele a - maquilage - leiniatórios dem. )asta . ou liquido, sais perfumados para
Guanabara
iorantee, vinaçire aromático. pó de arai
e talco pertumacic ou não. nellia Para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar, cillos e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios sai-Ao e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes. lenraricios em pó
pasta ou liquido sais pertutnados para
,anhos . pentes vaporizadores de oertusue.. esmavas para dentes •:aaelos, unhar
'dos em pó pasta. liq uidos e hiolos
praa o tratamento das unhas, dissolventes e Vernizes, removedores da zut.1cula. glicerina er 4umada para os cabelos
e preparados para' descoloir unhas
cílios e pintas ou sinais atificials. óleos
. para a pele

Classe 48'
Têrmo ri.° 753.497, de 7-6-66
Sabonetes
Companhia Dyrce Industrial, Perfumaria„ Estamparia e Cartonagem
Têrmo n.° 753.491, de 7-6-66
Guanabara
Companhia Dyrce Industrial, Perft.rnaria, Estamparia e CartonagemCuanabara
an,(ÁC.

anhos. pentes. vaporizadores de peru.
ue, escôva.2 para dentes, cabelos. unhas
: cibos. saquinhos perfumado, prepara
dos em pó.. pasta. ilquiclos e tijolos
Para o tratamento das unhas. -dissolventes e vernizes. retnovedores da cutialia. glicerina perfumada para o cabeos e . preparados para descolorir unnaa,
:lhos e pintas ou sinais artiticiais. óleos
tiara a pele

Têrmo n.° 753.498, de 7-6-66
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da Amiírica

DYNAPEN
Classe 3
Antibióticos e preparações contendo
entibilèticos

Termo n.° 753.494, de 7-6-66
Companhia Dyrce Industrial, Perfumaria, Estamparia e- Cartonagem
Guanabara

mana
Piga

1. e
1•
1

12rxe

Extratos
•

Classe ' 48 Sabonetes
Têrmo n.° 753.492, de 7-6-66
Companhia Dyrce- Industrial, Perfumaria, Estamparia e Cartonagem
Guanabara

•

_termo n.° 753.493, de 7-6-66
Companhia Dyrce Industrial, Perfumaria, Estamparia e Cartonagem
Guanabara
. Classe .48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex,
tratos, água de Jolônia. água de toucacador. água de beleza, água de quina.
.gua de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções e tônicos paras
:abalos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos. fixadores

Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências ex.'

tratos, água de colônia. água de touca.
dor. água de 'beleza. lqua de quine
Igua-le rosas, água de a'tazerna. água
oara barba loções e tónicos para o*
.:abelos e para a pele brilhantina. bala.
lolina. "batons" Cosméticos tocadores
de penteados. p etróleos óleos para cie
cabelo creme :evanescente ,cremes por..
durosas e pomadas para lim peza da
nele a "matmilage" lepi , atórios dei-o..
.lorantee, vinagre aromático- pó de arroz
e talco perfumado ou não, apis para
o rosai e para os )abios, sabão e creme
pestana -e sobranceiras. prepados par*
embelezar cilios e olhos. • carmim aar4
Para barbeai sabão liqüido 'perfumado
nu não. sabonetes, Jenrifriclos em pó,
pasta ou liquido sais perfumados cara
banhos, pentes. vaporizadores de perta.
• cibos, saquinhos . perfumado prepara.
tos em pó pasta. líquidos e Moio*
me:- escóvás . para dentes, cabelos. unhais
'ama o tratamento das unhas. -dissolw
ventes e vernizes, removedores da niti.
cuia. glicerina er tutnada para os cabelo&
e preparados para desco4oir unha&
cibos e p intas 'ou sinais atificials. óleoar
para . a pele

Têrmo_ n.° 753.496, de 2-6-66
Companhia Dyrce Industrial, Perfuma.
ria, Estamparia e Cartonagem
•Guanabaio.

-h. penteados. petróleos. óleos para os
"abeto. creve, rehivenescente. cremes por'
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilada" depl;atÓrios. desodorantes. vinagre aromático. .pó de arror

Classe 48

e talco perfumado ou não. lápis para
nestana e sobranceiras. preparados para

'ara distinguir, Perfümes, essências, ex- embelezar cilia: e olhos. carmim Para
ratos. água de colónia. água de touca- ri tosto e para . o:. lábios, sabão e creme

• Classe 48
Para distinguir: Perfumes estências
tratos. água de colônia água de toucador água de beleza água de quina
agua te rosas. água de ararem. água
para barba loções e tónicos para 01
cabelos e para a pele. brilhantina. ban.
dolints, "batons" cosméticos, fixadores

.ador. água de beleza. água de quina.
I pua de rosas. água de alfazema. água
Iara barba. loções e tônicos para os
abalos e para a pele, brilhantina. bm.
lana "batons" cosméticos, fixadores
ie penteados. petróleos. óleos p ara os
abeto. crave reluvepescente. cremes goriurosos e pomadas para limpeza da
de e "maquilage" depilatórios, dem.
orantes. vinagre aromático, pó de arroz
talcc perfumado ou não, lápis para
estana e sobranceiras, preparados para
:mbelezar cibos e olhos, carmim para

oara 'barbear. sabão, liquido perfumado
não. sabonetes. dentifrícios em pó
pasta, ou líquido, sais perfumados para
b anhos.. p entes. va porizadores de perlam escóvas para dentes, cabelos. unhaf
cibos. saquinhos p erfumado. prepara
dos em Pti. p asta. liquidos e tijolo:
Para o tratamento das ii4,bas, dianol
ventes e vernizes. rernoveolores da 'cariada. -glicerina perfumada p ara 39 cabeos e preparados Para descolorir -unhas
.1110* e pintas MI sinais artificiais, óleos
para a pele
31)

Classe 48
Para diatinguir: Perfumes, essências. ex-

tratos, água de colônia. água de touca.
cador. água de beleza, água de quina,
. p ua de rosas Irma de alfazema. água
nata barba, loções e tônicos Para 04
.abelos e para a pele b rilhantina. hem.
dolina, "batons", cosméticos, fixadores
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ae Denteados. petróleos. óleos para o:.
..abelo, crave rejuvenescente, cremes gor.
durosos e acenadas para limpeza da
pele e 'maquilage - depilatórios. descs
dorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
as. o rosto e para os lábios, sabão e areara
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizai:h:ires de 'pertutie. escôvas para dentes, cabelos. unhas
cílios. saquinhos perfumado. prepara.
dos em pó. pasta—liquidos e olaia:
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da cuti
cula. glicerina perfumada para os cabe
Jos e p reparados para descolorir unhas.
cílios e p intas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
Térmo n.° 753.499, de 7-6.66
Companhia Telefônica de Catende
Pernambuco

Companhia
Telefônica de
Catende
Nome comercal
Tê71110S na. 753.500 a 753.502, de
8-6-66
Heitor Bruzamalin
Paraná

UR ANIOLIN
indústria Braikirà
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó. fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas'
fotográficas e cinegnatográficaa, cana,
painhas elétricas, garrafas térmicas, re-,
padores automáticos, lâmpadas, apare;
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
-comunicação interna. esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétra.as,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi-

mação, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Têrmo n.° 753.503, de 8-6-66
Pavimentadora Sarandi Ltda.
Rio Grande do Sul

SARANDI
Indústria AÈãStleita
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila
íreia, azulejos. batentes. balaustres. bloJos de cimento, blocos para pavimentaÇãO. Calhas. cimento, cai, cr& chapas
isolantes. caibros, caixilhos. colunas
-hapas para • coberturas, caixas dágua
.abras 'de descarga para etixos. edifica.
-8es premoldadas, estuque, emulsão de
'ase asfáltico, estacas, esquadrias, estru.
.uras metálicas para construções, lama
as de metal. ladrilhos. lambris, /uvas
(IP Junção. !ages. lageotae. material isolante contra frio e calor. -manilhas. massas para revestimentos de Dardes. ma.
'feiras para construções, mosaicos. pra
lutos de base asfáltico, produtos para
tornar . impermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cal, hidráulica pedre
milho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
rara revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cinento ou gesso para tetos e paredes.
p apel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construaçes. parquetes, portas, portões. visos. soleiras
para portas, tijolos. tubos de concreto,
telhas. tacos. tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
• vitrõs
Têrmo n.° 753.504, de 8-6-66
Marcos Antônio José Rotfr
Rio Grande do Sul

ROTTA
1P-

\- Ifid(1 51110 ntaSiterta
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
Urrais n.° 753.505, de 8-6-66
Importadora do Paraguai Ltda..
Rio Grande do Sul

DO_ PANA-COAI'
••s•
todiistriã grãsiteite

Classe 36
Pa,-1 distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusbee, boinas, baba-

douros, bonés, capacetes, cartolas, cara-'
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças,' calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos dt 'ingere, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, maletós, palas, penhoar, pulôver. paternas.
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
sueteres, shorts. sungas, stolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos. uniformes
e vestidos
Térmo n.° 753.506, de 8-6-66
Castor Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Rio Grande do Sul

Têrmo n.° 753.509, de 8-6-66
Cariri Industrial de Óleos S. A.
Ceará

Classe 1
Fluidos para freios hidráulicos
(óleos)
Têrmo n.g 753.510, de 8-6-66
Cariri Industrial de Óleos S. A.
Ceará

CASTOR
Classe 38
Cartões sociais, isto é: cartões impressos contendo felicitações, pêsames, convites, agradecsuertos.e parti rioacões
estojos contendo cartões sociais etique
tas e rótulos; artigos de papelaria. papel de tôda especo. para escrever envelopes; papel de embrulho; livros não
impressos, cadernos escolares
Tèrrno n.° 753.507, de 8-6-65
Distribuidora Nordestina de Equipamentos e Representações Ltda. (DINE
Equipamentos)
Pernambuco

DISTRIBUIDORA
NORDESTINA DE
EQUIPAMENTOS E

-,._REPRESENTAÇOES

CDU

LTDA.
EQUIPAMENTOS)

Nome comercial'
Têrmo n.° 753.508, de 86-66
Laboratório anguri Ltda.
Pernambuco

Laboratório
Supri
Nome comercial

Classes: 33 e 4
Sinal de propagpnda
Têrmo n.° 753.511, de 8-6-66
Cariri Industrial de 'Óleos S. A.
Ceará

PIRAJÁ
_
IMAstrio ,Brãsfietta
Classe 4
Óleo de mamona, óleo de riclno '(sem
aplicaço específica)
Têrmo n.g 7'.:3.512, de 8-6-66
Levy Martins Gouveia Ltda.
Guanabara

PEPUMaiSON
INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 37
Roupas bran-as para cama e mesa:
Acolchçoado., para camas, colchas. -ces+
bertores, .esfzegõee, fronhas, guardam.
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ps, jogos bordados, jogos de casinha,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetes, ~ticões para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Têrmo n.° 753.513, de 8-6-66
Levy Martins 8 Gouveia Ltda.
Guanabara

ia PETITEWSON

P

Classe 37
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 753.514, de 8-6-66
INPAL — Indústria de Produtos
Químicos Auxiliares Ltda.
Guanabara

INPAL INDÚSTRIA
DE PRODUTOS
QUIMICOS
AUXILIA.RFS LTDA.
Nome. Comercial
Têrmo n.9 753.515, de 8-6-66
INPAL — Indústria de Produtos
Químicos Auxiliares Ltda
Guanabara

JNPAL

Têrmo n.° 753.518, de 8-6-66
INPAL — Indústria de Produtos
Químicos Auxiliares Ltda.
Guanabara

1NPALENE
Classe 1
Anilinas, resinas sintéticas, produtos
químicos não inflamáveis auxiliares
para as indústrias dos tecidos, do papel,
da borracha e dos couros
, 75 3 . 51 9., de 8-6-1966
Termo
Inpal Indústria de Produtos Químicos
Auxiliares Ltda.
Guanabara

INPALMERCE

RIPWRISIV'
AORMS70(
tr:13/..•

C

AUTOMÓVEL CLUBE vis
UMUARAMA

Umuarama- Est.
Paraná

Classe 42
. Cerveja
Termo n.° 753.524. de ,7-6-1966
Companhia Antártica Pauusta Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos
São Paulo

Classe 1
Anilinas, resinas sintéticas; produtos
químicos não inflamáveis auxiliares paar
as indústrias dos tecidos do papel, da
borracha e nos couros
•Termo n.° 752.520, de 8-6.1966

R

o

R
o
G
À.
o

Inpal Indústria de Produtos Químicos

Auxiliares Ltda,
Guanabara

INPAIKIT

INPALTEX

PROPR.°

G

AÇA°

Dia da Ninfa Vazia
.•
2 43
Sinal de 'prcpaçr:.inda

Termo n.° 753.528, de 8-6-1966
Lojas Rivo•S.A.
- São Paulo
C-ENTRO DE OFERTAS'.
Classe 36
Expressão de propagnncla
Termo n.° 753.529, de 8-6-1966
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília

o

INDIISTRIA BRASILEIRA

INPRIDE

r.1:.,,se 1
si, -"stica., produto •
linas.
nu: míco g!. •
• - 71/1?res
c.cidos, :•;o nane!.
para as i•. d."is'.rfp.s
da h•n•. -a e , d•-is r .ros

PRO R e: o O A,

INDOSTRIA BRASII

Classe 50
Impressos para uso em. cheques, duplicatas, envelopes, fatilrcls. notas promiss6rias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos. bilhetes impressos
INMSTRIA BRASILEIRA
Têrmo n.g 753.516, de 8-6-66
.Classe 1
•
Indústria de Produtos
INPAL
Anilinas, resinas sintéticas, produtos
Químicos Auxiliares Ltda.
químicos não inflamáveis au,áliares paar
Guanabara
as indústrias dos tecidos do papel;) da
borracha e dos cOurus
Termo U. 9 753.521, de 7-6-1966
Guajará, Comércio e Navegação, Ltda.
1NDI,STRIA BRASILEIRA
Pará
Classe 1
Anilinas, resinas sintéticas, produtos
químicos não inflamáveis auxiliares
para as indústrias dos tecidos, do papel,
da borracha e dos couros
Termo. n.° 753.517, de 8-6-66
INPAL — Indústria de Produtos
Guajara, Comércio •e Navegação Ltda.
Químicos Auxiliares Ltda.
Goa nabara
Insígnia comerciei
- Termo n.° 753.523, de 7-6-1966
„Companhia Aritártic.a P,ulisti Indústria
Brasileira de- Bebidas e Conexos
São Paulo

INDOSTR T.A BRASILEIRA

Termo n.° 753.522, de .7-6-1966
Companhia Antártica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas
Coneiros
São Paulo

' Classe 42
Cerveja
Termo--n.° 753.525, Cie--7.-"6-1966Lojas Rivo S . A .
São Paulo •

Classe 33
Título de Estabeelcimento
Termo n.° 753.530, de 8-6-1966
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília

AUTMÉSVEL CIÁTJBE DE
CORN2L10 PROCOPIO
Cornelio Pr000p:s1.0.
Est. do Partná
Classe 33
Título de Estabelec'mento
Termo n.° 753.531, de 8-6-1966
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília

AUTOMÓVEL CLUBE
DE CAMPO tfOUR.ÃO
Cagatio Mourao- Est.

do Paraná
MERCADO DE OFERTAS
S :a o Paulo—Capital j

Classe 36
Titulo de Estabtc ciwento
Termo n. o 753.526, de 8-6-1966
Lojas R i vo S . A ,
São Paulo
MERCADO DE .OFERTAS:
Classe 36
Expressão de propaganda
Termo -n ° 753.527 de 8-6-1966
Lojas Rivo S.A.
São Paulo
JENTRO 1"J1.,J OFERTAS
Suo Páaún-Capital
Titulo dr Est-ibeeleimenta •

Classe 33Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 753.532, de 8-6-1966
Confederação Brasileira de
AutomobilismO
Brasília.

•, AUTOMÓVEL CLUBE
DE PARANAVAI
.•

Paranavaí- Esto
do Paraná

Classe 33
Titulo de Estabelecan •nto
Termo 1.0 753.533, de 8-6-i966 •
Comércio e Representaçõtt
Limitada
São Paulo

á, R V I 1, L E/
,
Classe 8
Para distinguir os seguintes, artigos el#,,
tricos: Rádios, aparelhos de televidiai
hos de refrigeracão. enceradeiras. as.1
oírndores de oh togaes, tornos e foga.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

4 correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.5 753.541, de 8-6-1966
Termo n.° 753.537, de.. 8-6-:1966
miras elétricos, chuveiros. 'aquecedores.
Isobrás --- Isolamentos Hermes e
instituto Adventista de Casino
balanças, ferros elétricos de engomar e
Representações Ltda.
São Paulo
passar. batedeiras. coqueteleiras. exareRio de j an r iro
credores liquiddicadores elétricos má
quinas para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas. fervedores
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquina,
•Classe 16
fotográficas e cinematográfica& cata
Artigos da ciasse
rainhas elétricas, garrafas térmicas, re
Termo n.9 753.542.. de 8-6-1966
gaclores automáticos. lâmpadas. apareAntonio Matos Permra
lhos de luz • iluorescente, aparelhos de
Rio de janeira
comunicação interna, esterilizadores coa
densadores. bobinas, chaves elétricas
Comutadores, interruptores. tomadas de
corrente. fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados
INDÚSTRIA BRASILEiRA
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi
mação. abat-iours e lustres máquinas
Classe 41
Classe 2
para lavar roupas para uso
Farinha de .enteio
Artigos da classe
iomesti cc.
'remia n.° 723.53S de 8-6-1966
Termo n. 5 753.543. de 8-6-1966
Urino n.° 753.534 de 8-6-1966
(Prorrogação)
Instituto Adventista de Ensino
ladústria e Comércio de Refrigeração
Branco
e
Preto
Decorações
e
Artesanato
São Paulo
"Asvic" Ltda.
São Paulo
Guanabara

!SOBRAS

MATOX

PRORROGAÇÃO

ASVIC

sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
Para calçadas
Termo n. 5 753 546, de 8-6-1966
S.A. Mo;nho Sant sia Indústrias
Gerais
Sãu Pauli-

MMO

VliFtTittso_,
•
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie, fios ,e linhas, torcidos ou não;
tios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; lios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
Termo n. o 753 547, de 8-6-1966
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo
OURELO

Nome Comercial
Termo n.° 753.545. de R-6-1966
Representações Reunidas Ltda.
Rio Grande do Sul

REUNIDAS

Classe 41
Geléia de abuaxi
Termo n.° 753.535, de 8-6-1966
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo

Classes: 8 — 11 — 14 — 15 — 16 -Classe 33
17 -23-24 -- 25 —26-- 27 -Representações em geral e comissões
34 — 37 —
Sinal de propaganda
Termá n.5 753.541 de 8-6-1966
Indústria de Tintas Louçalin S.A.
Termo n.° 753 539, de 8-6-1966
.Rio Grande do Sul
. (Prorrogação)
Branco e Preto Decorações e Artesanato
PRORROGACÃO
São Paulo
PRORROGAÇÃO

RETO

OMRON

70 ROO
Classe 41
Gelei ade amora
Termo n.° 753.536, de 8-6-190
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo

C asses: 8 — 11 — 14 — 15 — 16 —
17 — 23 —24 —25 —26-2734 — 37 —
Sinal de propaganda
Termo n.o 753.540, de 8-6-1966
Orac — Oficina de Recuperação de
Aparelhos Científicos Ltda.
Guanabara

ORAC - OFICINA DE
RECUPERAÇÃO
DE APARELHOS
CIENTÍFICOS LTDA.
Nome Comercial
Classe 41
Geléia de abacaxi

Classe 22
'Para distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e liphas em geral para 1.,,,rdados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
Termos as. 753.551 e 753.552, de
8-6-66
Tateisi Electronics Company
Japão

• Classe 46
Para distinguir Amido, anil, azul da
Prilssia. alvaiade de zinco abrasivos
afgodáo preparado para limpar metais.
detergentes, esnremacetes, extrato de
anil. fenda tiara tecidos, Fósforos de
cêra e de madeira, goma para lavanderia. limpadores de luvas. liquidos de
branquear tecidos líquidos mata-gordu.
”as para roupas e mata óleos para rou
pas. oleina óleos para limpeza de carros. nós de branquear roupa. salicato
de sódio. soda cáustica, sabão em pó.
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Classe 8
Micro-chaves, chaves de botão, chaves
inversoras, chaves de pressão, ..laves
térmicas, chaves magnéticas, chaves fotoelétricas, chaves de aproximação, chaves estáticas, chaves de nível; contadores elétricos; reles magnéticos, reles fotoelétricos, relês estáticos, reles térmi
cos, relês de tontrôle de nível; reles
para ligação a terra, relês de supercorrentes, reles do tipo de indução; reles
de limite do tempo, reles de retardamento de tempo, reles de limite de tempo term!camente acionados, aparelhos r
instrumentos para contrôle de elevldo
res; aparelhos e instrumentos para con
trôle de tráfego; torneiras automaticr .
Classe 17
Contadores elétricos, máquinas pn.
vendas, faturadores, caixas registra
oras

