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Richardson-Merrell Inc. - Processo
(Republicado por ter saido com incor- deferido.1
.
reções no dia 9-12-66)
N9 37l1.514 - Marca: Serra Requerente: Com. e Ind. Barbosa 6
Rio, 12 de dezembro de 1966
Marques i S. A. - Recorrente:.. Indústrias . Macedo Serra S. A. - ProDespachos em Recursos
cesso deferido.
- . N9 372.279 - Marca: Weld O Senhor Secretário da Indústria Requerente: Eletromecânica Weld LiHeraldo Souza Mattos
negou mitada --L, Recorrente: Union Carbide
provimento aos recursos interpostos nos Corp. -+ Processo deferido. .
processos abaixo mencionados a fim
N9 379.773 - Titulo: farmácia
de manter as decisões anteriores:
Bonança - Requerente: Farmácia Bonança L da. - Recorrente: Eau de
•
Termos:
Cologne 6 Parfumerie-Fabrik GlockenN9 221.985 - Marca: Page
gasse --4 N° 4.711 Gegenuber Der
Requerente: Pagé S. A. Ind. e Com. Pferdepat von Fred. Mulhens. -- Recorrente: Ind. Ferragens Pãgé Proceaso deferido.
_
Ltda. - Processo deferido.
N° 3771,554 - Marca: tInimatic N9 268.765 - Marca: Disforma Requerente: The Karpark Corp. Requerente: Lab. Disfarnia Ltda.
Recorrente: MarcellO Massará 6 Cia. Recorrente: Ibesa - Ind. Bras. de
Embalagens S. -A. - Processo defe- Processo deferido.
1
.
N9 280.204 - Marca: J. G. - rido.
N° 30.250 - Marca:- Debece Requerente: Comp. de Tecidos José
Gitti - Recorrente: Indústrias Gas- Requerente: Produtos Farmacêuticos
parian S. A. - Processo deferido. Astra do; Brasil Ltda. - Recorrente:
N° 299.460 - Marca: Jansen - Johnson 6 Johnson do Brasil Produtos
Requerente: Jansen S. A. Decoracio- CirúrgicOs' Ltda. -1 Processo defe•
nes y Muebles - Recorrente: Jantzen, rido.
. N. 384.517 - . Marca: Real Inc. -- Processo deferido.
Requerente: Porcelana Real S. A. N° 356.776 - Marca: 1 -.- Re- Recorrente, : Irmãos Zanota da Cruz.
guCrente: Fundição Tupy S. A. - - Processo deferido.
Processo deferido.
N9 447 1:969 •- Marca:' Complamina
N° 357.716 - Titulo: .2.cutora Fundo de Cultura - Requerente: Editora - Requerente: Johann A. Wuifing fundo de Cultura S. A. - Recorren- Recorrent: Laboratório Climax ;. A.
te: Fundo de Cultura Económica. - --- Proceáso deferido.
N° 3771.007 . - Marca: Fornomatic
Processo deferido.
Reqi+ente: Metaaltirgica Wallig
N9 362.462 - Marca: Sicatex - S. A. ---,- Recorrente: Ibesa - Ind.
Requerente: Sica Soc.. Industrial de Bras. de Embalagens . S. A. - ProCartonagem e Artes Gráficas Ltda. - cesso deferido.
Processo deferido. •
N° 374.035 - Marca: Três Estrelas
N9 362.460 Marca: Sicatex - - Regue -ente: Auto 'Mecânica Três
Requerente: Sica - Soc. Industrial Estrêlas Ltda. - Recorrente: Daimlerde Cartonagem e Artes Gráficas Ltda. Benz Aktiengesellschaft. , - Processo
' - Recorrente: Eucatex S. A. Ind. e deferido.
•
Com. - Processo deferido.
. N° 373.781 - Nome comercial: InN° 366.314 - Marca: Babá - Re- dústrias Rkinidas Estrela Branca S.A.
querente: Douglas Hansen Bicudo e João - Requerente: Indústrias Reunidas Es.Arnaral Botelho - Recorrente: Finan. trela Branca S. A. - Recorrente:
celra de Perfumaria S. A. - Pro- S. A. Moinho Szntista Indústrias Gecesso deferido.
rais. - Processo deferido.
.
.
N° 367.281 - Insígnia: A .)opular
N9 371 515 - Marca: Daserra - Requerente: José Lazzarini & Filho Requerente: Com: e Ind. Barbosa 8
- Requerente: São Paulo Alpargatas Marques S. A. - Recorrente: InS. A. - Processo •deferido.
dústrias Macedo Serra S. A. - ProN° 368.833 - Marca: Vaporii - cesso deferido.
Requerente: Dr. Recordati Laboratório
N';' 354 677 - Marca: Matriz ft. rmaceutico S.p.A. - Recorrente:.
Requerente: Matrbi S.• A. Ind. Com.

Recorrente: CoVentry Gauge 6 Tool
Company Ltd. - Processo 'deferido.
N9 357.250 - Titulo: Fransportadora Continental - Requerente: Geraldino Drumond - .Requerente: A
Serviçal S. A. Técnica e Comercial.
- Processo deferido..
•
N° 358.488 - Marca: Spasmosneurin - , S. A. Institutos • Ter,3peuticos
Reunidos Labofarma - Requerente:
Dr. Luiz Monteiro Salgado Lima Recorrente:. Bracco-Novotherápica LaboratOrios S. A. - - Processo .deferido.
,
N° 386.640 - Marca: 5 a 2 Requerente: . Leopold Auguste Courbet
- Recorrente: Société Anonyme Chanel. - Processo deferido.
N° 369.110 - Marca: Cutemaq Requerente: Comercial e recalca de
Máquinas Coternaq Ltda. - Recorrente: Soe. Técnica de Materiais Sotema S. A. - Processo deferido.
N9 370.423 - Marca: R - Requerente: Royal . Materiais de Construção . S. A. - Recorrente: Porcelana
Real S. A. - Processo deferido.
N9 367.901 - Titulo: Frisotek
Requerente: Soe Tekno Ltda. - Processo deferido.
.
IW 364.508 - Marca: Colchão de
Molas G-3 - Requerente: Marcos
Gandelmán.
Processo ieferido.
N° 365.090 - Marca: Luder Requerente: Luiz G. Almeida Ei Cia.
Ltda. - Processo deferido.
N° 375.830 ...- Marca: Brasicár Requerente: Naufal .S. A. Imp. e
Com. - - , Processo deferido.
N° 379.948 - Marca: Cruzdias Requerente: Produtos Farmacêuticos
Cruzdias Ltda. - • Processo deferido.
In19 377.931 -• Marca: Durinhos Requerente: Durinhos Industrial e Comercial de óleos Vegetais Ltda. -.Processo deferido.
N9 384.305 - Marca: S. M. Itagui
- Requerente: Porcelana e Steatita
S. A. - Processo deferido.
N 9 537.262 Marca: União Requerente: Soc. União de Lacticinios
Ltda. -- Processo deferido.
N° 356.771 --- Marca: Tupy
Requerente: Fundição Tup¡t S. A. Processo deferido.
.
, N° 359.129 - Marca-'
Requerente: Valcovny Trub Matava- KRMenta, Narodni Podnlk.
Processo
deferido.

N° 381.638 - Marca: • Herta ~mi
Requerente: Hertz Eletrônica Ltda; -me
Processo deferido.
•
i
N9 374.579 • - Marca: Tauro
Reguei-cate: ' forjas Taurus S. A. Indo
e Com. -- Processo deferido.
N9 372.979 - Marca: Ultra nffik
Requerente: Ideal S. A. Tintas e Verá
nizes. -. Processo deferido..
1W-314.599 - Marca: '1E - Re4'
querente: Usina Queiroz Júnior S. A.1
Ind. Siderúrgica. - Processo defe4
rido.
N° .•327.378 - Marca: Solar
Requerente: Lanches e Doces sola
Proceno deferido.
N° 318.593 -- Marca: '..)uatro En2
grenagens TGC S. A. - Requerente4
Textil Gabriel Calfat S. A. -- Pro•
.cesso deferido.
N° 349.001 - Marca: Binguinhal
Requerente: Ind. de Meias Gega
Ltda. - Processo deefrielo.
1W -355.687 , - Marca: Perdigão ...e
Requerente: Perdigão S. A. Com . •d
Ind. - Processo deferido.
N9 520.071 - Marca: Mtaripe
Requerente: Impetro' Com. e Ind.' Lia
mitada. - Processo deferido.
N9 431.017 Frbse de propagana.
da: Festa "da Cerveja - RequerenteZ1
Turnerschaft de 1890. - Processo do*
ferido.

N° 390.346 - Marca: Revista 0.2%o
rente -"Requerente: Editora Correntd
S. A. = ProcesW, deferido.
N° 389.917 - Marca: Corrente
Requerente: • Editora Corrente S. Am
- Processo def2rido.
N° 389.263 - Marca Atlas
Requerente: Humble 011 t :1 Refiningj
Company.
Processo deferido.
N 9 389.918 Titulo: Editora Com
rente - Requerente: Editóra Corrente(
S. A. - Processo deferido.
N9 362.251 - Marca: Raycord -a
Requerente: Fábricas Ger:nade S. 4ka
Processo deferido.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOW
GERAL
Rio, 13 de dezembro de 1966
O Senhor Diretor-Geral Inpndott
blicar o despacho proferido pelo 1411\44
Juiz de Direito da 49 Vara da Fazenda
Pública do Estado da Guanabara, nod
autos de Mandado de Segurança dd
Fausto Junqueira Rebouças contra d
Sr. Secretário da Indústria do Minis*
tério da Indústria e. Comércio, .obJdo
tiYando , a anulaçdo:dêste ato lue rano

5330 Segunda-feira 19
— As Repartições Públicas'
deverão remeter o expediente
destinado à publica,:ão nos
jornais, diariamente, até às
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E-XPEQIENTE
DEPARTAMENTO DE IK'''-3 rZENSA "..ACCO:çelL
TOR OrnA,.

ALFERTO DE Er-sr, O PEREIRA

— As reclamações pt'inen:
04,ÇZ n
DO-iFéE DA 5 e C .`0 ..,ri
CHEFÉ DO SEDV i C0ne OLPEILICACCUS
kes CI maléria retributda, nos MURILO
PLoni, NO CLI,v1AR,
FERREIRA L VES
casos de erros ou 'omissões,
deverão ser • formuladas por
DIAF:10 OFICIAL
escrito. à Seção de Redação,
seÇ O o..
das 13 às 16 horas, no maxi.
do p. volicided0 . dO oxpodionto do Dopai-idmor`t.o
grto até 72 horas após a saidu
érodieoci do Orop•enesod O Incluctrial do Mim,t6rio
do Indo:ii trio . o Comércio
dos &trios oficiais.
tnipo.:.- 1,c, non Oficiare de E),, attt rei alo afr In t ansa Necenai
— Os originais deverão ser
, 'dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSiNATÚRAS
direito. rasuras- e emendas:
— Ereetuadas as para o
FuNcioxÁnins .
PAIITTC 2J LAR MS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES
Capital
e !TM:v.or:
Capital
e
Interior:
anuais, as assinaturas poder-1
4 a0
. Cr,
6 OU° Stah'sliv
• Cr S
ee-ão tomar, em qualquer Semestre .
Ci
. . . Cr 12 BOO Ano
Ano .
9.0e0
época, por seis meses 0.11
an O.
Ext eriOr .
Exterior:.
.
Cr$' 13 0a9 Ano
Cr4 10.000.
— As assinalaras vencidas ano
poeierõo ser suspensos seio
aviso prévio.
vim .impre ,;sos o número do dos jornais, devem os as,
Para facilitar aos assinan- talão de registro. o mês e o sitiantes providenciar. a restes a verifieaç .(;0 do prazo de ano em que ¡iodará..
pectiva renovação com anteá fim de Pintor solução de' cedência mínima de trinta'
validade de suas assinaturas.
enderêço , , nniinuidatle no recerimeuto' (30) dias. ria pinte-superior
gou . o delerimento do termo 3421263 do despacho de indeferimento do termo'
— marca Mapa Etecnico Fiscal. — 274.846 — marca: Adega de Califis
O Sr.' juizo exarou o seguiure deS- "— Dou provimento ás razões do pedido de reconsideração, no sentido de
pacho .
Para os devidos fins, comunico a V. se aguardar a decisão do Poder luS. que ros autos do mandado de se-. diciáric
•
gurança impetrado por Fausto JunqueiShell Brasil S. A. (Petróleo) —
ra Rebo , ças toi &negada a segurança no pedido de reconsideração do desimpetrado.
oacho de indeferimento do tèrino núA
mero 361.187 — marca: Shell
E.xigéncias
alegação do pedido de reconsideração
N° 448.334 — Indústria de Tecidos não destrói o motivo do despacho aue
Lanar Ltda. — Diga se requereu a indeferiu o pedido de registro. Reconsidero o despacho de indeferimento
prorrogação do registro 199 537.
registro, por ter cessado o impedimento (registro número 175.105) sem
Diversos
prorrogação.
Sérgio de Mdlo — no pedido de
nomeação para seu preposto a SenhoExpediente da Seção,'
ra Sonia Maria Pina Teixeira.
de Recursos •
Deferido.
Organização Irmãos Cunpos S. A,
— no pedido de cancelamento .da noRio, 13 de dezeml;r0 d e 1966
meação de seu preposto o Sr. .Tosnio
Exigências
Deferidó.
Mukai

Diversos

Reconsideração de. despachos,
Sociedade Algodoeira dO Nordeste
rasi/eiro S. A. no Pedido de ieconsideraCão do despacho 'de deferi...
mento do termo 270.231 .— marta:
Pérola — de João Sanchr-P Arriaba.,
— Reconsidero o despacho que cozi,deu o registro à requerente. acolhen(2o pois as razões do pedido de - reconsideração.
Casa Fonseca Duarte (Cereais) Linitada — no pedido de reconsideraç.ão

Recursos interpostos
-. Cooperativa Central de Latidnios
do Estado 'de SãO Paulo (no recurso
interposto ao indeferimento dá frase
de propaganda Leite Paulista, o Alimento Mais Saudável da Fazenda Para
Sua Casa, termo 396.536) .
Fábricaa de Produtos Aeronáuticas
Cruzeiro Ltda . (no recurso interposto
ao indeferimento do "ti.*:rmo 326.352,
marca Cruzeiro) .

— As . Repartições Pábl..as
cingir'se-ão às assinaturas.
anuais renovadas até 28 de
e p r ri, de cada ano e as
iniciados, em qualquer época,
pelos i;:.gãos competentes.
— A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados ae esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli.
Pitamos usem os interessados
preferencialmente cheque mi
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.
mento de Imprensa Vacionat
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
'fornecerão aos assinantes que
as solicitarem /2G ato Cl) assinatura.
— O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatttra.
— O custo- de cada exemni.
piar- atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 101 por ano
decorrido.

Laboratório Yatropan S. A.
Heuhlein, Inc. (no recurso Interposto ao deferimento da marca O:1°ff, I No recurso interposto ai deferi-.
1 °.mento do termo 435.449 marca
d'rmo 356.496) .
Joseph CrOsiield C Sons 6u.l. (no Kadinon.
Ciba Societé Anonyme — No reccurso interposto ao deferimencO
curso interposto a.) indeferiment
termo 383.125, marca Serhosil).
de Marcas e Ba- do termo 435.768 marca Sermix.
Agencia Moderna
.
Eucatex S. A. Indústria e Cotentes Ltda. 1110 recurso interposto ao
deferimento do termo 383.505, marca mércio — No recurso interposto
ao indeferimento do termo númeLiodose)
Gelobras Ind. Bras. de Refrigeração ro 437.865 marca Formitex.
Ltda . (no recurso interposto ao dele- Clube dos 21 Irmãos Amigos
rimento do termo 391.779, ti , ulo Ge- — No recurso interposto no indeferimento - do termo 440.575
lobras) .
• 1\las:,x; Alimentícias Ltda. (no recurso interposto ao deferimento do tér-

mo 399.828, marca Jóia) .
Cooperativa Vinícola Caxierse Ltda.
(no recurso interposto ao deferimento
do termo -402.309, marca Catedral),.
Eugen Bauer Gesellschaft M.B H.
(no recurso -interpostoao ..ndOnrimento
do termo 403.1-91, marca Bauer) .
A. B. C. Rádio e tTelevisao S A.
(no recursO interposto ao indeetráni
to do .termo 408.219, barca A130) .
Editora Ypiranga S. A. No
Termos com exigentias cumprir:

didam Cia.. de instrumentos c ApaN° 621'. 999 Marques 5 Filho Limitada. — O processo foi arquivado' relhos Mecânicos (junto à patente priv.
nos termos do artigo 192 do Código., invenção n°46.942).
Não encontrando a parte legal a mo- Irmãos Knopfholz Ltda . (junto ao
teção do requerente, nada hã'citie de- 'termo 89.081). •
ferir .

Dezembrori 1966

recurso interposto ao deferimento
do 'termo . 413..294 marca. Seleções.
Fiscais,
British Belting & Asbestos Ltd.
osto ao 'defe— No . rectirso interp
rimento ', do termo 416.779 Marca
Vulean.
Laboratório Procam p o. Ltda.. —
No recurso .interpoáto ao- indeferimento do , temo 420 171 marca
•
. •
Vigoril. .
British Nylon Spinners Licl.
No `recurso *interposto- •ao indefe:rirnento do termo 421 015 marca
• .•
Bry .
• Suerdicçli. S. A. Charutos, e Cigarrilhos'-- No recurso interposto ao deferimento ..do termo: número 423.663 marca Royal Smoke

Marca Noticias dos 21.
Cia. Técnica de Motores — No
-recurso interposto go indeferimento • do termo 448.621 marca
Mototec.
- Metalúrgica Recorde — J. M.
Fernandes S. A. — No recurso
interposto ao deferimento do terMo 450.127 marca Record.S. A. Fábrica de Papel Santa
Maria — No recurso interposto ao
indeferimento ,' do termo 451.466
marca .Campista.
Cpperweld Steel Company —
NO' recurso interposto -to indeferimento do Termo 452 387 marca
Alumoweld.
.
.
•,,
.São Paulo Alpargatas • S. A. —
N • recurso interposto ao deferimento do 'termo 453 923 marca
•COnouistudor.
Pearson S. A. Indústrit: e Coraérci. c. — No recurso interposto
ao indeferimento do 'termo 410.404
Marca Tet-Vi ia .
. Pie Gillelte Company --. No recurso' interp OSto ao deferimento
do termo 457,101 mar,--a Valei.
Editara Edilormex Internadonal Lida No recurso inter'posto, ao Andeferim-nto do termo
n." 460.013 marca Soperaventuras

Segunda-feira 19
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. .

• Novatracão Pneus de Tratores
g . A. No venrso interposto
RO indeferimento do tênue número 460.918 marca Novatração:_
Novatração Pneus de. Tratores
S. A. - No recurso interposto
ao •indeferimento do têrmo nume,
ro 460.919 marca Novatração.
Lojas das Velas - Comércio e
Indústria Ltda. - No recurso'interposto • ao indeferimento do têrme 463.869 marca Loja das Velas.
Demetrio Pores & Cia. Ltda.
No recurso interposto ao deferimento do tétano 467.81P marca
Cobalfer.
Copperweld Steel Company . - No
recurso interposto ao indeferimento do térmo •468 267 marca
Alumoweld.
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N.° 517 J533 - Banco RiogranN. 519.723 - Faina S. A. EnN.° 520.716 - Moinho Fama
denso de Expansão Econômica genharia e Construções,.
S. A.
S. A.
N. 519.728 - Soc. 'Geral de
N.° 520.717 - Moinho Fama
N.° 517 .534 - Banco Biogran- Participações.
denso de , Expansão Econômica ' N.° 519.729 - Cia. Geral de S.A
N.° 520.718 - Alolnro Fana
S. A.
Participações. • •
S. A.
N. 517 .535 - Banco RiogranN.° 519.730 - Cia. Geral de
N.° 520.719
Moinho Fama
denso de Expansão Econômica Participações.
S. A.
S. A.
. N.° 519.731
Cia-. Geral de
N. '520.720 - Moinho Fama
N.° 517.544 - Schorch S. A.
N.° 519.760 - Publicidade tria- S. A.
Indústria Elétricas.
non S. A.
.
N. 520.821 - Moinho Fama
N. 517.545 - Cormon S. A. EnN.° 519.763 - • Vasabras Soc.• S. A.
genharia de Projetos e Montagens de Adm. Ltda.
N.° 52 0
. .722 - Moinho Fama
de Indústrias de óleos • Vegetais e
N.°. 519.765
Merito Marcas .e S. A.
Derivados..
Patentes Ltda.
520.723 - Moinho Fama
N.° 517.569
Masterson Rádio
519.768 . - Write,- Marcas e S.,N.°
A.
e Televistin Lt da.'
•
Patentes Ltda.
N.° 520.724 - Moinho Faina
N.° 517.576 - Marmoraria ItaN.° 519,772
Grossmann &•-Al- S. .A,
Marati Ltda.
meida Ltda.N.° 520.725- -- Moinho Fama
N.° 517.581 - Elza -de. Aguiar -N.° 519.783
Salles Souto Co- S. A.
Obermuller
•
mercial
e
Import.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N. 520.731 - Moinho Faina
N.° 517.605 - Fábrica de MóN.° 519.833 - LuZ Construtora S. A:
DA DIVISÃO DE MARCAS • veis- Renascença Ltda.
e Terra p lanagem Ltda.' •
N.° 520.732 - Moinho Fama
, N." 517.508 - Engenharia .Fa:.
N.° 519.835 ---- CCB = .Consor- S. A.
• De 1.3 de, dezembro de 1966
ber- do Brasil S. A.
cio Central ,de Bebidas e Produtos
N.° 517.618 - Souza X:: Marti- Alimentícios. Ltda.
N.° 520.733 - Moioho Fama
A rquiy a mento - de procesSos
nell'i Ltda.
N.° 519.836
Que & Vau Báak S. A. •
Ficam os processos abaixJ menN.° 517 619 - -Alfonso- .Rojo Lála. - • N.° 520.734 - . /Moinho Fama
cionados arquivados, de acôrdo Martinez.
•
N. 519.849
Toni', Técnica S. A.
com o que consta do edital publi-;
N.° 517 ..637 - Ineohiaba
N.° 520.735
de Móveis Fsinbutidos Ltda.
Moinho Fama
cada no D.O. de 1-6-66.
tria e Comércio de Produtos QuíN.° 519.854 - Eddie Polo Al- S. A.
N.° 517.087 - Rubens Nieolan micos e Materiais Básicos Ltda.
gaves.
N.° • 520.736 - Moinho Faina
Nas o.
S. A.
N.°
517.044
Au
Petit
Louve
N.°
519.864
Usina
Barra
N.° 517.105 - Construtora Bar- Modas T,tda.
Grande de. Lençóis S. A. N. 520.737 - Moinho Fama
rilense Ltda. •
N. 517.657 - Transistor 'Siaste'.
N.° 519.865 -- S. A. Indústrias S. A.
N.° 517.129 --• Companhia São Ltda.
520.738 - Moinho Fama
Bento Comércio, Indústria e AgroN.
517.058
S.
Transistor
Master
A.
N.
519.870
Cadinho
Aços
pecuária.
N. 520.739 - Moinho Fama
Finos • Ltda. •
Ltda. •
•
N.° 517.195
Produtec
S.
A. •
'
N.'
519.372
Sonari
Soc.
Nadutos do Petróleo 'e Técnica Ltda.
N.° 517.659 - Transistor Master cional de Pastilhas Ltda.
N. .520.740 - Moinho Fama
•
N.° 517.197
Jacob José Ha- Ltda.
520.087 - Laboratório Wal- S. A. • •
ftka.
N." .517.660
Transistor Master ferN.°
.
Ltda..
N.° 520.741 - Moinho Faina
Ltda.
N.° 517.274 - Sociedade de Re- • N.° 517.663
N.° 520.112.-2--. Itnap ind. 'Stern S. A.
Fábrica
de
Bispresentação e Comércio • Atlântico
de Auto Peças S. A,. .
coitos Alber Ltda.
520.742 - Moinho Fama
Ltda. Sor'cal.
N. 0 520.118 - Keratec Indústria S.N.°
A.
N.°
517.685
Dibel
•N.° 517.330 - Produtos FarmaComércio de Equipamentos Lide Produtos de Beleza Ltda. eN.° 520.743
Fama
mitada.
cêuticos Immuna S. A. Indústria dai-a
S. À.
N.°
517.711
Eletrônica
Cae Comércio.
N.°
520.119
Eletro
Geral
In-,
N.° 520.744 - Moinho Fama
N.° 517.338 - Plásticos Vitrifi- rioca Ltda
tehligadores Egi Ltda.
.
cados Plavisa Ltda.
N.° -517.'725 - Jugon Café . S. A. • N.° 520.120 - Eletro Geral In- S. A.
N.° 517. a45 - Renato Proença.
N.° 520.809 - Standard Eléc.
N. 517.748 - Cruzeiro .Cia. de terligadores Egi Ltda.
N.°. 517.355 -• Comercial Admi- Crédito Financiamento e InvestiN.° 520.126 - Jan de Wit Com. trica S. A.
mento.
nistradora Mineira Ltda.
V
Re presentações Ltda.
N.° 526.810
Standard Eléc.N.° 517.750 - Panificação SanN.° 520.128 -.Plinio Crernasco. trica S. A.
.N.° 517.356
Comercial Admita Rosa Ltda.
•
N.° 520.828 - Comissaria e Ex.
N.° 520.129 --Mini° Cremasco.
nistradora Mineira Ltda.
N.° 51.7.751 - Produtil MannN.° 520.131 - I.udovico Denu- portadora Rialto Ltda.
N.° 517.414 - Jucabras - InN.° 520.936-. Tecni Tagus Condústria e Comércio de Produtos fatura e COmércio de Recipientes beis.
Ltda.
,•
N.° 520.132 - Lndovico Denu- servadora de Relógios Ltda. .
Eletronicos Ltda. .
.
N.° 520 939 - Fornecedora de'
N.° 517.416 - Comissária de
N.° ,517.752
Produtil Maim- beis. •
N.° 520.134 . - 'Antônio Caros°. Materiais para Construção GuaruDespachos Marrios Ltda.
•
fatura e Comércio de Recipientes
.N.° 520.135
•N.° 517.426 - Mecânica Fran.- Ltda.
Jorge & Delfino. 11.os Ltda.
.
N.°
520.137
N.° 520.943 - Anemotermica
gel Ltda.'
Vicente
Alegretti
N.° 517.753 - Prodiitil ManuEngenharia e Indústria Ltda.
' N.° 517.443 - Saha Calcinação fatura e Comércio de Recipientes & Filhos.
N.° 520.142 -Mellni &
- Arquivem-se os processos
e Comércio 'Ltda.
Ltda.
1
mOiraglii
Ltda.
.
N.°
517.793
Imperium
Comer-51.° 517.448 - . Depósito de MaN.° 520.154,--• Plínio Cremasco.
teriais para Construções Campi- cial e. Administradora S. A.
N. 520 . .155 - Comércio e In: Expediente da Seção
neiro Ltda.
N.°• . 517.809 - Casa dos Pre- dústria . de Peças para Automóveis.
de Exame Formal de Marcas
N.° 517.449•lmi
- Manoel RI- sentes Ltda.
Eklin tida.•
•
naldi. •
.
N.° 517.810 - Madeireira PaExigências
N.° 520.156 ,- Indústria e 'Go:
N.° 517,454 - Fundimet
Co- raná Ltda. V
mércio e Representação de . Prd- • N.° 517.814 - Nilcer Comérció mércio: de Colchões Dabe: Lida:
= Sapataria Souza' Têrinos com exigências a cuin.
(lutos Metalúrgibos Ltda..
e Representações Ltda.
•. N.° 520.207
Ltda.
Varia- Aktienge.
•
' N.° 517.457 - Edgar Flandoli.
• •• •-N.° 228,556
N. 517.845- Ao FrandsCano Carneiro
'• N.° 520.323
N.° 517..458,
Zefiro Costamar sellchaft.
Edgard Flandoli. Doces e Salgados Ltda.
N.°_ 297.390 - Elein; Schanzlia
DagOstin..
•
N.° 517.400 -- Confecções PliN. 517.869
Sara Crosman.
& ' Becker A. G.
nyi Ltda.
N.
520.385
Casa
Santos
Ele-N.° 517.876
Laboratórios He.N.° 236.022 - Americano Co' tricidade hidráulica Ltda.
N.° 517.468 --- Aragert Cosmé- uns Ltda.
Inéteio hitlúStria de Produtos Ali.
N.°
520.494
Neva
Indústria,
N.
517.921
Comercia/
e
ticos Ltda.
mentidos S; A.
Comércio' e Metalúrgica Ltda.
N.' 517.484
Minipiast S. .A 2i.dministradora Mineira Ltda.
N.° 2513.455 - American RadiaN.°
520.498
/nox
Indústria
e
N.° 517.923 . - Comercial
dristria • e Comércio.
C,oinércio de A ço s S . A
tor .& Standard Sanitary Corp.
Administradora
•
Mineira
Ltda.
.
• N.° 517.485
Miniplast 8. À.
520.711 -- Moinho Fama N.° 266.992 - Com panhia ViN.° 517.924 - Comercial e S.N.°
Indústria e Comércio.
-A.
nícola RiograndesiSe.
'
Administradora
Mineira
Ltda.
N.° 517 486 - Miniplast S.. À.
N.°
520.712
N. 280.797 -- Tapeçaria Real
Moinho'
rama
•
N.° 517,925 •-•-• Calçados Gilbec- S. A.
fndú-ti„ co to relo,
ker Ltda.
N." 517.487 - Miniplast 8.
N.° 520.713 - 'Moinho Faina
N.° 287.673 - Erollio do itrat's,orrièrelO,•
N.° . 517.926 - :Instituto de . Car- S. A.
:.1 S. 'A. -,Indústria
N.° 517.'5(. 9 - Confecções Sol, di ologin de 'Minas Gerais Ltda.
omércio.
N.°- 520.715 - Moinlio Fama
N.° 287.674 -- Esr . 1iço
vay In dústrin e Comércio Ltda.
Bm.
N.° 519.078 - Corindo Nania , S. A.
• "'ii S. A, - :tiolástr;a Comércio.
•

•
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Dezembro de 195'6

N. 387.(75
Esvair() do 'llaw-; N. 518.786 -- Irina:1s Picai LiNs. 518.678
614.6:79 H N.° 496..726 - Sue de Siva Ottoali S. A. - fualústri a .Conté raiva mitada.
51.8
- 618.681 - 1i18.li82
N.° 287.670 - Esro1ko do BraN • 518 787 - 'recinto. - Cons- 18`. . 683 - 51.8.684 -- 518.685 -1 ."
N 496.783 - S. \ A Industrias
si S. A. -*Indústria Cornéreica traçoeNe t, i- gerrharia i.tea.
t8 .686. - 'L'he Ncstle o.Irte.
' Reunidas . Matarazzo.
N. 288.778 - E.roiko do BraN.° 518.788 - Conte..es r'ry
N." 495.510 - Frigorífico Ser-' Ns.. 497 160-, 497.161 e 497.162
si. S. A. - Indústria r Comércio. ni Ltda.
r:i.no S. A.
Feder:co Paternina.
N." 288.781) -- Esroika do
1 N." 495..614 - indústria
Na. 497.425 e 497 427.- Soc.
sil S. A. -- Indastria e Comércio. 1'911 Ltda.
xlt Pattificação Ltda.
de 1.a Viscose Suisse.
N." 312.44. -- Bolsa Oficial de
-N."
495.619
- Embalagens PaN. 497.452 - Sante Soc. Ice
N.
518.790
Teve(-ALe
-t
,
Valores de- São Paulo.
Motori Endoterm ici F. Cassa rti1
inercio
Awirelhos.
495
Nif
.G6.4
N.° 320.768 - 11) . Beco/. ;lati i %- t*
&C.
Laboratorm Farmacológico S.. A.
Stcfanini. S
518_
791
-efri.g?ra
1
N.° 498.474 - Manoel Gondlin.
o,
Pal.
,nr
. (369 aa Enum.(1-„ sa cise
N." 337.953 - eia tutersul de M ein S. A.
:/;)
IN.
(
N."
518.014 - FIFA
Fabri1111
P'
r
[
1
i
n
()
..
ru
"
tU
Créditos. Financiamento. e inves- dástria e Comercio.
slio Ltda.
eaction Industrial Fotográfica Artimentos.
N. 4n5 . . G82' --- José Gomes da g(
So C . A 11oLl it 11a Co MI 1C ial
N.°
- A. Sf:a.aca.
'Costa.
N.° 36 .1..204
.Decita Arantas.
industrial y Financiera.
N.."
51$.793
A.
Siqueira
N.°
495
698
Giovanni BafN." 380.531 - Lab Emea S. A.
..iassarre.
N:" 518,919 - The Paaker Pen
Ltela
N. 382.257 EISCD. Re (.o.
518.794
A Si:que:irra
N..°
49-5.709'
Maria
da
Coai
aerra S. A.
N.° 518,025 - William 11.. RofIlio Bastos.
N.° 38a. zw;; - Unilever Limited.! Cia. Ltd .
rer
N. 400.149 - Super:11dd -N.° .511.795 -- A Siqueira
N.° 518.030 - Plastar S A. Co.
N.° 495.381 - Cben) PI/arma
Comércio e Indústria de Pendas
n. Lt•la
P.za;rtk liarmann Gltiaatann mércio e Indástria de Materiais
Ltda.
• O Produtos Plásticos.
GMBH.
N." 518.796' - A.
N.' 409..55a -irnetro. St HalN.° 518.04)
G•ego• do
N.°
495..989
Jtiflex
S.
A.
InLtda.
damas..
Brasil 5, A.
dústria
e
Comércio,
N." 5-18.797 - A at;iqueira
N." 403..741 -.- Salomão
N." .518.031
Plastar
. CoC.; a. Ltda.
Pinfte i1 ro Mia.
N." 496.008 - Reformacicra Na- mércio e Indústria da Materiais
N.°
518.798
Siqueira
,‘
N.° 411.799: - Tinilever Ltd.
cional ele Tratores Ltda.
e Produtos Plásticos.
Ltda.
N." 412.955 - Unilever Ltd.
N. 496.016 - Organizaçâo TécN.° 518..060 - Soe. dP AdmiN." 518.799
A. Siqueira
3ica Autoobilística
m
N." 417.341) - Bebidas Canada
Ota Ltda.
nistração
Agricultura ludástria e
Ltda.
Cia. Ltda.
N.° 496 327 - Adriano Jorge Comércio Salfama
518.3i43
N.°
518.3
13rann
Vieira.
Adrivy
l
Resinas
N.° 417.891 - Cerniet Cerniu/ca.. Sintéticas S. A.
N.° 518.064 - Eletro Moto Re.
'N.° 496.434 -- Palie Grandjean frigeração
e Metais Ltda. •
Ltda.
14;."
518.513
Como-.
Jamaica
Thomsen.
N.° 420.061 - Norberto Picea Lida .
N. 518_055 - Calixto D'011S. A. Comércio e Importação.
N.° 496.504 - Distribuidora de valia/ Pinto e Thiago José da ConN.^ 425.502 - Roberia Rachada.
N.° 518.516 - Cotar) Mimaca Publicações Ltda. - DPL.
ceição.
N.° 425.903 - Pvu Aparelhos e. - Vinhedos, Indústria, Colvércio,
N.° .496.526 - Centro Artístico
N." 518_067 - Manoel Ferreira
Cultura Pura' para Yogurt Ltda.
Importação e Exportação.
Musicai S. A.
Nobre.
N."4 20.'123 - Imperial C/te/idN.°
496.696
Eletr.()
Instala•doN.° 518.071 - João Stupak Fia
>.° 518 585 - Benedita Sita( ra Avenida Ltda.
eal ladastries Ltd
ra
deCamargo.
N.' 4 2,6 824 --Tiupeelai Cliend-; N..° 51:8.598 .°.° 496.710 - Cia. Brania de MIN...." -518.072 - Lavandatzia Exfil dústria Cie Frucal Taulastriea Ltd.
Tetráleo S. A.
prava Ltda.
tas
Cristalizadas
e
Biscoito
Praia.
N.° 427.1'30 - Mogems Fia Ste1- na Ltda.
N.° 496.711 - Cia Brania de
..N., 518,073 - Edith Delitsch.
linarr.
Petróleo S. A.
N.° 518.0.74 - Soão Severiano
N.° 428 045 - G. Ribeiro &. N.' 518,636 - Seremn ('reaiss
N.°
.496.724
Nov-america
Machado.
Cia. Lida,
1v1.°' 5/8 i42- Screen Gems Ir. r .ransportes S. A
N." 518.976 Palitares.
N.° 428.694 Fiks.
N." 518,083
TInical Ltda.
N. 430_969 - Estabelecimento
N.° 518.097 - S. A. Moinho
Gráfico Rianardi S. A.
Santista End. Gerais.
N.° 431.315 - Incobrapem
N." 518.100 - Getulio Vargas
dústria e Comércio de Peças Miú3.1aretti
das Ltda.
N.° 518.101
Getulio Vargas
N.° 433. 9,24 - sodinr . :} ExpanMaretti
São Associada Ltda.
N.' 513.142 - Confecções e CoN.° 434.893 - BrunSarick Corp.
mércio
de- Roupas Nallostil Ltda.
PARA
A
COBRANÇA
E
FISCALIZAÇÃO
N.° 435 156 - Engenharia SaN.° 518.149 - Serviço de Granitária e Obras .S.
nitina Sarara.
•
DO
N.° 433 442 - Cotoreafé - CoN." 518.199
Mercearias NA.
tnissária e Torrefação- de Café Licionals
S. A
mitada.
N." 518._& - Standard Elée.
N.° 439.509 - Coinind - Comtrica S. A.
DECRETO N• 58.100. 1944ffli
panhia•de Crédito, Financiamento
N.° 518,248 - Standard Eléc.
e Investimento.
rica S. A.
N.° 439.750
Bolsas Josèfine
N.° 518.262 - Biscoitos Aymo.
Ltda.
.
Divagação V
re Ltda.
N.° 441.565 - Pirelli S. A. ComN.° 5181 .306 - .uwer Cia. Tripanhia Industrial Brasileira,
dustrial de Tintas Vernizes e ReN.° 443.037 - Ornar de Figueisinas.
redo Grell.
N. 445.9561 - Cinática S.: A.
MEÇO: 84X)
N.° 513.310 - Ferro Gora.
de Artigos Fotográfica; Comérciá
N. 518..320 - Ind. York S. A.
e Indústria.
Produtos Cirúrgicos.
N. 446:128 - Joana D'Arc Lei.DebvIndes PróN.° 518.3130
. te Ribeiro.
paganda Lida.
VENDAs
Ind. de Móvelt1
N.° 518.372
N." 498,970 - Baptista de AlRa Oaanakam.
e Decora cães Yucatam Ltda.
meida.
N.° 518.373 - Editdra Novg
N.° 514.394 - Sinterápico Ott, de Veadas: Aveafda Rodeiam* Abou e 1.
Cultura Ltda.
Produtos Quimicos e FarmacêutiAgenda É Miaaiirio da Nau"
cas Ltda.
N.° 518..381 - Adrizyl Resinas
• N.° 518.752 -- Leonidio Jorge
Sintéticas S. A.
hdosida-as
a
pedidos
pelo
Serviço,
de
Smaabdiaa
Patê
Valente.
N.° 518.384 - Advigyl Resittaa
N. 518.779- Coplalt Ltda. InSintéticas S. A.
dít.stria e Comércio.
&a Brasília
Recuperadora
N.° 518.387
N.° 518.780 - Coplast Ltda. lu.Metais Ronclonia Ltda.
Na
sede
do
D.
1.
N.
'dústria e Comércio.
N.° 518...409 - Trnohfliárhu Ca.N°. 518 782 1- Tatitibi - Indúsnoa Ltda.
tria e Comércio de Ferro, e Aço
Papanastasion
N. 513.422
Ltda,
Soares Brandão Ltda.

REGULAMENTO
IMPÔSTO DE RENDA
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• N." 518.430 - Transportes
N.° 495.182 -- Dilivesa DistriN." 757.786 - . Laboratório Mootitterra Ltda.
buidora • Limeirense de Veículos -a Brasil. Orlando Rangel ti, A.
. N." 518.467 - 'Ivone Viana.
S. A. Prossiga-se conui indicaN." 762.'139 - .Fábrica de 'Vetas
.N." -518.482 - Riclan Comércio do pela seção.
e Sabão São Carlos Ltda.
N. 495.774 -Ar Fkx BrasileiN." 702.140 - Fábrica de Velas
• e Administração S. A.
.N.°' 518.483 - Cobre Cia. Bra- ra S. A. Móveis Estofados - c Salmo São Carlos Ltda.
ileira de .Empreendimentos S. A. Prossiga-se como indicado pela
N." 165.038 - 'Martel S. A. LaN." 518..498 - Café Avenida seção.
boratório industrial Farmacêutico
: • entral .Ltda.
N. 49551.8 -- José Bodrigues
N." 771.189 - Moraes S. A. lutI N." 518.503 - José Maria- de de Araujo ,Zito Pereira Nunes e ttóstria e Conterei o.
Iortuar Miranda Parente - Pros•911Yeira.
N." 775.258 ---- Chanel S A.
ft° 518-528 - Bestaurante •Main siga-se Como indicado pelo seção.
N." 775.258 - ChanelyillG1119
N.°
499.067
Beiramar
Admi, tese Ltda..
.
N." 777.392 - Koshiti 'Yarnaki.
nistração
de
Bens
Lida
T.
"
-- ProsN.° 518.527 - Placitlio Messias.
N,"
777.443 - Consyl Auxiliar
' N.° 518.535 -- Benedito •Silve,i- siga-se como indicado pela seção. das
panhias S. A.
N.°
498.-661
LndWig
-Scherk
ra de Camargo.
N.° 777.158 - Confeitaria Vie•Prossjga-se
como
indicado
pela
N.° 518.589 - Bedeplast Reves'-• seção.
acuse Ltda.
tio-tentos Decorações 'Plásticos.
N.° 444.724 - Indiana General
N.° 777.511. - .Kodak Brasileira
N." 518.591 - José Bodrigues
Corp -:Prossiga-se como indica- Comerei° e indústria •Ltda
Pinto. .
N.° 777.520 - Kor-l-Noor BleisN.° 518..595 - ABC Eletro Do- do pela seção.. N.° 392.419 - Nestle S. A. - tiftrabrik L._ & C. Hardtmn.th .
méstico Ltda.
• N.° 518.599 - Refrigeração .1M- Prossigatse como indicado péla •N.° 7'77.603 - Fábrica de Corres e Arquivos Bernardini 8: A.
dochi S. A. Importação, Indús- seção.
N.° 358.535 - Loyd Imobiliário
N.° 777.696 - S. A. Institutos
triae Comércio.
N.° 518.588 - Lifrar Agro- Pe- Ltda. Prossiga-se como indi- Terapêuticos Reunidos Labofarma
N.° 777.699 - S. A.-Institutos
cuária Ltda. - Marca L'Aran das- cado Pela- seção.
N.° 518..583 . - Tecidos gim Li- Terapêuticos Reunidos •Laborarma
Se -41 clichê publicado em '26-1.
mitada -4,-- Prossiga-se como indi- . N.° 177.709 Indústrias 'Macêcle 1962.
cado pela seção.
do Serra S. O.
N.' 518.408 - imobiliária Oeste
N.° 518.505 - ,Comercio e inComercial nonaLtda. •S.. C. - Prossiga :se subs- dústria de 31ó-veis Santa Bernar- moto' 777.834
S. A.
• •
tituindo . classe 50 pela 38.••
dete Ltda. - Prossiga-se
N.° 777.840 - Aristide Regnitti.
N." 518.353 - lIncomaba Indúsnela seção.
N." 777.853 - Chimica Baru@
tria e Comércio de Produtos •uíLtda.
micos c.Materiais Básicos Ltda. N.° 778.023 - Lab. Luar Ltda.
Prossiga-se com exclusão de etc.
Expediente da Seção
Dictograph ProN.° 778 . 003
-N.° M8.056 - Cervejaria Biecde Prorrogação
kert S. A. - Marca I3ieckert diteis Inc.
Classe 43 - Clichê publicado -em
N.° 778.064 - ,Dictograph Pro:
•
De 13 de dezembro de 1966
t:lucts Inc..
24-1-62. •
•
N.° 757.541. - Móveis de. Aço
•
N.° '518.057 •Cerveo.eria BlecExigências
Ltda.
Majestic.
kert S. A. - Marca Bieckert N.° 777.393 - Censon & CorClasse 4. 2 - Clichê páblicado em
Termos, com exigências a cum- radi Ltda.
.
24-1-62.
prir: .
N.° 777.394 - Nazin Buchala &
N.° 518.781 - Coplast Ltda. InN.° 276.1.44 - Paillard S. A. Irmãos Ltda.
dústria e Comércio - -Copiast N.° 263.710 - Osratn GMBH
N.° 777.457 - França Ferraz
Classe 4 - Clichê fuhlicado em
S. A. - Engenharia e Constru29-1-62.
• Kornmandligesellschaft.
N.° 279.497 - Kodak Aktienge- ções.
N.° 518.649 - Vicente Caetano.
Onorato Mecozzi . Prossiga-se seilschaft.,
Carnation ComN.° 777.510
Mannesmann Ak- pany.
N.° 414.029
substituindo a .classe 1 nela .28.
tiengesellsclaaft.
Diversos: •
N.° 777.7C3 -- S. A. Institute
Mannesmann AkN.° -414.633
N." 446.004 - Borns -Serra Terapêuticos .Reunidos Laboraram
•
tiengeselláchaft.
Prossiga-se como requerido
777.707 - Indústrias MaceN.° 518.204
Nagamassa
'N.° 414).635 - Mannesrn.ann Ak- doN.°
Serra
S. A.
magnehi • - Prossiga-se -substitu- tiengesellSchaft.
Lab. Roemmers
N.° 778:041
a classe 32 pela 45
.N.° 430..822/ - J. S. --Staérlfier. Sociedad
Anonuta.
N.° 440)837 - Professor Amai-,
N;" .497.994 - Carlos Ba 'Teto. Diversos:
Prossiga-se .na Classe 8.
do de Moraes.
Lab Doubet .de N.° .360.262 - Companhia CerN.° 451.349
N.° 497.834 - Altamir Capilla
Produtos' Farmacêuticos Ltda. • vejaria Caracú Indeferido em
--- Prossiga-se como insignia. N.°. 497).578. - Rabin Bosset & • N..° 607521 - S. A. Fiação ,e face da informação supra.'
Filho Ltda:- Prossiga -se com : ex- Tecelagem Lu-trai:ia.
- Indústria, Meta,Metro Goldwyn lúrgica608.692
N.° 608; u89
clusão de laques.
Lipos
Ltda.
- Indeferido
Rabin • Roset• •& Mayer do Brasil.
.497.576
de acôrdo com a . informação su'Filho Ltda. - ,Prossi.ga•se- tom N.° 610.097 - -PI:nate-1 S. A. Ma- pra,"
exclusão de leques.
•. nufaturas
Prorrogação demarcas:
N.° 497.239 - Dantas Guedes
N.° :610 37.2 - Malharia Pilboy
Prossiga-se com exclusão das -exForam "mandados prorrogar os
pressões de Vala a espécie. '
N.° 637.1,738 - Farbwerke,Hoe- seguintes processos abaixo menN.° 496.988 - Lauro Afouso Me- chst Aktiengesellschaft.cjonados.
gale -Prossiga-se •a-rilhem na t 'N.° 647.110
Matth
N .- ° 247.112 - Verdi
•ovaquímica
,classe 47.
i-lohner A. G. - Classe 9.
1..abs. S. A.; .
N." 483.292 - Bourbonal
Harner.
N.° 682.328 N.° 496.562 - The 1.i ti colp
Electric Co. - Prossiga-se , com N.° 712.703 - Bauer & Schatirte •aarmann. & %inter- GMBH
,,• :
Classe 41.• ••
.•
•K. G.
exclusão -de eletrodos. .N." 713.622 - Vereinigte Pa.N.° 496.289 - Vicente: Botella
N.° 49P 6,99 Naphtc S,- Prossiga-se como indicado pela pierwerke ' -Schicketlanz ,-&-Co•:"' • FarbsYerke HOeclist 'Aktiengesellá.• N.° 13'it .434 - Plutte.. Koecke chaft.Corm., Mei.ster Lucius & Britseção.
& Co.
N.° .496.184 ---ning - Classe 28.
N.° 735, .-686
-Antomóveis
Partes Ltda. - Prossiga-Se CornO
N.° 513..079 - Siemens Schne,
di-Car
Ltda.
••
Indicado pela seção.
kertwerke Aktiengesellschaft
Helene', Curpnis I. N.° 751.600 - Socil Pró-Pecua- Classe 8.
N." 490 .622
•
- Prossiga-se t-ia S. A.
• Indústria Int
N.° 753.942 - Brasilritinos vi-• N.° 07.757 - Efeuras - L.
coito- indicado péla seção.
Diieto S. A. Ind. Farmaceutrc'a
N." 495.812 - Distribuidora ',ale Lida. •
Auruense de Produtos, FarnatOn.- ;• N.° 754.510 T.dealspaten U. -- Classe 3.
King
N.° .571.354
ticos - Prossiga-se como: inclicádo Scraufel Walzwerk Vorm. • Mardi
King Lida: - Clase 24.
pela seção.
k' Co. K om In a I; ditgesenSchaft.
Com

9

COMO

indicado

• ,

OttO

•
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-------

N.°' 593.948 - Casa 131-tiliettSalvedor Esperança Cia.. - Classe 23.
N.° 013. 372 - Iguala - t!
Iria de
de Bebidas .Alves :liamos Ltda.
- Classe 42. N.° 616.555 Guiei-mann & Co. A, G. -Classe
22.
N." 538.525
C. W. Z. Extra
- E.
Zipperer Gesellschaft 111.
13. li. - 'Classe 1.
.
N.° 660.779 - Coratnel - Corautet Comércio e Indústria Ltda.
Classe 1.•
N." 667.148 - Fábrica -de Camisas Ascot Ltda. Aseot - Classe 30.
N." -680.482 - Xylamon - Deutselle Solvay - Werke ,Gesellschaft Mil fleschrankter flaftung Classe 46.
N.° 683.453 - Figura de Circulo de Diâmetro - 'Mannesmann
Aktiengesellscraft - Classe 28.
N.° 692.185 - C - Cobrasma
S. A. - Indústria e Comércio Classes 11 e 8.
N.° 701.228 -Avenida •- Ord.Franchi S. A. Comércio- e Indús»
iria - ;Classe 41.
-N.° 730.27'i - A Aliança - Mat
Lowenstein S. A. - Fábrica All.x
atiça -de Artefatos de Metais
Classe 6.
N.° 730.278 - A Aliança - MaX
Lowenstein S. A. - Fábrica Aliança de Artefatos de Metais Classe- 5.
N.° 730.702 - Flex - Ibras. Indústria Brasileira de Seringas
S. A. - Classe 10.
N.° 730.703 - Centenário Riras - Indústria Brasileira de
Seringas S. A. - -Classe 10.
N.° 734.859 - Jatobá
Química •Industrial Fidalga S. A. Classe 46,
N.° 737.876 - Rubroral - Sylvio Milagres - Classe 3.
N9 743.204 - Copex
Fernando
Augusto Nunan
d. 41.
Moinho Inglês - cl, 41.
• N9 743.256 - Guarany
S. A.
• N9 748.451 - Columbia - Pe.&
fumes Cinelândia Ltda. - cl. 48.
N° 451.255 - Chabelco
Peri
,Chairibelt. Inc. - Cl. 6.
N° 751. .826 - De Witt's E. E. rld
Witt . COmpany, Ltd. - cl. 3.
•
N° 753:040
..Bêbê
,Perfuinarlat
Lopes Ind. e Com. S. A. - d. 484
N 9 753.357- Carbono Oder
Livrada Moderna S. A: -, Papéis tt§
Artes Gráficas - cl. 17.
• . N9 757.551 - Semana •Religiosat
- Arquidiocese de Pouso Alegre
cl. 32.
'N9 757.599 - Orna - Tintas .Corail
S. A.
d. 1.
N° 757.619
Guaraná, Record'
Cervejaria Pérola S. A. Com. e ,Agricultura
-cl. 43.
Soda
'Record
- Cesst
N° 757.620
velaria Pérola S. A. - lnd Corno
e Agricultura
cl. 43.
N° 761.864
Mixvita
• Ady,
Amaral -iCurado - cl. 41.
• NP 761.865 . - Rozvita
Amaral Curado - cl. 41.
N. 761.866 - Feijovita - Adyt,
d.'. 41.
Amaral Curado •
N9 762.573
Oxiuran Lab. IVIatto
:1. 3.
rido •Villela,.S..
Scl-Mri
ng
N° . 765.410 • - Polyp
cl.. 1.
-.Aktiengesellschaft
Lab. Gowo
• N° 767,515 -- Peptol
lart S. A. - cl. 3.
•

5334 Segunda-feira 15,
N° 769 304 - Mestre - Bernardo
Barbosa da Silva .- cl. j2.
N9 769.647 - Sabril
Sabril
Pl.ra de Aço Ltda. - cl. 46.
N9 769.738 - Sucovita
Soc.
Farmacêutica Cidval Ltda. - cl. 3.
N9 769.791 - Conhaque de Alcatrão de São João da Barra de Bebidas Joaquim Thomaz de Aquino
Filho - cl. 42.
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N° 777.836 - Sarcotrofin - ReN9 777.708 - Legítimo - Ind.
cordati Lab. Farmacoló gico S p. A. - Macedo Serra S. A. --el. 4O.
c): 3.
N9 777:705 - Puríssimos S.A.
N° 777.837 - Possipione -- Re- Inst. Terapêuticos Reunid3s 1,abotarcordati Lab, Farmacológico S p . A . - ma - d. 10.
I. 3.
N 777 .696 - - Instituto TentNP 777.838 - Acundec
Recor- peutica Paris:ó/nus - S . A. histitutos
dati Lab . Farmacológico C
A. - Terapêuticos Reunidos Lanotai ma -cl. 3.
cl. 1.
N 9 777.839 Noradrec Reci,rN° 777.519 - FH;:22.. figura
dati -Lab. Farmacológico S. p J. de Az de Espadas -- Fernaucto Heckcl. 3.
radt Adubos e Colas . A. N9 777.841
Riztex - A:ainificio ci. 2.
Vida! S. A. - ci. 41.
N° 777.518 - F H C - Fernando
N° 777.842 - Soltex Hackradt Adubos e Coma S. A.
Vidal S. A. - ci. 11.
- cl. 2.
N° 777.852 -- Faisão J M. H. Pai- I N9 757.437 - Barry-Wein/101er xoto - cl. -41.
Barry-Wehmiller Company - cl. 6.
N° 777.854 - Cerâmica - Assu:
' N9 730.273 - A - Max Lowensção Bras. de Cerâmica - cl. 32.
teia S. A. - Fábrica Aliança de
N9 777.856 - Sealed Bem:1 - Au- Artefatos _de Metais - cl. 12.
tomobile Manufactures Association,
NP 730.272 - A
Inc. - cl. 8.
te n,,s.
SMetaF
A. - isábrica
_cl 1"
1 .3Anx.çar'°‘vens
. de Ar -

Ni 770.886 - Di-Hard - United
States Steel Corp. - cl. 6.
N° 775.253 - Florana - Daniel
El Cia. - cl. 36.
N" 775.255 -- IBM - International
13,,c iness Machines Corp. - cl. 6.
N9 775.486 - Lafayette
Esther
Sultan - cl. 35.
N9 777.390
Gitti --- Cia. de
Tecidos José Gitti - d. 23.
.
N° 777.391 - Gitti
Cia dc Teci-Lm Jose Gitti - cl. 22.
N'' 777.460 - Vogue - Vogue
S. A. Com . e Ind. - cl. 36.
NP 778.012 - Bedil h mi Stmil N° 777.478 - Liess - Metalúrgica
Bethlehem Steel Corp. - d. 16.
Liess Ltj. - cl. -6.
N° 778.013 - Meratraa
RiN. 777.489 - Brasilstandard - chardson-Merrel Inc. - cl. 3.
Empresa Bras. de Relógios Hora S.A.
N° 778.018 - Inbra
Fábrica
cl. 8.
n ra S. A. - Industrias Quinocas
N9 777.490
Brasilstandard - cl. 17.
Empresa Bras. cle Relógios Hora S.A.
N° 778.019 - Mio - Polcághi
cl. il.
S. A. - Ind. Brasileira de Produtos
N9 777.491 - Brasilstandard - Alimentícios - cl. 41.
Empresa Bras. de Relógios Hora S.A.
No 778.020 - Pacífico - Moinho
cl. 14.
Pacifico S. A. - cl. 41.
N° 777.499
Carijó
Irano de
N9 77-8.021 - A. Cardozo S. A.
Lima Souto - cl. 46.
-- Com. e Imp.
N° 777.500 - Votak - Companhia
N9 778.024 - Clyd
Argos InDyrce Industrial, Perfumaria, Estampa- dustrial S. A:
cl. 37.
ria e Cartonagem - cl. 48.
N° 778.027 - Cangaceiro - Argos
N°- 777.509 - Mistigri - Saint Industriai S. A. - cl. 34.
•
Honoré Création Societé des Partums
N°
778.028
Cangaceiro
Argos
Jacques - d. 48.
N . 777.512 - Sanitone
Emery Industrial S. A. -J cl. 22.
N° 778.031 - Filtex
Industries, Inc. - cl. 46.
cio Vidal S. A. - d. 11.
.N9 777.521 - MasigA - Dr.
N9 779.032 - Piantex -Aramifido
Rarl Thomas G.M:13.H.
cl. 3. Vidal S. A. - cl. 11.
N9 777.584 - Titular - CompaN9 778.033 - Latonex
Araminhia Fábrica de Tecidos O. Isabel
fiei° Vidal S. A. - cl. *11.
d. 23.
N9 778.034 - Fagulhotex - AraN° 777.585 - Califa - Campa mificio Vida! S. A. - cl. 11.
nhia Fábrica de Tecidos D. Isabel N° 778.035
Pastex - Aramifizio
el. 23.
Vida! S. A9. -- el. 11.
N° 778.036
.Ara
N° 777.604 .- Bernardini - Copertex.
brica de Cofres e Arquivos Bernardini indício Vida! S. A. - :1 11.
N° . 778.037 - Turmix
cl. 40.
el 8.
N° 777.665 - Bateria - J. A. S. À. Eletro-Indústria
N 9 778.038 - Hal - Hélio Jos:,
Ferrar & Cia. - cl. 42.
N9 777.695 - Hepatueive - Iafi Patrício - cl. 35.
N9 778.043 - Atomex - Lab. AnS. A. - Prod. Químicos e Faruiadrômaco S. A. - cl. 3.
cêuticos - cl. 3 .
N9 778.044 - Androcilina - Lab.
N9 777.697 - 1?inaton - S. A. Andrôniaco S. A. - cl. 3
Institutos Terapêuticos Reunidos LaboN°• 778.045 - Lenuogan - Lab.
farina - cl. 3.
N9 777.701 - Myofilina - Inst. Andrômaco S. A. -- ci. 3.
N° 778.058
Irgaplast
j. R.
Médico Industrial de Aplicações Scientiifcas (I. M. I. D. A. S.) - Geigy. S. A. - cl. 1.
N°
Irganol
I. R.
ci. 3. 778.059
N° 777.702 - Nicolactin - S.A. Geigy S. A. - cl. 2.
N9 778.060 - Primina - J. R.
Inst. Terapêuticos Reunidos LabolarGeigy S. A. - cl. 1.
,
- cl. 3.
N
9 778.061
Gaigy - J. R.
N° 777.704 - Nicovitona - S.A. Geigy S. A. - cl. 4.
Inst. Terapêuticos Reunidos LabofarN9 778.068 - Eletro 13avária sna
cl. 3.
N° 777.739 - Devo!)
Saenz, Eletro Bavárla S. A. - cl. 8.
N° 778.113 - IVIissioneiro - José
Briones 'y Compafiia, Sociedad
ira Industrial y Comercial - cl. 48. Kranz - cl. 41.
Foram mandados prorrogar as seN9 777.741 - Sabão Marcajá Soares de Carvalho, Sabões e Óleos guintes marcas averbando-se as apostilas indicadas pela Seção.
S. A. - cl. 46.
N° 778.026 -Cangaceiro - Argos
N9 777.742 - A
- Andreas Industrial S. A. - cl. 24.
Daub - cl. 13.
N° 778.025 - Clyd - Argos InN9 777,743 - Pellon
Pellon dustrial S. A. - cl. 36.
Corp. - cl. 28.
N 9 777.850 - Reta - Ind. York
N° 777.835 - Basegil -- Recordati S. A.
Prod. Cirúrg icos - elasLab. Fn riu aèêutico C p. A. - cl. 1. e In.
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Oposições

Laboratório Clímax S.A. (opc:dção
ao termo 728.178 - Marca: Cirnagl.
Sherwin-Williains do Brasil S.A.
Tintas e 'Vernizes (oposicáo ao termo
726.628 - Marca: Prenia5ase)
P. tilan - Malharia e Conteecõe,s
Ltda. (oposição ao termo 73t475
Retilan).
Transtur Transportes e Tm isino
Limitada (oposição ao termo número 731.458 - Título: . Trausfurismo) .
Bernardo Goldfarb (oposição ao
têrmo 733.173 - Marca: Malisa).
Saab Aktiebo/a-g (oposição ao termo 730.532 - Marca: Sabote).
'Angloamérica S.A. Industrial, Importadora e Exportadora (oposição ao
têrmo 732.578 - Marca: AA).
Bela Vista S.A. Produtos Alimentícios (oposição ao t.':irino '734.105 -Titulo: Armazém Bela Vista) .
Centro Estadual de Abastecimento
S.A. , Cessa (oposição ao termo nO
719:208 - Nome comercial: Conasa
N°
271 - A
Max Loweins- Central Motor S.A. Engenharia Imteia
,.
PiSbrila Aliança de Ar- portação e Exportação) .
tekatos . de Metais - cl. 40.
, Hércules S.A. Indústria e ComéN° 730.270 - A - Max. Lowens- cio• de . Calçados e Artefatos de Bortein S. A. - Fábrica Aliança de Ar- racha (oposição ao termo 731.199 Marca: Acial).
tefatos de Metais - cl. 5.
• . (opoN, 750.269 A - .Max Lowens- São Paulo Alpargatash S . A
teM S.A. - Fábrica Aliança de Ar- sição ao termo 730.638 - Marca:
tefatos de Metais - Classe 21.
Emblemática).
5. A. Indústria e Comércio ConN9 750.268 - A - Max Lowenstein
S.A. - Fábrica Aliança de Artefatos córdia (oposição ao térmo 728.021 Marca: Sa,dimina).
de Metais - Cl. 6.
Agostinho Sett,i S.A. Comércio ExN9 '730.267 - A Max Lowenstein
ao
S.A. - Fábrica Aliança de Artefatos portação e Importação (oposição
termo 725.964 - Marca: (. 7 - Zerode .Me,:als - CI. /I.
.
N9 533.928 - Mercedes Benz - Sete)
O Sindicato da Indústria de Fiação
Dainfler-Benz Aktiengesellschaft - e Tecelagem
em Geral no Estado de
Classe 8.
São Paulo (oposição ao têrmo número 723.084 - Marca: Perlezinha).
Prorrogação de frase de propaganda
Texima S.A. Indústria de MáquiN 9 777.563 - Quem iguala, não nas (oposição ao termo 724.553 precisa imitar, - Caracú • e. inigualável. Marca: Exima).
Carlos S. Coutinho & Companhia
Beber Caracú é beber saúde - Companhia Cervejaria Caradt -- Classe (oposição ao têrmo 727.776 - Marca: Café Atirador) .
42.
N9 777.572 - Caracú uma garraKing indústria e Comércio Sociefa de saúde - Companhia Cerveja- dade
Anônima (oposição ao tèrmo
ria Caracú - Classes 43, 42.
729.184-- Marca: Rings).
Antônio Brambilla (oposição ao
Prorrogação de insígnia
têrmo 723.740 - Marca: 55).
Publicações Educacionais Limitada
N9 777.851 - Hclbras
Hiclro (oposição ao têrmo 726.816 - MarEletro Brasil Ltda. - Cl. 8, 33.
ca . Material Hospitalar)
1%7, 777.921. - Agência Cinelli Ftege - Empreendimentos TécniCinelli & Cia. Ltda. - Cl. 25, 33. cos de Engenharia e Estudos S.A.
(oposição ao fêrmo 732.349 - MarProrrogação de nome comercial
ca: ETEC).
Zyma, S.A. (oposição ao termo n9.
N9 777.573 - Companhia de Gran- 727.565 - Marca: FinOdil).
des Hotéis Varam - Companhia de
São Paulo Alpargatas S.'21. (oposiGrandes Hotéis Varam.
rç eãiaona).o têrmo 736.19-6 - Marca: CoN9 778.017 - Sociedade Industrial
de Borracha Elastic S.A. - Socie- São Paulo Alpargatas S.A. (oposidade Industrial de Borracha Elastic ção ao têrmo 736.560 - Marca: BellatextiD .
Sociedade Anônima.
N9 778.069 - Companhia Brasilei- São • Paulo Alpargatas S. A. (oposira de Gás - Companhia Brasileira ção ao têrmo: 736.694 - Marca: Tekis-Tex
Têrmo 736.222 - Marca:
de Gás.
Térmo 736.204 - Marca:
N9 778.029 - Argos Industrial So- Ponistil
ciedade Anônima - Argos Industrial Veryver - Tèrmo 736.217 - Marca:
Karango
Têrmo 734.331 - Marca:
Sociedade Anônima.
A Cinderela
Têrmo 736.184 Prorrogação de título de estabeleci- Marca: Artop - Têrmo 736.174
Marca: Canadá - Têrmo 36.007 mento
Marca: Gold Finger
Têrrno n9
N9 743.203 - Fábrica de Bebidas 736.502 - Marca: Emejota).
Ferlin - Antônio Ferlin & Filhos Casa dos Rolamentos S.A. (OpoLtda. - Cl. 41,42 e 43.
sição ao térmo 732.604 - Nome coN9 766.655 - A Taça de Ouro -- mercial: Rolam Casa dos RolaA Taça de Ouro Louças e Ferra- mentos Ltda.).
nens Ltda. - Cl. 11, 14 e 15.
Vitasul S.A. Comercial e IndusN9 777.427 - Escritório Técnico trial (oposição ao tèrnio ,'44.134 Contábil Labor - Alvaro Amaral Marca: Vita-Sus)..
Ledier - Cl. 33.
W. R. Grace & Cio. (oposição ao
No 777.442 - Tecelagem Cales - têrmo 732.533 - Marca: Dores).
Fausto Bettini - Cl. 22, 24, e 27.
Sherwin-Williams do Brasil S.A.
N9 778.022 - Expresso França - Tintas e Vernizes (Oposição ao ta'.
Luciolo França Vasconcelos - Clas- mo 731.042 - Frase de Propaganda:
qp 33,
Prospa. pinta bem inMior1.
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N. V. Koninklyke Sphinx CeramiChocolate Garoto S.A. (oposição ao Mesbla S.A. (oposição ao termo Refinações de Milho Brasil Limita*
que (oposição ao têrmo 731.989- termo 733.778 - lVfarca: Miranda) . 736.916 - Marca: Quenn) .
da (oposição , ao termo 732.751 1Vlarca: Esfinge) .
Copam - Companhia de Poços Ar- Marca: Glucostark - Têrmo 733.051
Luigi Bosca & Figli (oposição ao tesianos
Maringá, Indústria e Comér- - Marca: Gluco s.en) . •
N. V. Koninklyke Sphinx Cerami- termo 732.612 Marca: D. Bosco)
(oposição ao termo 729.507 =- Corri Products Company (oposição
que (oposição ao tênno 731.088 - Pan Produtos Alimentícios Nacio- cio
Nome Comercial: Companhia Para- ao termo 732.575 - Marca: Cairo).
Marca: Esfinge) .
nais S.A.( (oposição ao termo núme- naense
de Administração e Melhora- Unilever Limited (oposição ao ter• Unilever Limited (oposição ao ter- ro 733.483 - Marca: Pscil)
Copam - .Termo 729.508 - mo 734.823 - Marca: DSOL) .
mo: 736.025 -- Marca: Dekalux - Comercial, e Imobiliária Sol-;Ar So- mentos
Copam) .
Unilever Limited (oposição ao ter.
Termo 736.026 -, Marca: Dekalux) . ciedade Anônima (oposição ao ter- Marca:
S.A. Moinhos Rio Granclenses mo: 734.281 - Nome Comercial:
Omarina Oliveira de Albuquerque mo 734.831 - Título: Sular)
(oposição ao termo 732.974 - Mar- Leal Lux Comércio e Representações
(oposição ao têrmo 546.343 - Titulo:
de Utilidades Domésticas e Pinturas
Colégio São Paulo Apóstolo) .
Cooperativa Vinícola. Caxieiíse Li- ca: Schneider)
•
•
A. F. Coelho & Cia. (oposição ao mitada ( posição ao termo 736.769 Ceylontra - Packers Limited (oposi- Artísticas Limitada) .
Unilever Limited (oposição ao tertermo 731.160 - Nome comercial: - Marca: 3) .
ção ao termo 732.826 - Marca: Ca- mo:
734.283 -,- Nome Comercial:
•Rei das Sintas Ltda.) .
São Pa lo Alpargatas S.A. (opo- tarina)
Bokolux Ltda.) .
Etec - Empresa Técnica de Eletri- Mercearia
Iropetrol Comércio e Indústria Li- sição ao termo 736.610 Marca: cidade
Transportes Unidos Ltda. (oposie Comércio . Ltda. (oposição ção
mitada (oposição ao termo 726.301 Breque - Termo 736.629 - Marca: ao termo
ao termo 732.242 - Nome Co732,329 - Marca: Ectec) .
- marca: Quimpetrol) .
Malva Stil, - Termo 736.717 - MarComércio Representações o
- Itajubá Construtora Limita- mercial:
Impetrol Comércio e Indústria Li- ca: Lojas odas - Termo: 736.684 daIcol
Transportes
Unidos Ltda.) .
(oposição ao termo • 724.061 mitada. (oposição ao termo 726.302 - Marca: Congo - Têrmo 736.678 Marca:
Itajubá)
.
Rendai
S.A.
Indústria de :Lendas
- Marca: Quimpetrol ',rêrmo w . - Marca: Conga) .
Artefatos de Aço S.A. Indústria e (oposição ao termo 734.633 - Mar726.303 - Marca: Quimpetrol 'Comércio
(oposição
ao
.
serrim
729.901
Indústria
de
Madeira
Imunizada
ca:
Rendai).
Termo 726.318 - Nome comercial:
- Insígnia)
S.A. IMA (oposição ao termo n9
Indústrias -. Z./Mares S.A. (oposição
Quimpetrol Com. Ind. S.A.) .
732.244 - Nome Comercial: Madei- Credi Móveis Pracasa .Ltda. (oposi- ao termo 733.923 - Marca: A) .
Amoedo & Filhos (oposição ao ter- reira Imã Ltda.) .
çcãasoao termo 728.556 -- Marca: Fia- Sociedade Técnica de Materiais
mo 728.937
Marca: Cadete) .
a).
Sotema S.A. (oposição ao termo n9.
ABC
Rádio
e
Televisão
SociedaHaenssgsn & Cia. / Ltda. (oposição
734.52P - Título: Astenia).
Companhia
Brasileira,
de
'Roupas
de
Anônima
(oposição
ao
termo
W
.
ao têrmo 731.891 - Marca: El Cid) .
Kibon S.A. Indústrias Alimentí(oposição
ao
têrmo
723.157
Mar735.035
-Marca:
ABC)
.
Metrópole Motriz S.A. (oposição
cias) (oposição ao termo 735.018
ca:
Dual
Termo
720.425
Marca:
ABC
Rádio
e
Televisão
Sociedaao termo: 731.212 - Marca: MetróMarca: Ki-Lar - Termo 734.761 ••••
de Anônima (oposição ao termo n. Discall) .
pole) .
Kibelo) .
'735.040 - ¡Norrie • Comercial: ABC Indústria de Tecidos e Rendas In- Marca:
Companhia Mogiana de Óleos VeDivulgo Publicidade Ltda. (oposi- Empreendinisentos e Administrações branyl Ltda. (oposição ao termo n9 getais
ao têrmo 735.344 ção ao termo 727.923 - Marca: Di- Limitada) .
728.588
Marca: Ibranil) •
• Marca:(oposição
Heloisa) .
vulgo).
Honeywell
Inc.
(oposição
ao
termo
Chocolates Garoto S.A. (oposição
Laticínios Lombardi Ltda. (oposi- São -Paulo Alpargatas S.A. (opo- 732.185 - Marca: Micro Ribbon) .
ção ao termo 732.181 - Marca: sição ao termo 734.218 - Marca: Construtora Expoente Ltda. '(opo- ao têrmo 733.777 - Marca: It) .
Lombardi - Termo 732.182 - Mar- Q. Braza) .1
sição ao termo 752.159 - Nome co- Vemag S.A. Veículos e Máquinas
ca: Lombardi - Termo 732.180 - São Paulà Alpargatas S.A. (opo- marcial: Expoimter - Exportação, Agrícolas (oposição ao têrmo núme733.405 - Marca: Vemacar) .
sição ao ' tenho 736.212 - Marca:
Marca: Lombardi) .
e Representação Ltda.) roIndústria
de Chocolate -Lacta . S.A.
Côr & Lan Termo 736.676 - Mar- Importação
Indústrias- Gessy Levar S.A. (opo- (oposição
Confecções Zepitex ' Ltda. (oposi- ca: Chatatex) .
ao têrmo 731.680. - Mar..
sição ao termo 734.807 - Marca: ca: Krocolate
ção ao termo 734.769 - Marca: Ze- Termo 731.679 Formica. Corporation (oposição ao Micro Espuma) .
vitex) .
Marca: Krocolate - Têrmo 731.000
termo 734.532 - Marca: Ponto Frio, Companhia de Cigarros Souza Cruz s-a
Marca:
Xadrezinho
- Termo n9 .
Jorge Dolabane (oposição ao ter- Palácio .das ( Fórmicas) .
(oposição ao termo 733.0,27 - Marmo.• 732.713
Marca: Café Serra) . Empresas Reunidas Óticas Brasil ca: London Termo 732.324 - 730.999 - Marca: Xadrizinho) .
Arena, Arquitetura, Engenharia e S.A. (oposição ao termo 586.537 - Marca: Filiar Tip) .
Vulcania Indústrias • Aliihemicias
. Elmo, Rabello & Cia. Ltda. (opo- Limitada (oposição ao termo 733.419
Administraçab Ltda.. (oposição ao Título: ótica Brasil) .
sEiiçkãoo) .ao termo 737.257 - Marca: - Marca: 1VIarumi) .
Termo 725.785 - Marca: Arena) .
Empresas Reunidas Óticas Brasil
Pentágono Engenharia e ConstruArena Arquitetura, Engenharia e S.A. (oposição ao termo 615.670 ---.
•
Ltda. (oposição ao termo n9 ....
Administração Ltda. (oposição . ao Marca: Diplômat) .
Amadeo Rosai & Cia. (oposição ao ção
734.927 - Nome Comercial: Pentátermo 727.786 - Marca: Arena) .
termo
734.5(70
Sinal
de
Propagar.
Empresas Reunidaa Óticas Brasil da: Rossi - Termo '734.571 - Nome gono Arquitetutra e Decorações LiIndústria de Meias Gege Ltda. S.A. (oposição ao termo"
637:622 - Comercial: Rossi Engenharia S.A.) mitada) .
(oposição ao Térmo 725.698 - Mar- Titulo:
Ótica Brasil)
S A. (Indústrias AlimentíDubom S.A. Indústria e Comércio Kibort
ca: Nypatex) .
José Tjrus (oposição ao termo n9 .
(oposição ao têrm o734.735 Cerâmica Sanitária Porcelite $.A. 729.722 -s. Nome civil: Jaraguá Pas- de Calçados (oposição ao termo: cias)
Kibelo) .
(Oposição ao têrmo 726.210 - Mar- sagens e Turismo S/C) .
551.770 - Nome Comercial: Lojas Marca:
Móveis Lafer Ltda. (oposição ao
ca: Duralite) .
Du-Ton S.A.) .
734.738- Marca: M.P.) .
Lida . - (oposição ao Casa Dico S.A. Comércio. e Indús- termo
Autovox S.p .A (oposição ao ter- tdeilaEletrolândia
Forma S.A. • Móveis e Objetos de
à
732.564
Marca:
Eletrolánan
)
tria
(oposição
ao
termo
733.824
Arte
(oposição
ao termo 734.647 mo 725.330 -- Marca: Transvox)
Marca: Lico
Termo 733.819
Insígnia: Forma) .
Cerâmica Sanitária Porcelite S.A. Hotéis Reunidos S.A. Horsa (opo- Marca:
Lico
Termo
733.114
Tí(oposição ao. termo 725.925 - Mar:- sição ao Will° 732.770 - Título: tulo de estabelecimento: ABC Em- Equipamentos Vanguarda Limitada
ca: Populit) .
(oposição ao termo 735.127 s- Marca:
preendimentos e Administração Limi- Vanguarda)
.
Cabeça Branca S.A.• Produtos Ali- Edifício Astoi-)I
tada
Termo
733.818
Marca:
mentícios (oposição ao termo: n'
.- Wilson Lisboa Alencar (oposição ao Lico - Termo 734.417 - Marca: Di- Ultrafertif *S.A. Indústria Comér734.426 - Marca: Cabeça` Branca). termo 733.060, - Marca: 3 Poderes). col - Termo 733.823 -- Marca: Lie. cio Ferstilizar.tes (oposição ao termo
S.A.I. (Indústrias Alimenti'Marca: Agrofertil) .
Termo 733.822 - Marca: Lico - 734.776
Buller S.A. Laboratórios Farma- Kibom
Indústria e Comércio Jimmi Limi(oPosiOáro ao termo 731.636 - -Termo
733.817
Marca:
Lico
cêuticos (oposição ao termo 732.693 cias)
Marca: Kin) .,
tada (oposição ao termo '735.587
Termo 733.825 - Marca: Lico
- Marca: Abil) .
Marcas Gim) .
Buller S.A. Laboratórios Farma- Kibom S. Ai (Indústrias Alimenti- Termo 733.821 - Marca: Lico) .
cêuticos (oposição ao termo 732.692, cias) (oposição ao termo 731.635 - Sãô Paulo Alpalgatas S.A. (opo- , indústrias Villares S.A. (oposição
Marca: Kin)
sição ao termo 733.835
'
slarca: ao • termo„ 733.925 - Marca: A) .
- Marca: Abil)
Cristais Prado S.A. (oposição ao
Parmiatra do Brasil S.A. Produ- • São Paulo Alpargatas S.A. (oposi- Emblemática) .
734.821 - Marca: Prado) .
tos Químicos Farmacêuticos e Bioló- ção a,o- termo j736.704 - Marca: Lin- Livraria & Flora Olímpia Limitada termo
Villares S.A. (oposição
gicos (oposição ao termo 732.520 - cot) - Termo 736.600 -- • Marca: (oposição ao termo 731.151 - Mar- aoIndústrias
termo 733.924 - Marca: A) . •
Karraelitex) .
ca: Chama Fortuna) .
•
Marca: Eclrul) .
•
Ilector Homero Fernandez (oposiCooperativa Central de Laticínios '. São Paulo Alpargatas S.A. foposi- Magaldi-Maia (PubliCidade) Limi- ção
ao termo 733471 - Marca: Vos .
do Estado de São Paulo (oposição ao ção ao tennoi 736.138 - Marca: tada (oposição aoternio 732.078 -- colet).
Marca:
Calhambeque)
.
termo 735.240 - Marca: Paulista) . Zommertex - Termo 736.649 Inc. (oposição ao termo
lo Alpargatas S.A. (opoSsi- Revlon,- Marca:
São Pau
Edson Medeiros (oposição ao terRevlon) .
ção ao termo 733.089 Marca: Two '734.714
mo 736.376 - Marca:" 'Comodoro) .- Marca: Robe cl.e Jardim) .
Impala) .
Cats).
Booth's
Distilleries
Lirinted
(oposiGeneral Motors Corporation topo?
Unilever Limited (oposição ao ter;
ao têrnio: 720.174 - Marca: \ ABC -- Rádio e Televisão . S. Anô- sição
ao termo 734.427 s-- Marca:
mo 729.979 - Marca: única térs ção
nima (oposição ao termo "33.069 .
Good's)
.
(
fio 734.256 - Marca: Aerolux) .
Marca: Canarinho)
The George W. Luft Company
Editora
Abri
Ltda.
oposição
'
ao
The Seven-Up Company (oposição
724:811 -- Marca: ( Horizonte Cia. Geral de Indústrias (oposição Inc. (oposição ao termo 736.073 ao termo 732.384 - Marca: Seven) termo
- MarCa
: Abil) . ao. " termo 719.116 - Marca: Gerei' s Marca: Rancho Juju) .
i
Companhia de Ci
g arros Souza Cruz - Termo 732.695
Associação • dos Profissionais Li be- The George W. Luft Company
(oposição ao termo 731.124
Companhia Brasileira de Roupas rais
Universitários do .Brasil. APlub
(opoSição ao termo 736,.086 ca: Emblemática) .
' (opoSição ao termo '720.663 - Mar- (oposição
ao •termo 689.782 -- Título Marda: Tancho) . •
Pari Produtos Nacionais' S.A. (opo- ca: SUrf Modas) .
•'
de estabelecimento: MercaminaS)
'Amaro Albino Pimentel (oposição
I
sição ao termo '734.659 - Marca: Al- .. B.• . T. Barbitts
da. Nitefatos ao termo 732.576 - Insígnia: AA) .
Inc (oposição ao Artex S.A. ,
vo) .
Tekteis (oposião ao terno 732.703 Amaro Albino Pimenta] (oposiçã(
, Marca: Orval) ..
.693.809 t-s
Bernardo Goldfarb (oposição - ao termo
ao tersao '732.577 - Marca: AA) .
Indústrias Reunidas Universo Ta- - Nome comercial) .
termo 735.104
Marca: Mari-lã) . peçaria,
ndard Internacional Corporanosi Amaro Albino Pimentel (oposiçã(
Mecônica e Marcenaria Li- Sta
Companhia Industrial ale: Calçados mitada. (oposição
ao termo 736,836 (oposição ao termo 132,761 - Mar- ao termo '732.578 - Marca: AA) .
Induscal (oposição ao 'termo: núnie- - Marca: Universo)
Rio, 13-12-1966. - Assinei 'e era
ca: Amigo) .
.
ro 735.558 - Marca: Claver) .
.Nouvelle Fabriqüe. Election, 1tocieté cerrei 53 laudas do expediente. .
Olipasa -- Óleos do „•Pará S.A.
Áno (oposição ao termo '732.564 Mílton Alvint Xavier - Diretor dn
Bernardo Goldfarb (oposição ao (posição ao nánci 640.345 - Marca: nyme
S. Documentação.
- Marca: Eletrolandia) .
termo
- Marca: Asiram) . Dona) .
•

•

•

•

• I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5335 Segkg rodee-feIve 19

DIÁRIO OFICIAL (Seção VI)

De7.embro de 196G

PATENTES DE 11NVENÇÃO
Publicação festa de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 diao
roQuão apresentem aaas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade 'Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TÉ.aRMO N 109.971
de 24 de abril de 1959. .
Arbed Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange Société Anônyme — Grão-Ducado de Luxemburgo.
Pontos característicos da invenção
de "Processo de Elaboração do Aço"
— (Privilégio de Invenção).
1 — Processo de elaboração dum
aço de qualidade por refinação pneumática de um ferro gusa contendo
mais de 0,3% do fósforo num conversor no qual se injeta pelo lado de
cima, sôbre e/ou• em um banho, oxigénio tecnicamente puro, contendo
em suspensão cal finamente subdividida, caracterizado pelo fato que a
carga introduzida, compreendendo
principalmente o ferro gusa e unia
parte das matérias, escorificantes necessárias à operação, é submetida a
uma injeção de oxigênio tecnicamente puro por meio de uma lança munida de um alcaravis de pescoço
comprido; pelo fato que a operação
prossegue, injetando-se pelo lado de
eima oxigênio tecnicamente puro que
contém em suspensão cal finamente
aubdiviclida e aproximando-se a lança de injeção progressivamente da
superfície do banho; e pelo fato que,
após remoção da escória formada, a
operação termina, continuando-se durante alguns minutos com a injeção
de oxigênio tecnicamente puro que
contém em suspensão cal finamente
subdividida.
2 — Processo de acôrdo com o ponta 1, caracterizado pelo fato que, antes da operação, se introduzem no
conversor, com a carga de ferro gusa
e eventualmente sucata, 20 a 40 kg
do cal e/ou outros agentes básicos
por tonelada de ferro gusa.
3 — Processo de acôrdo com um
dos pontos' precedentes, caracterizado pelo fato que, antes da operação,
co introduzem com a carga de ferro gusa e eventualmente sucata, 5
• 10kg de fundentes por imeladas de
Serro gusa e 20 a 25 kg de minério
por. tonelada de ferro gusa.
4 — Processo de acôrdo com tini ou
autro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, durante a
primeira fase, a extremidade da lança de injeção se acha a uma distáaa suficiente da superfície do banho
para formar tão rapidamente como
possível uma escória recobrindo a
aliperfície do banho.•
5 — Processo de acôrdo com o ponto 4, caracterizado pelo foto que, durante a primeira fase da Operação, a
extremidade da lança de injeção se
acha a mais de 1.50m da superfície
do banho.
6 — Processo de acôrdo com um ou
outro dos postas precedentes, caracterizado pelo fato que, durante os
primeiros minutos da operação, a
lança é ligeiramente inclinada com
relação à vertical para favorecer a
capumação, e pelo fato que, quando
espumação se torna forte demais,
a lança é recolocada em posição verCeai.
7 — Processo de acôrdo com o Nu
to 6, caracterizado pelo fato que, no
tildo da operação, a lança tem uma
Inclinação compreendida entre 20 mi/altos de ângulo e 10 graus com relação à vertical.

8 — Processo de acôrdo com um outro dos pontos precedentes, careci te. to pelo fato que, durante a
primeira fase da operação, o fornecimento de oxigênio é superior a
3,5 mm3 por minutos e por tonelada
de ferro gusa,
•
9 — Processos de acôrdo com o
ponto 8, caracterizado pelo fato que,
durante a primeira fase da operação, o fornecimento de oxigênio é
de 4Nm3 por minuto e por tonelada
de ferro gusa da carga.
10 — Processo de acôrdo com uni
ou outro dos pontos procedentes, caracterizado pelo fato que a primeira
fase da operasão tem uma duração
compreendida entre 20 e 35% da duração total de aônro.
11 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes„ caracterizado pelo fato que, durante a
segunda fase da operação, durante a
qual se injeta oxigênio tecnicamente
puro contendo e msuspensão cal finamente subdividida, o fornecimento de oxigênio é de 2,5 Nm2 a 3,5 Nm3
por minuto e por tonelada de ferro
gusa da carga.
12 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, durante a
segunda fase da operação, o fornecimento de cal é de 1 a 1,6 kg por Nm3
de oxigênio.
13 — Processo de acôrdo com
outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que a segunda fase
da operação tem uma duração compreendida entre 30 e 60% da duração total de sôpro.
14 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, durante a
segunda fase da operação, se abaixa
a lança progressivamente de 0,05 a
0,10 m em cada minuto até uma distância do banho superior a 0,40m.
15 — Processo de acôrdo com 'um
ou outro dos pontos precedentes,- caracterizado • pelo fato que, durante a
segunda fase da operação, se abaixa
e levanta a lança em cada minuto
de maneira tal que o resultante movimento aproxime a lança do banho
0,05m a 0,10 m por minuto.
16 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, opas a remoção intermediária de escória,' Se
adicionam agentes refrigerantes para
obter a desejada temperatura. no fim
da operação.
•
17 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que a adição de
minérios ou de óxidos metálicos é
feita sob forma de pó ou granulas
em suspensa() no oxigênio de' refinacAo.
18 — Processo de acordo com Mn
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, durante
pelo menos no início da terceira fase
da operação, o fornecimento de oxigênio é de 2,5 Brn3 a 3,5 13.1n3 poi
minuto e por tonelada de ferro gusa
da carga.
19 — Processo de acôrdo com n
ponto 16, caracterizado pelo fato que,

no fim da terceira fase, durante o
último ou os últimos minutos desta,
é diminuído o fornecimento de oxigênio e/ou aumentada a distância da
lança à superfície de bonho.
20 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, durante a
terceira fase da operação, e fornecimento de cal é de 1 a 1,6 kg por
Nm3 de oxigênio.
21 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, durante a
terceira fase da operação, ou pelo
menos durante a última parte desta,
é aumentado o fornecimento de cai
até um valor compreendido entre 2
e 5 kg por Nm3.
22 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que a duração
da terceira fase da operação sé acha
entre 10 e 40% da duração total de
seipro.
23 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, durante
pelo menos a última parte da terceira
fase da operação, a cal em pó insuflada por meio do oxigênio é substitída total ou parcialmente por um
carbonato ou uma mistura de carbonatos alcalinos igualmente postos em
suspensão no oxigênio.
24 — Processo de acôrdo com um
ou outro dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que, durante
pelo menos a última parte da terceira fase da operação, se injetam 2
a 20 kg de carbonatos por tonelada
de ferro gusa da carga.

CÓDIGO ELEITORAL
LEI 5l 9

4.737, DE 15 DE JULH
DE 1965

LEI ORGÂNICA DOS
PARTIDOS POLITICOS
LIN N'4.740, as 15 DE JULHO
DE 1965

Divulgação as' 949
Preço: Cr$ 300
A

VENDAI

Na Guanabara:

Seçâo de Vendas
Av. Rodrigues Alves, 11
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço
de Reembeilso Postal
Bm Brasília
Na sede do D.I.N.
E
VIA1n1.1.1n1~1.11:102=9.21.1.

23 Processo de acenai° com un
ou outro dos pontos precedentes, ca
racterizado pelo fato que, depois d:
remoção de escória precedendo a ter
ceira fase da operação, se adiciont
anidrido silicioso ou antes ou ao mes
mo tempo dos carbonatos alcalinos
26 — Processo de acôrdo com un
ou outro dos pontos precedentes, ca
racterizado pelo fato que a quanti
dade de anidrido silicioso adicionadi
é de 2 a 11 kg por tonelada de ferre
gusa da carga.
Finalmente, a depositante reivin
dica nos termos da Convenção Inter
nacional e de conformidade com
art. 21 do Código da Propriedad.
Industrial, as prioridades dos corres
pondentea pedidos depositados lu
Repartição de Patentes da Bélgica
em 26 de abril de 1958, 5 de junht
de 1958, 2 de agasto de 1958, 4 d
agôsto de 1958 e 12 de dezembro tie
1958, respectivamente, sob os mime
ros 567..1'72, 568.372, 570.026, 970.07
e 573.851.
(N9 43.945 — 20-9-66 — Cr$ 30.000
~MO N. 167 312

Capi
Minas Petrides Dawiri
tal do Estado de São Paulo.
In vento — Aparelho elétri c
para atrair e matar insetos voado
res noturnos.
Classificação — Privilégio
invenção.
Pontos característicos

C" Aparelho elétrico Para atrai
e matar insetos voadores notui
nos, formado .de um tripé ou mi
porte comum, porém caracterieí
do por ser o mesmo dotado d
uma haste central, eVentualmenl
com cobertura e uma lâmpada ti
tipo farol, de lumineseéncia neto especifica ctilackliglin, ou de vi
rias dessae - lâmpadas esPeeitii.
agora do tipo tubular e ,imètriet
mente disposta era 1:Orno da refi
ri da haste, cuja htininescêne i
atrai insetos voadores noturno
em um setor de campo (10inpa.
farol) ou com cobertura de 3‘
graus (lâmpadaS tubulares).
2." Aparelho elétrico para atra
e matar insetos voadores notti
nos, caracterizado ainda por te
sob as lâmpadas reivindicada e:
1, um exaustor com bolsa,
parte inferior crivada 'de pegoII as perfurações, e ev co atalmen
contendo inseticidas apropriado
de forma une os insetos atra i
rela luminescência das liimpath
SUO puxados pelo exaustor pai
dentro da bolsa, que os retém a
sua morte natural, ou rá Pi da pe.
ação dos inseticidas.
3.° Tudo como descrito e
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NAARCS DEPOSITADAS
Publicação feita do amardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o
deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao De p artamento
Nacional da Propriedade Isidustrial aqueles que 'se julg arem prejudicados com a
concessão do registro requerido
Urino n.'' . 753.814, de 13-6-66
Chimica Baruel Ltda.
São Paulo

turas metálicas para construções, lame.
las de Metas ladrilhos, lambris, luvas
de junçãci, lages, Iageotas, material iso
'ante contra frio e calor, manilras, massas para 'revestimentos de paredes, maIODALB—Stmtinn.l.
cieiras paia construções, mosaicos, proL do Cornar)
dutos cle. base astaltido, produtos para
cornar iMpermeabilizantes as argamassas de cimento e :al, hidráulica, pedre
Classe 3
Para distinguir: Produtos farmacêuticas sulho, produts bettaninosos, hapermea
bilizantes !liquide ou sob outras forma:
Têrrno n. 9 753.815, de 13-6-66
para revestimentos e outros como nas
.
(Prorrogação)
simen,tação. peças. ornamentais de c1Santa Francisca S. .A. Comercial e Tento ou g esso para tetos e Paredes
Exportadora
oapei para torrar casas, massas anti
São -Paulo
s aldos para uso nas construções, par.
»metas, portas, portões, pisos, soleis-as
para portas, tijolos, tubos de concreto
PRORROGAÇÃO
telhas, tacbs, tubos de ventilação, ma
MOSAPRA-,
sues de cimento. ,r oas, vigamentos e
vitrõs
Indústria Bras fieira
Termo n.9 753.817, de_13-6-66
Companhia Industrial e Mercantil
Classe 4.
Paoleái
Para distinguir: óleos comestíveis, gorSão Paulo
duras vegetais e farinhas alimentícias
Termo n. 9 753.816, de 13-6-66
•STARETTI
Estalgás Equipamentos Para Gás Ltda.
São Paulo
' IndtiStrla Brasileira

ESTAGÁS
( Industria Brasileira
Classe 8

10 8 ,ra distinguir : Aspiradores. aquece-

dores, batedeiras, chuveiros, fornos, fogões, fogareiros; ferros para passar
roupa geladeiras, iluminação a gás, ineineradores, lampiões, lanternas, maçarIros, torradeiras
Térni.o n. 5 753.823, de 13-6-66
Tudex — Materiais , Para Construção
Ltda. •
Rio de Janeiro

i
Classe 41
Para distinguir: Caldo duplo, chá, carne de vaca em conserva, carne bovina
cozida em gelatina, extrato em pó de
camomila açucarado, ervilhas, feijão,
molho de tomates sem sementes, molho
de carne, Molho de cogumelo, margarina, maionese, preparados para caldo
de verdura, polenta; pizza; purê de
maçãs, purê de batatas, pudim, ravioli
áo molho, queijos
Termo n.9 753.824, de 13-6-66
Comissária e Exportadora Rilon Ltda
Paraná

&Indústria BraSildtõ,
Classe 41

Café em grão, torrad oe em pá

Termo n,9 753.825, de 13-6-66
Sulinedânica Industrial Ltda,

AJO Grande do Sul

arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para ceerais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arrJz, charruas para agriccltura cultivadores, Jebulhadores,
destoca'clores, desentegradores: esmagadores para a agricultura .escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas ferradeiras gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas máquina's vaporizadoras, de
fundir, máquinas nivelao
ras de terra,
máquinas perturadoras para a agricultura. máqcínas de plantar, motorharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra:
torquir. de triturar, de esfarelar rerra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher máquinas
amassadoras para Sas agrícolas, de
cortar Arvores, para espalhar. para capinar; máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensacar, máquinas e ancinhos para forrageris, máquinas , toscadoras ordenado.
ras mecanicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra. tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas .agricolas
Tênno n.° 753.827, de 13,6-66
Jato Cargas Ltda.
Rio Grande do Sul

JATO

Soreecanica

SikEna
Indashiai
La
.

Nome comercial
Termo n.° 753.829, de 13-6-66
Indústria e Comércio do Nordeste Ltc
Fabrica de Sabão Surubim
Perna nibuco

• MOSE E COMÉRCIO.
DO NOROESTE LIDAN
L- ROMA DE SÃO
StáRIM rNome comercial
Têrmo n. 9 753.831, de 13-6-66
Brar-co — Novotherápica, Laborai&

S. A.

São Paulo
Classe 38
Para distinguir inapressos em geral, e
'PRORROGACÀD,
artefatos de papel e papelão, aplicas,
bandejas, de papelão, blocos de, papel.
cartões comerciais e de visita, cadernos,
MALTOFTP
copos de papel duplicatas, envalopes,
fichas, folhinhas e embalagens de papel
S210 Pato '<as:
e papelão, guardanapos de pael, notas
SIMUSTB2II EIRA5ILE1
promissórias, papéis 'de cartas, papel
higiênico, papel de embrulho, -papel
Classe 3
almasso, papel de escrever, pastas de Um produto lancaaceutico
indica -dei
papelão. pratinhos de papelão
estados de desnutrição e convalescen
de doenças constimptivas
Têrmo n.° 753.828, de 13-6-66
Madeireira Semi-apinho Ltda.
Termo 'n,9 753.832, de 13-6-66
Rio Grande do Sul
Bracco — Novotherápica, Laboratõi
S. A.
3ão Paulo

SEHAPINI1

Casse 16
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Ar
aamassas, arafim
areia, azu/elos, batentes balaustres, blo.
cos de c'mato blocos para pavimenta
çto, calhas, cimento cal. crê. -lapas
isolantes, saibros, caisllhos: colunas:
chapas para coberturas caixas idqua
caixas de Se . -aras p
ara afirma edificações
premoldadas. estuque, ertnNão ds
base as háltico, cataras, es
q uadrial, mera,

embalagens de madeira, escada, h-:na s. guarnições para porta-bloc
guarnições para cortinas, guarnições
madeiras para utensílios domêstk
malas de madeira. palitos. pratos.
nas. pinos, puxadores. prendedoree
•
roupas. paeinhas, gartinhos e colhei
Para sorvetes. palitos pare dentes.
boas de passar roupas, táboas de car
tor. Sid. torneiras, tambores, tampas.
suportes de madeira
Têrtuo n. 9 753.826, de 13-6-64
Sulinecânica Industrial Ltda,
Rio Grande do Sul

lepdústrin BrasileIrs

r-

Sfir

eet$ -

gr

Indústria Brasileira
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos arteaniso& e empilhadores combinados
1-

Classe 26

-

Artefatos de madeira em geral: Argolas, alguidares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandeias, barris, baldes,
batedores de carne, caixas, cabrões, cai-

xotes. cavaletes, cunhas. cruzetas cubas,
caçambas, colheres, cestos para plias
capuz nara cozinha. cabos Dane ferraClama 3
•
mantas. cantoneiras engradatiot. estia- Uni produto
farmacêutica Itkikaidl
‘10s, esteirinhas, estojos, espresnedetras,
• rino-fathigites -

-
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i'uhlicaaã,ci feita de acemdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação con,..!.;ara
correr o prazo de 60 -ditas para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar sua oposições ao P partsweiI
Nacional da ~alada Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão co registro rrairrido
Termo n. 9 753.836, de 13-6-1966
caramelia chocolates, confeitos, cravc
Farmadroga Ltda.
I cereais, cominho, creme de leite. cremes
Minas Gerais
alimenticios, croquetes. compotas. can.
gica, coalhada. castanha. cr' ,ola, condi.
mentos para alimentos colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
ras. espinafre essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toé
mate, farinhas alimentícias, favas fé,
Nome Comerciai
cuias, flocos, tareio, fermentos.. feijão
f:gos, frios, 'auras sécas naturais e cris.
Termo il.° 753842. de 13-6-1966
talizadas. glicose. goma de mascar, gor
Indústria e Comércio Alves Ltda.
Nome comercial
duras, grânulos, grão de Mei gelatina
São Paulo
goiabada. geléias, herva doce nervo
Têrmo n. o 753.833, de 13-6-1966
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
( Prorrogação)
ai-adensado. leite em pó, legumes eia
José Joaquim de Oliveira & Cia.
conserva, lentilhas, linguiça louro. a as•
Minas Gerais
sas alimenricias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada macarraa massa 'de tomate, mel e melado, mate, masPRORROGAÇÃO
sas para m:ngaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães. paios, pralines pimenta, pós para'
pudins, pickles, peixes. presuntos. patês. petit-pois pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas pára animais, requeijões, sai, saga sardinhas.
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas. tap.oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas. tortas para aliClasse 41
mento de animais e aves, torrões
Bolachas e biscoitos
toucinho e vinagre
Têrmos ns. 753.844 e 753.845, de
Têrnos ns. 753.837 a 753.839, de
Classe 42
13-6-1966
Ira distinguir: Akluardentes,
America nTeXteis Ara, Inc.
Organização Leo do Norte Ltda.
Estados Unidos da América
anis, bitter, brandy, conhaque, cer
.jas, fernet, genebra, gin, kumel, lico.
aBahia
s, matar, puoch, pimpermint. rhum.
cos dd frutas sem áraxidl. vinhos ver2 g—
nada. vinhos espumantes, vinhos
guinados e whisky
Têrmo n. o 753.834, de 13-6-1966
• . • Classe 42
Classe 22
Laticini,os Gurinhata Ltda.'
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
èibras, fios e linhaa
Minai Gerais
incluídas na classe 3
Classe 23
Classe.. 3
Tecidos feitos de fibras, fios e linhas
Substâncias químicas, produtos e preClasse 36
Vestuários para homens, senhoras e parados para serem usados na medicina
e na farmácia
crianças
'INDÚSTRIA BRAÇILEIRA
Têrmo
na
, 753.843, de 13-6-1966
Termo-n. 9 753.840, de 13-6-1936
111..,Representações Ltda
Oga Arquitetura, Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
.
• Guanabara
Guanabara
Classe 41
"anteiga„. cremes, queijos, staqueljões;
doces de 'leite, ricotas e caseinas
Térmo n. Q. 753.835, de 13-6-1966
Oswaido José Franco.INDÚSTRIA BRASILEIRA
• Minas Gerais
Indústria Brasileira
Classe.36 •

Têrrao n.° 753.830, de 13.6-66
Ardomescon Ltda.
Pernambuco .

AritiUSCON

FARMA

ITU:

Ltda.

URINHATÃ

Os, mantas

Paridi lb°. Inc.,:

1 ' Ias MR..

termas,
puiw,
palas.
aeuga pouciies. pofrunas. p1, ama pu.
a net,. perneiras. ..immonos -egalass
.,,oe de chamin e, tuupac. iuDretedeo,
;pensórios. saias de hanhn. sandahas,
meteres. shorts. sungas, stola , at siacita
toucas, • tua:watts. ternos. •uii , ir mes
e vestido:. -

Têm° n. o 753.846, de 13-6-1966
Organização Leão do Norte Ltda.
Bahia

Organização
Leão do Norte Ltda
Nome •1omerciai
Têrmo n.° 753.8.17, de 13-6-1966
João Gomes Xavier & Cia. Ltda.
São Paula

indústria:

nrasileira

Classe 3
Um produto farmacé.m.co psicotrópica
Têrmo n.° 753.848, de 13-6-1966—
João Gomes Xavier & Cia. Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
,
Classe 3
Um produto farmacêutico psicorropico
Termo n.° 753.849, de 13-6-1966
João Gomes Xavier (j Cia. Ltda,
São Paulo

MARGAN

CALHAMBEQUE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 23
Tecidos em geral

firmo n..9 753.841, de 13-6-1966
z."&qtrin de Produtos Alimentícios
Racionais limar Ltda
Guanabara •

Ciosa 41
• icachofras, alertia. alho
(icor; climeratoe paia 'animai& amido.
nendoas, amendoim,,. araruta
'r023, atum, aveia, avelãs, tizale azei-

• nas, banha, bacalhau, batatas, balas.
scoltos, bombons.. bálacha!, baunilha,
lfé ern p6 e em cantarási. canela.
- e PM 19 fià 9:4, cacau, carnes, :chá,'

Classe 41
Faria haaliniticne h2à5,
Farinha alimentícia

kdús#ria Brasileira

Classe 3
Pare distinguir: Artigos de veatuãrica
e roupas feitas eto geral: Agasalhos Um produto farmacêutico psicotrópico
aventais, alpargata.s, anáguas. blusas
Tétano-11. o -i53.852,
de 13-6-1966—
botas, botinas. blusbee. boinas. "aba,
Carlos . dos Santos 6 Cia. Ltda.

nklour08,.' bonés. *Capaátea. cartadas. •' Cera
'•'a
Minas Gerais
'
•
-ouças. casacão cadetes, capa* abales,
cachecols. calçados." chapéus. cintos
cintas. carabinações, corpinhos. , calça;
de Senhoras e de crianças, calções: cal.
ças, camisas, camisolas, •camisetas
cuecas. - cercadas, ealarinhoe.e..felaos
.alas casacas; chinelos, donnias. achar.
Classe 3
pes, •fantasias, fardas para militares, CO.
lefTials. fraldas, galochas. gravatas. gda SubstariPas quisnicas', produtos e pupa,.
•logos dt hãgnrie laqueta ; laques irados pãrà serem usados na ra'clicina e
l uvas, ligas,- laaços, mantõá, ' meias
•
na farmácia

ina~
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J. ermo na. 753 . MO, de 13-6,.1966
Carlos' dos Santos
Cia. LtdMinas Gerais

PRORROGAÇÃO
linnçu

LIMUDA
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E:22CDC21 'OU Gieb=12:222

•
Classe 3
',reparado farmacéeutico indicado no
tratamento da prisão de ventre
Termo n.9 753.851, de 13-6-1966
( Prorrogação)
VIinas Gerais
PRORROGAÇÃO

Uni

Our.. n 0430,,PJ
DC

AR :,05

.0.1C, POR
SAYSOS

Akf 123 DOS

CIA.I2DA

rntaio
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trzny*.t.w..

eawes,ffiuli.à e
.4 /401i Uh' 41.1/ 41/11.'e

unos as

0.145.5

eaSetif:

SAMOS CIA.UTI)

sag , camisas, camisolas, eamisetaz
cuecas, ceroulas, colar tnaos. cueiros
te senhoras e de Cr' iats. caições. cal
;aias, casacos, Cálnelos. •aminós, acharacra fantasias. fardas para militare* co
egiais, fraldas, galc(chas, gravatas, gor.
roa fogos de (ingeria, taactas, leques.
luvas, ligas, lenços. c1:13ntô - meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pia
.etós, palas, penhoar. pulover, pelerinae.
peugat, pouches, polaina& pijamas: punhos; perneiras. quimos" rega/os
robe de chambre, roupa.), sobretudoa
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, iásorts, sungas, atolas ou Batch,
toucas, turbantes, ternas, uniformes
e 'vestidos
Termo in. 9 753 .856, de 13-6-1966
Ca tá e Bar-Grappolo Di Uva Ltda.
Guanabara

BARBEITOS
indiitrla brasileira
Classe 16
Para casanguir: Artigos de vestbárlos
e roupas feitas em 'gerai: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas
botas. botinas, blus6es, boinas. NO/.
cfouro,t bonéa capacetes. cartolas cara,
ouças. casacao. coletes. capas, chatas
caciteccas. - calçados. ahapéua cintos
cinta& combinações, corp nhos. calças

E3ROGOT4

Café e Dai
Grap'polo Di Uva
J.laÁses: 33, 41, 42 e 41
Titulo
'Ferino
753.857, de 13-6-1966
Indússria Metalúrgica Brogotá Ltda.
'Nome Comerciai
Sgo Paulo

BOM RE TIRO

INDUSTRIA
METALÚRGICA

Classe 3
Classe 11
Carlos dos Santos ei Cia. Lacta.,
Um preparado farmacêutico anti-sifilt- Ferramentas de tôda espécie, ferragens
e cutelaria em geral; pequenos artigos
tico e anti-reumático
de qualquer metal
•Termo n•o 753.853, de 13-6-1966
.
Termo
ri
5. 753.855, de 13-6..1966
Carlos dos Santos & Cia. LM'
Boutique Sinházinha-Modas Limitada
Minas Gerais
ele TP"^:tla

• Classes: 1, 2, 3 e 48
Titulo
Termo 11.5 753.854. de /3/N66
Comercial Barbeitos Lida.
São Paulo

os. logos dt lingerie, laquetas, laquaa,
uvas, ligas, lenços. mantba, mela*
nados, mantas, mandribo, masti/hae:
et6s, palas, penhoar, • pulover, pelariam.
Douches, polainas. p ijama. oulime, perneiras, guimonos, regalos.
-obe de chambre, roupa°, sobretudos,'
mspens6rios, saldas de banho, sandálias,:
ureteres, aborte. sungas, stolas ou alacks
toucas, turbantts. taram uniformes
vestidos
Térnio n.9 753.858, de 13-6-66
Indústria Metalúrgica Brogotã Ltda.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRÁ
Classe 11.
Para distinguir:, Ferramentas de tõda
espécie, ferragens e cutelaria em geral;
pequenos artigos de qualquer metal
Termo n.° 753.859, de 13-6-1966
Panificadora Bom Retiro Uda.
São Paule

BROGOT4 LTDA,

Laboratório Thibaut

lidais, fraldas, galochas. gravatas, gor

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 4>
Panetones, pães, biscoitos, bolachas,
pães de favnia, tortas bolos, torradas,
doces, pizzas, empadas croquetes e
coxinhas
Têrmo n» 753.860, de, 13-6-1966
Agenda' Marítima 'Mauã •
' Guanabara •-• •

Tênno n. 9 753.862, de 13-6-1966

Neli Magalhães Mendes
Guanabara
JARDIM DE INFÂNCIA
• CANTINHO DO BOLINHA
, Classe 33
Titulo de Estabeelchnento
Urino n.5 753.863, de 13-6-1966
' \inania • Fernandes Barbosa
Rio de janeiro

•
Pino

Ponto dos Imóveis

Classe 33
Expressão
n.5 753.864, de 13-6-1966
Reseg — Representações e Seguro*
Limitada
luanabara

RESEG
Classe 50
e cartazes de propaganda
Termo na. 753.865, de 13-6-1966
Plastifon S.A, — Plásticos e Derivado*
São Paulo

AIFON

Clas. se 28'
Para distinguir: Artefatos de mataria/
plástico -e de nylon: Recip:entes fabria
cados de material plástico, revestia:ema
tos confeccionados de substâncias:anis
mais 'vegeta:a: Argolas açucareiro
armaçõea . p ara 6cclos, bules, bandejas,
bases para . telefones, baldes: bacias- boi..
sas, caixai carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensilios, cruzeta*.
caixas -para acondicionamento da
Classe 33
mentos caixa de matel':al plástico PaNi
. Titulo'
,
baterias, coadores 'copos, canecas, "os.
Termo n.o 753.861, de 1.3.6 1966
-fsefgbchas. -capas para álbuns e para ilvme.
•Petra-aanica Indústria e Cómaaain Ltda,
cálices, cestos, castiçais para velat,
lInfiétria Brasileira
caixas para guarda de ibletos. ',cures.
Guanabara
chos coadores para ébâ. descanso pare
Classe 36
pratos, copos e arranhas de plasticodo
Para
Artigos de vestuários
para sn faetes, ca:xinhas de
PRORROQAÇÂO:'
plastid
roupas ' teitas en gerai: Agasainus
Dará aorvetes, colherinnas, pasInhaz,
ventais. alpargatas anáguas. blusas
garfinhos de plástico para sorvetes
botina. bIusfies, boinas. baba
minhas dt . Plástico para sorvetes, dtscoe,
louros, bonés' capacetes, ca rolas cara
etnbreagen de material plástico, embartmn:tre",—
nuçaa. casacão. coletes capas, chatas
lag ens,' de tnatetaal plástico para sorvea
..atsaaar.Z
-achacais. calçados. chapéus. cintos
•
tesa estojos para objetos, espumas de
Indústria Er n .ileira
.intaa, combinações. coma/Nos. calças
usrIcia esteiras, enfeites para
'atoa
le senhoras e; de crianças, calções, calveisi. massas antaruidos. escoadores
. tratos: funis, f8rmai
as, camisas. camisolas, camisetas.
para doces. fitas
.
-necag. cerou:es. colarinhos, cuens
•Classe 3 _
ara o sas.
CEM guarnições guarni.
-arta casacos, chinelos domines, echar- 'Um preparado farmacêutico moicano no a ições ' p
Porta-blocos. guarniçõeã
ora , fantagtz,,, fardas para :militare,, co
tratamento das tráqueo bronquites
p ara 1:quiara
di ficacIore5 e para batedeiras

• AGÊNCIA
MARÍTIMA MAU
-

-
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de frutas e legumes, yearuhAe,dc taa
mastico para &ensinos e eibietos 1
guarnições para bolsas gartos. galeriai
para cortinas ferro ianunados.
ricos lanche.ras. mantegueiras. inalas
armais. prendedores de roupas puxach,.
Tes de móveis. pires, pratos palite-.
ros ias de casinha, pedras pomes ar.,
gus protetores para documentos puSaciares de anua para uso domestico,
porta-copos, porta-nique.s, portia-not.aa.•
porta-documentos , placas, rebites roo
nhas recipientes, suportes. suport,s, mbra
guardanapos. saleiro
tubos
tig2.tis
tunas para ampolas tubos para serio.
gas. travessas, tipos de marcial pias-rico sacolas, sacos. saqu.nhos. 'asava.
mes para acondiennamento. vasos, ri
caras colas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
,ortutues. para marceneiros. pata sapa
tetras para vidros pasta adesiva para
marer.al phastico e moera'
Termos ns. 753.867 e 753.871 . de
13-6-1966
Engarrafamento Pitu Ltda.
Pernambuco

PITU

Industriai ~rasileiro
Classe 36
Para distinguir: Artigo.s de vestuário,
e roupas teitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusa
horas. botinas, blusiies, boinas, baba
douras, banes cavaco-1vs cA-mvas. cara
ouças, casacão. coletea, capas, ehales
eachecals, calçados. chapéus. cintos
cintas. combinações. corpinhos. calça.
de senhoras e de . crianas. calções, cal
os. camisas camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. . colarinhos, cueiros
sa;rts. :a guas, chinelos, dominós. achar
pes, lan êaslas. tardas para militares. eo.
Now.,. fraldas,. galochas, gravatas, gor.
as. logos dt Iinaerie. latimetas, !units
mvas, ligas. lenços, mant6s. melas.
maass. mantas, mandribo, mastilhas, resbetós. nelas. oenboar. pulover, -pelerinas.
perneira, Putman regalos
peugas. !mutiles, polainas. pilarnas. pu.
mhe de chambre. roupão, sobretudos.
susp ensórios. saldais de banh,/, sandálias
atieteres. shorts, sungas, stolat ou alacks.
toucas, turbantta. ternos, uniformes
e vestidns
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil. azul da
.74 rússia alvaiade de zinco abrasivos.
alaodão .oreparado para iimpar Metida,
detergentes. •.sprernacetcs, estrato de
eddl. Menta tiara tecidos, fósforos de
cêra e de madeira, goma paio lavan.
daria. limpadores de luvas, líquidos de
hranquear tecidos. liquidas mata-gordu.
me mira mapas e mata óleos para em:.
pas. oleina íleos Para limpeza-de carros. plia de S'ranqueat roupa. saliente
ele sódio. soda ctitistIca. eabZo e
oé
Saban comuta. sabão de esfregar e saponáceos, Moles de polir e varal%

Termos as. 753.872 e 753.873, de
Classe 18
distinguir: Pertunies essências es
13-6-1966
et atua, agua d: colOdia. agua de touca
Embal'Arte Indústria e Comercio de
dor agua áC oeieza mina de Clu I tu
Embalagens . Ltda. Agua te rosas, ag.,:a de al azema. asita
. São Paulo
oara naroa tooSes e cenucos para .3
cabelos e para a peie. brilhantina. oaa
Mina, batons" costrict!,.us risadoret
de penteados. petróleos óleos para o.
:abeto creme rvvanesceire crem 5 joi
Airosos e emaladas para hm,o-za da
Indústria Brasileira
pele a ni aqui lage
iat &los. deso
torantee, vinaare aromático pó de erro;
Classe 41
e talco perturnatic. ou não. anis piora Produto para adocicar alimentos, seta
oestana e sooranceiras. prepados pare
sacarose
!tribelezar cílios e olhos. carmim para
Classe 3
• rosto e para os lábios, sauao e crealt
Produtos dietéticos
para narbein, sa;iào liquido Perfunfaau
Têrmos
ns. 753.874 753.875, de
ou nata sabonetes, ieneitricios em 00
13-6-66
pasta ou liquido sais pertutuados Par i°anhos. pentes. vaporizadores de ',frit, Embal'Arte Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda .
use; escovas para dentes, cabelos. unhai
São Paulo
dos em pó pasta . liquidas e titoios
praa o tratamento -das unhas, disso,
Jantes e vernizes, removedores da .:uozula. glicerina er‘umada para os cabeio,
▪ preparados para descoloir unhas
cilhas e pintas ou sinais atificiais. óleos
para a pele
Indústria Brasileira
•

Para

Very Good

VERY

Classe 41
Alcachotras, aletria, alho, *espargos,
mAcar, alimentos para animais, amido.
dmendoas, ameixas, amendoim, araruta
arrçz, atum, aveia, avelãs, azelt azeitonas banha, bacalhau, batatas, Da:as,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chã,
cararnelis chocolates. Z-313 feitos, -crave
cereais, cominho, creme de lete, cremes
plimenticios. croquetes. compotas. caisOca, coalhada, castanha, ceoola, condi.
mentos para alimentos, colorantes
• uriços, dendê, doces, doces de fru.
tos. espinafre essências alimentares, empadas, ervilhas, enleavas, extrato de toe',
mate, farinhas alimentícias, favas féculas, flocos, tare/o, fermentos. feijão
F:gos. trios; ‘rutas secas naturais e cris.
talizadas. glicose, goma de mascar. gorduras, grânulos, grão de bici, gelatina
goiabada. geleias. herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condensado. le:te em p6,, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro", massas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada macarrii, massa de tomate, mel e melado, mate, massas paro mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
tas, óleos comestIveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
pudins, pick/es, peixes, -presuntos, Pa.
tês, peat-pois, pastilhas. pizzas pudins;
queijos, .ações balanceadas para animal:.' requeijões, sal, sagú, sardinhas.
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de

mglal

Classe 41
Produto par aadocicar alimentos, sem
sacarose
Classe 3
Produtos dietéticos

13-6-66
União de Bebidas, Indústr i = •
Comércio Ltda.
Pernambuco

KOHNSTAMIn71-'
INDUSTRIA BRASILEIRÃ

Crassa 41
l'érinos xis. 753.876 e 753.877, de -- Açúcar, vinagre de vinho, vinagre de
13-6-66
sana
Embal'Arte Indústria e Comércio de
Classe 42
Embalagens Ltda.
Para distinguir: Aguardentes, aperitiSão Paulo
vos, an.z, bitter. branda. conhaque, or.
veias tern". genebra, gim kumel,
res. nectst. ouncb pipermint rhuns.
sucos de trutas sem álcool, vinhos, vermouth vithos espumantes. vinhos
guinados e wh:sky
Classe 43
industria,. brasileira
Aguas gasosas, naturais ou artificiais,
caldo de cana ,caldos de frutas, guaraClasse 3
Produto para adocicar alimentos, sem ná,, refrescos, refrigerantes, soda, xarope
para refrescos
sacarose
Classe 41
Tênno n.9 753.882, de 13-6-66
Produto para adocicar alimentos, sem
Aktiebolaget Original-Odliner
sacarose
Suécia
Tirrno n.9 753.878, de 13-6-66
(Prorrogação)
PRORROGAC110
Viúva Antônio J. Fernandes 6 Pilho
Pdaulo
Sãolta.

ODHNER

PRORROGAÇÃO

aszo:dm. Inaparaoa semzi'

rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões
Toucinho e vinagre

zaolim. chilres. ceras de plantas: ceras
vegetais de carnaúba • •ricur,, crina
le Cavalo., crina em geral, cortiça EM
muro. calcas vegetais, espato, ervas
medicinais, extrato& oleosos, estopell
nmotre, fõlhas, fibras vegetais, Hora*
secas. grafites, aomes em bruto. granito
em bruto. kieseighur. rim/idos de plantas. (atei Mn bruto ou parcialmente
Preparados, minérios. metálicos, /nadei,*
mo em bruto ou parcialmente caba.
lÈada taxi toras. -serradas e aplainada,.
manganês. óleos de cascas vegetaluo
mica, mármores em bruto. Oxido á
gazes solichficadoresh gelatina, giz, (Po
ridos. plumbagina to bruto. pó da
moldagem para fundições, pedras bebi
tuia*, pie.he em bruto, pedra calcária,
mantas medicinais. oectras em bruto,
qtebrachu. raizes vegetais, resinas, resinas naturais,' residuos texteis.
seivas, talco em bruto, tino. Mato
betuminom e lancino
Tèrmos ns. 753.879 e 753.881, de

zinuatars Fin.""", Po.

Casse 4

Substancias e produtos de origem sai
Classe 43
mal, vegetal ou mineral. em bruto ou
Águas gasosas, naturais ou artificiais; °avelai/nauta preparados: Abrasivos em
caldo de cena, caldos de frutas, guara- lauto, argila refratária, asfiltico
ná, refrescos, refrigerantes, soda,
./ruto. algodão em bruto, borrarha em
- xaropes para refrescos
bruto, baiana, benjoins, breu, cantora.

Classe 17
Para distinguir: Máquinas e instalaçõea
para escritórios em geral: arquivos NI,ri corresponàzncia. almofadas para eadiabos, e para tinta, abridores de carta,
arquivos berços de mata-borrão, borrachas, canetas para desenhos, cortadores
de papel. carimbadores: coladores. cat.
roa de papéis e correspondência. catetas. compassos, cofres, desenhadores.
datadores com minas, esecansos para
lápis, canetas: esquadros, espátula', ias
radares fusin.s fichadores. fitas Parli
máquinas. fichárioa, Nchne Pare efirdi
vos. gOrnadOres. grampeadores gredeA
peadoree, grampos e ganchos para GO
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MARCA.5 DEPOSITADAS
(
Publicação feita de acórdo coa, o art. 130 do C O dig0 da Propriedade
Industrial, Da data da pnbilodeao começara
• correr o prazo de•60 dias para li
e deferimento do pedido. Durant, essa' prazo poderão apresentar alias °poluem ao
Nacional da Propriedade
DePartarnento
, Industrial aquêlea que se julgarem prejudicados com a concessão do
registro requerido
eritórios,- godês, instrumentos de escre
yer e desenhar, lápis, lapiseiras, &adores. pincéis, niáguinas e petrechos
para apontar. lápis, ' máquinas de escrever, somar e calcular, máquinas de
grampear, mapotecas. papel carbono,
perfuradores, pastas para escritórios
tom fechos de metal, porta-tinteiros,
porta-lápis, porta-carimbos, prensa s,
porta-blocos, prendedores de papel, per.
«vejas, réguas, stencds, separadores
para arquivos, tintas . de escrever e
tirallahas
Térmo n.° 753.884, de 13-6-66
Comercial Construtora Guazzelli —
Pederneiras Ltda.
Brasília

Guazzelli Pederneíris
I NDUSTRIA BRASILEIRA

4111.1.

I

cabos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para
pesaria, carmes de visitas, cartões co-

merciois, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
PRORROGAÇÃO,
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de çartolina, copas planográficas, cademos de lembrança, carreté:s de pa;
pelão, envelopes, , envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
Classe 32
ou papelão, etiquetos, filhas índices
Insígnia
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
Termo n. 9 753.891, de 13-6-66
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, orn,amentos Banco Real de Investimento S. A.
São Paulo
1 de papel transparente, votos, papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o;
I papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda papel impermeável, papel encerado,
papel higiénico, popel impermeável
de
para copiar, papel para desenhos, paClasse 33
pel para embrulho impermeabil:zado
Titulo
papel paro encadernar, papel para es-'
cravar, papel para imprimir, papel paTêrmo n.9 753.890, de 13-6-56
rafina para embrulhos, papel celofane,
Eduardo Luiz Gonçalves Novais
papel celulose, papel, de linho papel
Brasília
absorvente, papel para embrahar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
n.9 753.885, de 13-6,66 .
Same IVIelhem Ibraim Melhem
•
Brasilia

do Livro

I

Banco Reat,

Classe 16
Pare distinguir: Materiais para construOes e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo.
Coa de cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimenta, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, 'caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga pare etixos, edifica.
,çass premoldadas; estuque, emulsão de
base asf áltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
te junção, lages, lageotas, material iso_
lante contra frio e calor, manilhas, mastim para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos. pro- Cedro Lanche e Restaurante
.dUtOs de base
•
asfáltico, produtos para
Classes: 41, 42 e 43
tornar impermeabilizantes as ,argarnasTítulo
•
ias de cimento e cal, hidráulica, pedratalho, produtos betuminosos, impermeaTérmo n.° 753.886, de 13-6-66
•bflizantes líquidos ou sob outras formas
Alves Teixeira Ltda.
pare revtstimento e outros como na pa...
•
Brasília
Vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antlAcidas para uso nas construções, parquetes, portas, portões. pisos, soleiras
para portas, djolos, tubos de concreto,
telhes, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
varas ,
• Classe 36
Insígnia
•
Trino n,9 753.883; de 13,6-66
Scott Paper Coinpany
repilo n.o 753.887, de 13-6-66
Estados Unidos da América
Ali Mahmoad Ali
1
Distrito Federal .
i
PRORROGAÇÃO
/

entõ

Tê11310

lpiE ri2 50 N: A, wz,.

L'oía , A Princesa
. . .
lasses: 30, .36, 37 e. 50

Classe 38
• &roa para guardanapos papel
.aglutinados, álbuns (eill . branco)) álhuns
• ra retratos e outógrafOs,
para.
prrespondenclà, blocos , para , cálculos,
• blocos pare anotações, bobinosi, brpchuOs não Impressas, caderaoa ..ede eSere,",,
• Si, capas para documentos,,,carteiras,

Termo n. 9 • 753.889, de 13Á-66 •
Editôra Clube do Livra Ltda,
SãO r Paulo
.

.• • Titulo
Urino- n.° 753.888,, ,de '13-6-66
Nicolau Neto Godoy
Brasília' '.
. .,
Á-.
ó
,

rios
Rei osAcess
.,,...
--- '.'
. , Classes :,- '6 e ,21
,•,.

,,- Tlftdo .

.,,

Classe 38
Aros .para guardanapos de pape,
aglutinados. álbuns (em branco), , álbuns
para retratos e outódrafos, balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobino& brochu:
ras :0 Impressas, cadernos de ,escre.'
ver, capar para documentos, carteiras:
caixas de papelão, cadernetas„ cader.
Mos, :caixas de cartão, ca.:xas para pa.
pelaria; Cartões de visitas. cartões ca.
marciais, cartões indicas, confeti, car
Mina, cadernos de papel melimetradc
e em branco ,para desenho, cadernos
eaclares, cartões em branco, cartucho:
de • cartolina, copas planog'fãficas, es.
demos de lembrança, carretéis de pa.'
palão. ,: envelopes, enirólucros' para . chia.
ruton'da. papel, encadernação de papel
ou papelão. etiquetas,. fõlhas índices
•falhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, Mata-borrão, ornamentos
de : papel 'transparente, protos, Éápen:
' ahos, papai de estanho 'e de alumbi:o,
papéis sem iNpressão, papéis em branco
pára 'forrar ,Paredes, aspei' olinaço,-cbm
ou Sem pauta. -.Japel- . crepom' papel 'de
seda, papel Impermeável, papel encerada
'papel higiênico, 'papel imPermaivel
para 'COpiar, 'papel- para deseahOs;
pel para. 'embrulho impermeabilizado
papel paro eacadernag, papel paia escrever,. papel para imprimir, papel , pra
Mega -Para embrulhos, papel :celofane,
celulose,.„'popel de . - linho. pape)
absorvente:. papel, :pare: embruhar

baco, papelão, recl p ientes de Papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papei
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papei
Termo a.9 753.892, de 13-6-66
n
Banco Real de Investimento S. A.
•
São Paulo

%bset,

IP \O,/

S#42,4)V
tP"
Nome comercial
Térino n.° 753.893, de 13-6-66
Sílvio Porto
Brasília

Casa das Balanças
Classe 8
Título
Térmo n.9 753.894, de 13-6-66
Irmãos Gomes Pereira Ltda,
Brasília

classe 36
Titulo

Térnio n.° 753.895, de 13-6-66—
Itamarati — Máquinas, Comércio e
Representações Ltda,
Brasília
•
ITAMiNRAT1

INCnUSTRIÃ 8R4SILEIR
•
Classe 6
Para distinguir: Máquinas de costura
e suas partes, a saber: alavancas marcadoras, acolcroadores, arruelas, ala..
vancaa protetoras, alavancas de ajuste,
barras de agulha, barras de calcador.
bases, bielas, bobinas, braços, bordado..
res a soutacke, cabeças, Chapas de agulhas, chapas frontais, chapas de frisar,
chapas frisantes,, calçadores, cilindros,
caixas de bobinas, cabeças de maqi.d.
nas, debruadores, enchedores de bobi.
nas, embainhadores, embainhadores ajas.
táveis, eatbatrahadorea de ponto-ajour,
hanzidores, fõlhas separadoras, ganchos
ciacllantes, 'gulasí .guias de. ourelas,
pelentek, isoladores de volante, Linguatas e isoladores de pedal, medidores de
vieres, pregueadores,...pés e embainha..
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T MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional Ca Propriedade Industrial aqueles que se julg irem prejudicados com a concessão do registro. requerido
dores de viezes, pregueadores, pés e em,
bainhadores, pedais, pés serzidores; reguladores do ponto, rodas e isolariores
de correias, tampas do carril, vokaltes
Termo n.° 753.896, de 13-6-66
Jose Gomes de Farias

Brasília

Real Jóia
Classe 13
Titulo
Têrmo n.° 753.897, de 13-5-66
Rhodia — Indústrias Químicas e
Texteis S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO'

RHOIDIANYI
lud. Brasileira
Classe 22
Fios de ny/on
Têrmo n.° 753.898, de 13-6-66
Rhodia — Indústrias Químicas e
Texteis S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

ORTENAL
Indústria Brasileira
Classe 3
Unia especialidade farmacêutica
antispasmédica
01.••••n
Termo n," 753.899, de 13-6-66
Rhodia — Indústrias Químicas e
Texteis S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

NYLON “HODIACETA
,
Ind. Brasileira
Classe 49
Fio para pesca
Termo n.° 753.901 de 13-6-1966
Manufatura de Brinquedo Estréia S.A.
São Paulo
\Á.

$..VL
-

S

t.

Indústria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
Oésrico e de nylon: Recip:entes /abritodo/ de material plástico. revestiamkeo confeccionados de substánclas sal'

mais e vegeta.s: Argolas açucareiros
armações para i,ccios, bules. bandeia
bascs para reletones. baldes. bacias boi
sas. Caixas, carteiras, chapas cabo.'

para ferramentas e utensilios. cruzeta.
caixas para acondicionamento 'de ai
:nentos caixa de in.i:er ai plástico par
baterias, coadores, ...aios, canecas, con
chas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos. castiçais para velas
caixas para guarda de ibletos, carta
chos coa
' dores para chá. descanso para
pratos. copos e copinhos de plásticoos
para sarastes, ca.x Inhas de piastepura sorveies, colherinnas, pasinhas
garfinhos de pláLtico para sorvetes !arminhas dt plástico para sorvetes, discos.
embreagen de material plástica. saiba.
.agens de mater.al plástico para sorvetes. estojos para , objetos, espainas de
sylon, esteiras, enfeites para automó.
vais. massas anti-ruidos, escoadores de
aratos, tunis, fôrmas para doces Fitas
para *bolsas. 4acas guarnições guarniaições para porta-blocos. guarnições
para I:quidificadores e para batedeiras
le frutas e legumes, gcarnições de ma.
:erial plástico para utensillos e mbletos.
guarnições pare bolsas garfos, galerias
para cortinas. terro laminados; plás.
ticos lanche.res, • mantegueiras, malas
orinois. p rendedores de roupas, puxado.
rei; de móveis, pires, pratos palitei.
as. pás de cosçiha, pedras pomes artilos protetores para documentos puxadores de água para uso doméstico.
norta-Copos, porta-nique:s. • porta-notas
porta-documentos placas, rebites roa
nhas. recipientes, suportes, suportes uara
guardanapos, saleiro tubos, tigelas.
rabos para ampolas. tubos Para neringas, travessas, tipos de material piás-leo. sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilhanes para ac ondiciinamento, vasos, ai.
caras. colas a trio e colas são inch:idas
em outras classes, para borracha para
costumes, para marceneiros, para sapateiros. para vidros pasta adesiva para
mater:al plástico e regera]
-Termo n.o 753.902, de 13-6-1966
Pinanciera de Perfurnari aS.A.
Panamá

PRORROGAÇÃO'

EMIR
Indústria Brasile%
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções, e tónicos para os
Cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabe/o, creve refuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maqui/acre - depilatórios, deso-

iorantes vinagre aromático, pó de arroz
raiá; pertuniado ou não, lápis para
catana e sobranceiras, preparados para
mbelezar cilios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
ira barbear. sabão liquido perfumado
não. sabonetes. dentifricios em pó
,:,sta ou liquido, sais perfumados para
.anhos. pentes. vaporizadores de pariu.
ie. escôvas para dentes, cabelos, unhas
cílios. saquinhos pertumado. preparalos em pó. pasta, liquidos e tijolos
aara o tratamento das unhas. &sol•entes e vernizes. removedores da cutiaia. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas,
:ílios e pintas ou sinais artificial:s, óleos
para a 'pele
Têrmo ri.' 753.900, de 13-6-66
Farbenfabriken Bayer .Aktiengesellschaft
Alemanha

tratamente e coloração de fibras, ta.
...tdos, couros e celulose; água-raz, at()mama, amimas:. alumen, alvaiade, ai.
Je..ntes Industriais. aluminio e pà,
attioniaco. anti-incrustantes, anti-oxid~
es. anti-corrosivos, anti-detonantea azo.
tatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industrls
ais amônia: banhos nare galvanização.
benzinas, benzo!, betumes. bicarbonats
de sódio, de potássio; cal virgem, cgr.
vões, carbonatos, catalizadores. celuicp
se. chapas fotográficas. composições, fia.
tintores de Incêndio. cloro, corrosivas,
eras:natos, corantes, crscssotos: descorarates. desincrustantes. &solventes; emula
'ões fotográficas, enxofre, ater, esmaltes, eestearatos; fenol, filmes se:ilibazados para fotografias. fixadorea flui
dos para freios, formo' fosfatos induztriais. fósforos industriais. Eluorekni
fundentes para solda: galvanizados*
gelaunas para fotografias - e Future%
glicerina: hidratos. hidrosuifitos: Imper.
PRORROGAÇÃO
rneabilizantes, ioduretos lacas; musas
para pintura magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores. nitroce tulose; Fe,
°
axidos, oxidante. óleo para pintura Óleo
de linhaça, produtos quirnicoe para tezFarbenfabriken Bayer,'
pressão, potassa industriai. papéis ha
Aktiengesellschaft ,
Iiográficos e preilocopista películas Nur
sivels, papeis para fotografias e análiLeverkusen - Alênianhii
ses de laboratório, pigmentos, pixaim,
' Classe 3
pós metálicos para a composição de tiaUm produto farmacêutico indicado -as preparações pare fotograiNs, producomo hipnótico, em todos os casos de tos para niquelar. pratear e cromar,
Insônia
produtos para diluir tintas, aninalnion,
reativos, removedores. sabão neutro,
TCrino n. o 753.903, de 13-6-1966
sais, salicilaros, secantes, sensibilizatatea,
(Prorrogação)
sffilatos, soda cáustica. soluções (FaniG. D. Searle
Co.
cas de uso Industrial, solventes, adia.
Estados Unidos da América
tos. tintas em pó, liquidas, sólidai ou
pastosas para madeira. terso, paredes,
PRORROGAÇÃO
construções, decorações, couros, tecidos.
tibrae, celulose, barcos e velculoa. laico
SEA - 11 t"--E
• Industrial rhiner. vernizes.. zarcão
Termo n.° 753.907, de 13-6-1966
Emerson Electric Co.
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e prepaEstados Unidos da Anzérica
rados para serem usados na medicina ou
na farmácia
Têrmo n.° 753.90., de 13-6-1966
Future Maman Modas e Confecções
Limitada
Guanabar:

Phaited0M110

6

6420
woown
4n

[mod2d.e.corie~ itezá.
Nome Comercial
• Termo n.° 753.905, de 13-6-1966
(Prorrogação)
Don Corning Corporation
Estados Unidos da América

Classe 8
Dispositivos d eignição elétricos, valvalas eletromagnéticas, transformadores C'
reles elétricos; instrumentos para cai.
trolar a operação de aparlehos de eglIga
cimento, esfriamento e de refrigeraça0
a saber, dispositivos interruptores ou co'.
mutadores que respondem a temperatura, a chama e a pressão, válvula:, dto
trotermostáticas e Interruptores ou 1013.
mutadores de tempo e/etrotrmicos e aílto
Clame
Para , distinguir: Absorventes, acetona. nogrãficos e queimadores de combnettuel
fluido
ácidos, acataras, agentes quirnicos para

DOW CORNING
SILICONES

Seg...Int,k4eira 19
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Nacional da Pro priedade Industrial aquela que se julgarem prejudicados
com concessão do registro requerido

leniu, o, j 3. 906, de 13-6-1966
(Prorrogação)
Refinações de Milho, Brasil Ltda.
São Paulo

e 1 lamil
Classe 4
Amidos e dextrinas de milho e outros
cereais
Termo n.° 753.908, de, 13-6-1966
Helena Rubinstein Produtos de Beleza
Limitada
Guaanbara •
.
_

9-0,4-ken,

Tèrào n. 9 753.911, de 1 3-6-1966
.Espirito Santo

AMTEX
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 753.912 de 13-6-1966
Evandro de Morais Andrade
Minas Gerais

-CAFÉ EMA

Classe 1
Removedores, solventes, tintas e
vernizes
Termo n. 753.918, de 13-6-1966
Produtos Químicos Dissolaca Ltda.
Bahia

MARCA REGISTRADA

BARRISC O
! ALIMENTAÇÀO

IND . - BRAS
Classe 48
Sombreaclores de sobrancelhas e cílios

Classe 32
Serviços •. ---.1-1'^'.3^-à•

CO MPANHIA SWIFT
DO BRASIL . SA

Classe 41
,Procluas alimenticids preparados coc,.
carne bovina
Termo n.° 753.923, de 14-6-66
Norsul Serviços Técnicos de Economie Finanças Ltda.
São Paulo

PRODUTOS
QUISCOS
,DISSOLACA
LTDA
Nome Comercial
Termo' n.° 753.919, de 13-6-1966
Plangril Planejamento Agropastoril
' Comércio, Indústria Ltda,
Bahia

PLANGRIL

PLANEJAMENT . 0 X
, AGRO-PASTORIL
COM.
LTD A.'.
Npme Comercial
Têrmo n.° 753 . 920, de 13-6-1966
Plangril Planejamento Agropastoril
Comércio, Indústria Ltda.
Bahia

Classes: 33,

38 e 50

Insígnia

Têrmo no9 753.926, de 14-6-66
Indústria e Comércio Tina Ltd& w
São Paulo

T I 11 O.Ineg et ri IN Brasil .1;ii

à

Classe 41
F-ar g istinguir: Balas, biscoitos, compotas, doas em calda e massas
alimentícias
Têrmo n.° 75,3.924, de 14-6-66
Ni-Ka-- Materiais Para Construções
Ltda.
São Paulo
• '

PLANGRIL

•
Classe 33
Classe 22
E TURISMO
Planejamento agro pastoril é atividades
Materiais plásticos resinosos em forma
correlatas
LTDA.
de filamentos para uso industrial;
linha de costura
• Têrmo n.° 753.921, de 13-6-1966
Pereira & Ribeira 5tda,
Nome Comercial
Termo
753.910, de 13-6-1966"
•
(Prorrogação)
Bahia
Têrtno n.° 753.916, de 13-6-1966
Maybelline Co. "
Barr'OCo'(Alimentação e Turismo Ltda.
Estados Unidos dá .-Árriét:icá
ZELCA
Bahia

BARROCO

Termo n.° 753.922, de 14-6-66
(Prorrogação)
Companhia Swift do Brasil
São Paulo

FIAMBRADA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

• ,
. Classe 4ã
Nome' Comerciá
-Para' distinguir:. Perfumes .:ssências exTerino
n.9-753
..913, de 1:3-6-1966
• .,tratos. água de colônia Aotia de touca
Francisco Ribeiro Aguiar
dor, água de beleza: hquv 'de ' quina
" Minas Gerais
.• água te rosas, água de alfazema . água
'para barba loções e: ría-d..os, para o:
cabelos . e para ,á pele, nr .1 4-..antina. ban
dolina, 'batons?: cosmeta...s. fixadora,
AGUARDENTE : DÇ CANA
...de penteados 'Pettóleps óleos . para o:,
I
'
cabelo creme reyanescerve cremes gor
007
..durosos e • pomadas' uh, amuara da
pele •a maquilage" tem . awoos, deso.
MARGA REGISTRADA.'
clorantee varlagre arornar , ,a) nó de .arro2
e. talco pertmnado ou, na,) ams perr
ClaSse 42
pestana e sobranCeiras, taep,alos . pare
Aguardente de cana
•.•embelezar. calos e olhos carmim' -Pare
"
rosto para as lábios ,,,r1rão e èreinf
Termo n.° 753.914, de 13-6-1966
para bar hp dl sabão io(11.41.. oe'rtürnadc
Barr6r.o Alimentação e Turismo Ltda.
OU não •.:ahonetes. • ienritrteani ém
Bahia
pasta ou n Rumo. sais'p,.riumi,doa- par:,
...banhos pentes . "vaporaad n aa'a. de-Pérhi
BARROCO
' me: eaCiivas para dentes :aneleis: phila;
e dbos -saq uinhos .pertnmad>. 'prepara •
ALIMENTAÇÃO
dos eu, ue, pasta liako rto£, e Motos
E TURISMO
praa o tratamento dal. . mjjpas dissoi
ventes e . vernizes. removedotes da cott
SALVADOR— BA
cuia. glieeriria er 4umada par ns cabelos
• e , preparados para
nnhas
olhos e pintas . ou SI na”. ,ir, hr n als óleos
Classes: 41, 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.0. 753.909, de 13-6-1966
E. I . Do Pont de.. Nemours 'And
'Ferino a.° 753.915, de 13-6-1966
Company
BarrOco Alimentação e Turismo Ltda.
Estados Unidos da América
I
Bahia

HYTEN

Têrmo n.° 753.917, de 13-6-1966
Produtos Químicos Dissolaca Ltda.
Bahia

VENDAS
•
- .- ANgA MEN1'0 S.,
• REPRESENTAOES
.Classe 33 Título de Esta beelcimento

t4 1 — X AN—.
ridti t r1 a" Braelleira
'Classe 16

Pare distinguir: Materiais para contra

5es e decoraoSes: Argamassas, argila
areia, azulefos. batentes. balaustres. bis
co , de cimento. blocos para paviinenta
.,--alhat cimento. cal. cré. chapa.
, wol antes. caibres. caixilhos, colunai
-hapas para coberturas, caixas dique
rnixas de descarga para etixos. edifica
cães p remoldadas, estuque. emulsão d
ase asiáltico, estacas, esquadrias, estro
-uras metálicas para construções, lame
metal, ladrilhos, lambris, luva.
de lunç.'.o. 11=ges. •lageotas. material Mo
Jante contre frio e calor, manilhas, mas
sas p ara revestimentos de partdea, ma_
delras Para const•urãe, -dutos de base
torkp itnr
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cas ír. cimento e cel, hidráulica, pedre.
galho. produtos betuminosos. impermea.
b.liza ates liquidos ou sob outras formas
para révt-A timento e outros como na pas. iment,ição.. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
p.:pe i para forrar casas. massas anu.
ácidas para uso nas construções, par
emites .. portas, portões, pisos. soleira:
p ira portds. tijolos, tubos de concreto
telhas. tacos, tubos de vtntilação. tais.
su. s de cimento, vigas, vigamentos e
vitreSs
Termo n. 9 753.925, de 14-6-66
laria Koszegi de Moinar
São Paulo

CHEM DI HOLITAR

Classe 41
ç. carrinhos para chá e café,
Para distinguir: produtos alimentícios onjuntos para dormitórios, conjuntos
em geral: Azeitonas, carnes, carnes em ara sala de jantar e sala de visitas,
conserva e legumes em conservas, copa, onjuntos para terraços, jardim e praia.
frutas e doces em conserva, geléias; oniuntos de armários e gabinetes para
gorduras; queijos; charques, linguiças, opa e cosinha, camas., cabides. cadeiras
mortadelas, massas alimentícias, refei- s ratórias, cadeiras de balanço. caixas
ções enlatadas, presuntos, peixes em e rádios, colchões, colchões de molas
conserva pickles, salames e salsichas
lispensas. divisões, . divans, discotecas
madeira, espreguiçadeiras, escrivaniTêrmo n. 9 753.929, de 14-6-66
Indústria e Comércio de i'ias. estantes, guarda-roupas, atesas.
Pigfrigor
aesinhas mesinhas para rádio e tele vi.
Sumos Ltda
g o. mesinhas para tekvisão, molduras
São Paulc
eira quadros. oorta .rs tratos. oolt ona
mItronas-camas, p rateleiras, porta-chaPIGFRIOOR—INDeSTRIA,
. eus, sofás. sofás-camas, travesseiros e
vitrines
E COWÊRCIO DE SUT WOR
Classe 16

Nome comercial
Classe 48
Para distinguir: Per turnes essências ex
Tênia° n. 9 753.930, de 14-6-66
tratos, agua de colônia, água de touca. Prerne g á S. A. Indústria e
dor água de beleza, água de quina
São Paulo

ãgua te rosas, água de alazensa, agua
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. barPRESA S/A.
dolina. "batons" cosméticos itxadore
INDÚSTRIA
E COIARCIO
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes sor
flurosos e pomadas para IIMPta2 cls
Nome comercial
pele a - maquilage" lepeatários, deso
Térmo n. 9 753.931, de 14-6-66
dorantee, vinagre aromático. pe de asso?
Avícola Zona Norte Ltd.
*e talco -perfumado ou não, iepis para
São Paulo
o rosto e para os lábios, sabão e cresce
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cujos e olhos, carmim para
ZON A NORTE
para barbear, sabão liquido perfuniadç
jnd
tr1a Brawl leira
na não, sabonetes, lentifriclos em p6
pesta ou liquido, sais pari:mandos Para
banhos, pentes, vaporizadores de perfil.
Classe 19
e MIOS saquinhos perfumado, preparadas?, eia p6, pasta, liquidos e tijolos Para distinguir: Aves e ovos em geral,
ste; esciwas para dentes, cabelos, unhas inclusive do bicho da sécia, animais
praa o tratamento das unhas, dissol- vivos, bovinos, cavalar, caprinos, galináceos, ovinos o sulco
ventes e vernizes, removedores da can.
Termo n. 9 753.932, de 14-.6-66
mda, glicerina er 4umada para os cabelos
h preparados para descoloir unhas
Avícola Zona Norte 1" "São Paulo
dlios e pintas ou sinais anticiais, óleo.
para a peie
Têrmos os, 753.927 e 753.928, de
14-6-66
A VI CO LA ZON A NORTE
pigfrigor
Indústria e Comércio de
LT DA.
Suínos Ltda.
São Paulo
Nome comercial
TêT1120S , ns. 753.933 a 753.935,

Pare, distinguir: Materiais para constru.
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta
ção, calhas. cimento, cal. cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas, caixas dágua

caixas de descarga para etixos. edifica.
,Aes premoldadas. estuque. emulsão de
base . sisfáltico, estacas. esquadrias. estru.
turas metálicas ,ara construções, lamela, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, massa' pare revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos. pro
dutos de base asfaltco, produtos para
sas de cimento e cal. hidráulica. pedre,
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de
mento ou gesso para tetos e paredes
papel pare. forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, coleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, linóleos, passadeiras. partos para
assoalhos, para paredes e tapetes
Térmo n.° 753.938, de 14-6-66
Associação dos Proprietários de Táxis
de São Paulo
São Paulo

14-6-66

Kitchen . - - Engenharia e Decorações
Ltda.
São Paulo

INDÚSTRIA Boal n tEMA

Classe 40
Moais em geral. de metal, vieres de
iço, madeira, estofados ou não. incluClasse 19
• ive móveis para escritórios: Armários,
ikves e ovos em geral, inclusive do
tacho da seda, animais vivos, bovinos, ,rmários para banheiro e para roupas
toadas, almofadas, acolchoados para
--valar, caprinos, galináceos, ovinos e
nósatis, bancos, balcões, banquetas
suínos
inn . Yejas domiciliares, berços, biombos,

Classe 33
Para distinguir: Promover a

ferentes questões relacionaaas ccm o
Direito, Trabalhista e Criminal, cooperar com as autoridades estaduais, federais e municipais no sentido de melhorar cada vez mais o serviço de
táxis de São Paulo, organizar, manter
e dirigir uru departamento social, cultural e recreativo, promover a fundação de cooperativas de consumo e de
crédito
Tétano n. 9 753.936, de 14-6-66
— Engenharia e Decorações
Ltda.
São Paulo

Ia TCHENS— ENG R:H A RI â

n DECORAÇÕES LTDA.
Nome comercial
Teimo n. 9 753.937, cie 14-6-66
o dos Proprietários de Táxic
de São Paulo
São Paulo

ASSOCIAÇÃO

PROPRI ETÁRIOS DE
TAXIS DE SIO PAULO
Nome tivil
Urino n." 753.939, de 14-6-66
Canvii Confecções Indústria e
Comércio
São Paulo

C ANVI

Indústria Brasileira
P7.--1

Clase 36
distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas etu geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, bluceis,
bofas, botinas. blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, car,,tim
poças, casacão, coletes, capas, chahts
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, cal94
de senhoras e de crianças, calções, ce.-11ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, (melros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echsrpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas,
os, jogos dt ingerir!, ja queta:), kW"
luvas, ligas, lenços, mantõs,
maiôs, mantas, eaandribo. mastilhas, rae',dós, palas, penhoar. pulovor, pelerhms.
peugas, ponches, polainas, pijamas, -0Á
nhoti, perneiras, quimonos, rega
robe de chambre. roupão, sobretuth*
suspensórios, saldas de banho, eandátv
:-ffi,
susteres, shorts. sungas. atolas ou clacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
i
Termo n.9 753.940, cle 14-6-66
Cia. Bernauer de Secadores Industriais
São Paulo

são de todos os proprietários de táxis
do Estado de São Paulo, visando a defesa dos interêsses comuns da classe,
SCROLL
representa re falar cai nome da classe
indústria Brasileira
orientar os associados-os aptos a transmitirem aos motoristas. as boas regras
de trato com o público, respeito às auClasse 16
toridades constituídas e as regras de para distinguir: Máquinas para tingir,
trânsito, orientar os associados nas ditecidos e secadores industriais
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termo
753.941, de 14-6-66
Construções Valcob Ltda.
São Paulo,

Terrio n.9 753.946, de 14-6-66
Instituto Médico Industrial de Aplicações Scientificas (I.M.I.D.A.S.) S. A.
São Paulo

PRORROGAC.A.0
Classe 16
Para distinguir: Areia, argamaSsas, cimento, sal, esquadrias e tijolos
Urino n.5 753.942; de 14-6-66
(Prorrogação)
Brasilritmos Vitale Ltda.
São Paulo

NÇUTRALEX
Indústria Brasileirr

Classe 14
Vidro èomum, laminado, trabainado
em tôdal as formas e preparos, vidro
c.ristal pára todos os fins, Vidro induzPRORROGAÇÃO
criai, com telas de metal ou composiões esPeciais: ampolas, aquários, asBRASILRITMOS "
sadeiras, almofarizes, bandeias, cube.
(ND. BRASILEIRA
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
ie mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiras, frascos, fôrmas para do es,
Classe 8
Discos gravados, máquinas falantes e fôrmas para tórnos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus: . globos, haste,
rádios receptores
' Jarros, jardineiras, licoreiros mamadeiTêrmo n.5 753.943, de 14-6-66
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta.
S, A. Farmacêutica Brasileira
jóias, paliteiros, potes, pendentes pa
Farmabraz
destais, aladeiras, serviços para ro*Guanabar a
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, vareta*,
,rPRORROGÁCÀO
vidros pra conta-gotas, vidro para
automóveis e para bata-brisas e '
REGULAXINA
xicaraa
BRASIt EIRA,
Têrmo n.9 753.947, de '14-6-66 S. A. Institutos Terapêuticos ReuClasse 3
nidos Labofarrn,
Um produto farmacêutico Indicado no
ISão Paulo
tratamento da prisão de ventre e suas
manifestações, e na reeducação da. função intestinal em geral
PRORROGAÇ-Ab
Termo ,n.9 753.944, de 14-6-66
Instituto Médico Industrial de Aplicações Scientificas (I.M.I.D.A.S.) S. A.
São Paulo
INDUSTRIA BRASILEIRA

ÇO LPOMICINA

de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, eter, esmaltes, eestearatos; -fanal, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para 'frsios, forma fosfatas industriais, fósforos industriais, fluoretos,
fundentes para solda; ,galvanizadores,
gelatinas para fotografias e pinturas,
glicerina; hidratos, bidrosuifitós; inipermeabilizantes, ioduretos lacas; .massas
para pintura, magnésio, mera:tio, ultratos, neutraiizadores, nitrocelulose; -roocaiidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de. linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial. papéis haliográficos e preliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias e análises ,de labcmtório. pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos,
reativos, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
sililatos, 'saia cáustica, soluções
coa de uso industrial. solventes, mitatos. tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibraa, celulose, barcos e veiculos, talco
idustrial, thiner. vernizes, zarcão
Termo n.9 753.948; de 14-6-1966
. t; S.A. Produtos Químicos e
Farmacêuticos

São Paulo

benzinas, 'benza betumes, atcaroonato
le sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotegráficas, compasições, extintores de incêndio, cl.iro, corrosivos,
cromaras. corantes, creoáotos; dedcorantes, desincrustantes, dissolventes; emiti.
sões fotográficas, enxofre, ater, esmal-.4
tes, eestearatos; fenol, Ulules sensibilizados para 'fotografias, fixadores,
dos para freios, formol, fosfatas Induz.
triais, fósforos industriais, horetas
fundentes para solda; galvanizadones
gelatinas pare fotografias e pintam,
glicerina; hidratas, hidrosulfitos; imper.
weabilizantes, ioduretos, lacas; mama.
para pintura, magnésio, mercúrio, nitra..
tos, neutralizadores, nitrocelulose;
oxidas, oxidante, óleo para pintura. óleo
de linhaça, Or.:o:lutos quimicoe para impressão, potassa industrial.- papéis heliográficos e preliocopista, peliculas sensíveis, papéis para fotografias e análise.) de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos nara niquelar; pratear e cromar,
produtos para diluir Untas, pruasiator,
reativos, removedores, sabão aeutz.os
sais, dalicilatos, secantes, seneibilizantes,
•stlilatos, soda cáustica, soluções quit*
cas de uso Industrial, aolventes, sulfatos, tintas em pó, • liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, parede&
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, titica
industrial thiner. vernizes. -zarcila
T.êrtno a.° 753.949, de 14-6-1960
" S.A. Produtos Químicos e
Farmacêuticos
São Paulo

PRORROGACki,

PRORROGACÃO
ACIDANA
INDUSTRIA BRASILEIRA .

/•

,3

4

E

zoI

INDUSTRIA BR ASIL6RA'
Classe 3 Classe 3
LIMa especialidade farmacêutica antiUm produto farmacêutico indicado
Classe 3
infeccioso e antisséptico
como medicação anti-ácida
UM produto farmacêutico indicado couto
Termo h.° 753.951, de 14-6-1966
antiespasinódicO, sedativo e
•
Termo n.9 753 . 952 de 14-6-1966
PRORROGAÇÀ-0
!
(Prorrogação)
..• • antinevrálgico
•
•(Prorrogação)
Ciba Sociaté Anonyme (em alemão:
Classe 3
Ciba Société Anonyme (em alemão:
Termo n.9 753.955, de 11-6-1966
Substâncias quimicas e outros •prepara- diba Aktiengesellschaft) (em 10-,1es: Giba `Aktiengesellschaft) (era
(Prorrogação)
Ciba
Limited)
dos, para serem usados na medicina e na
Farh—c-- 1--iken Bayer Aktienaesellschafit
Ciba Lirnited)
Suíça
farmácia; vacinas e blocultaras para
Suíça
Alemanha
serem usadas na medicina e na farmácia
Puo?ROGAÇÃO
•Têrmo n.* 753.945, -de 14-6-66
• PRORROGL40
Instituto Médico Industrial de Aplica,
S. A .
ções Scientificas
eRORROGAÇÃO
Sãá Paulo

N E0501.

Classe 1 •
Para selistinçu,ir: Absorventes. acetona.
ácidosl acataras, agentes quirnicos para.
tratamento e coloração de fibras, teI NDUSTRIA BRASILEIRA
:idos, couros e celulwe: água-raz, ai
humina, anilinae; alumen, alvaiade, alvejantes industriais. alumínio em pó
orrogasão
imoniaco, anti-incrustantes, anti-oxidantes. anti-corrosivos, atiti-detonantee, azoClasse 3
tatos. água 'acidulada para acumuladoUm produto farmacêutico indicado 'para res, água oxigenada para fins industritratamento das infecções estáfilo-es- ais, amônia banhos pare galvanização.
treptocócicas em geral
benzinas, benzo/ betume*, bicarbonato

NEOLAN

, 8 E E.

y

T

tsl_

OBSSe I

Para distinguir: Absorventes, • acetona
tcidos. acataras, agentes químicos para

tratamento e coloração de fibras, tecouros e celulose; água-raz, almmina. anilinas; alumen. alvaiade. ai'e jantes industriais, alumínio em pó,
maníaco, anti-incrustantea, Jati-oxidanes, and-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para acuatulacks.
res. água oxigena& para fins industriais amónia; banhos vara anIverd.,..,s.
idos,

Classe 2 .
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultcra, na horticultura,
na veterinária e para tas sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubo*
químicos, ácidos sanitários, águas de,.
sinfetantes, álcalis, bactericidas, bata&
ddaa, carrapat:cidas, desinfetantes est•rilizantes, enxertos, fertilizantes,
•
formicidas e 'fosfatas

begunda.teir 10

ui Pil0 OFIC IAL

(Z.1e',•:-..0
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MARCA DEPOS

1à

4DA

Publicação feito de E/n(1rd° com o art 130 do Código da Propriedade trutim riai
Da da:a i puutie.aeao cornaram
o correr o prazo de 60 ..18.s pala o deferimento do pedido Durante esse prazo podeiiit. apta. ent et suas oposições au n ,part amena;
. Nacional do Propriedade industrial aqueles que se lulg em ?ranid atados cora a enticassá o da registro requerido
remo n.° 753.950, de 14-6-1966
afi S.A. Produtos Químicos e
Farmacêuticos
São Paulo

PRox4citde,

":".:rmo n.° 753.957, de 14-6-1966
(Prorrogação)
Philip Morris incorporated
Estados Unidos chi America

muurt..3,s •

Termo m o 753.9/.6, de 14-6-1966-Kelly Set .ces, Inc.
: stados Unidos da laniérica
E

PRORROGAÇÃO

per1aIan

Classe 3
Um produto farmacêutico antibiótico
Termo n.° 753.953, de 1461966
(Prorrogação)
°Ciba Société Anonyme (em alemão:
cibo Aktiengesellschaft) (era inglês:
5_
Ciba Limited)
Suiça

"IKSLid-1 GURIL

CIasse 3
Classe 1
Título dt Estabeeliatento
Produtos para conservar os alimentos
—
produtos químicos para a' indústria, as 1
¡ermo n.. E53.967, de 14-6-1966
ciências e a- fotografia produtos extin(_:yro Macnado
tores, têmperas e soldaduras
- ,...,aumauara •
Classe 3
Medicamentos, produtos . qiumicos 1-ara
PRORROGÂCÃO
medicina, drogas • e preparações
. tarma.::euticas
PRORROGAÇÃO
Classe 10
.Emplastros, panos para, eurativos. maClasse 11
Rridúsítria.
Navalhas de segurança e lâminas para térias de impressão paar deatistas, mate-rias para a obturação :los dentes
navalhas
- • (...tase b •
Termo . n.° 753.965, de 14-6-1966
Mt-ei co
velocidade, baterias anó.
Trmo n.° 753.959, de 14-6-1 9Eb
Classe 1
DM bit...Arries Inc.
dicas, lãmpaclas para automóveis, bobl.,
(Prorrogação)
Corantes
Estados Unidos da Atinfrica
nas canoiadons, chaves cré.,
Johnson f Johnson do Brasil, Produtos'
tricas cigarras elétricas, aparelhos ecoCirúrgicos Ltda.
Termo n.° 753.954, de 11-6-1966
nomisadores, de nombustavel, retais de
(Prorrogação)
São Paulo
sobrecarga e inversão, iadiadores, tapa.,
àba Société Anonyme (em alemão:
2rozrowntSet
relho para la‘ar carros, maçaricos, me.,
Cbz Aktiengesellschaft ) (em inglês:
didores de treguencia, rádios . de pilha
Ciba Limited)
para autumOveis, refletores de baterie
Suíça
HE PACAL
siredes de automóveis taximetros,
cõmetros, velocimetros,. isoladores parG
Indústria rasileira
topo de induzido pilar autos e indoe
PRORROGAÇÃO
zidos para autos
Classe 3
Um preparado farmacêutico (Indústria e
Termo n.° 753.968, de 14-6-1966 Comércio) indicado no tratamento da
Classe 23
Laboratório Farmacêutico Efedril S.A.
litiase biliar e colicistites
Guanabara
Tecidos era, geral, especialmente
entretelas
Termo n.° 753.963 de 14-6-1966
-7
(Prorrogação)
Classe 1
Termo a.' 753.964, de 147,6-1966
Geí nv do Brasil S.A. Produtos
Corantes
(Prorrogação)
Químicos
Indústwia Bwasikk'n
Geigy do Brasil S.A. Produtos
Termo n.o 753.956, de 14-6-1966
(Prorrogação)
Químicos
•
PRORROGACW
PRORROGAÇA0
UtadtIstria Química e Farmacêutica
Schering S.A.
Classe 3
Guanabara
ORFROGAÇAO
Um preparado farmacCutico, indicado no
tratamento da hipertensão arterial
Indústria Brasileira Termo n.° 753.969, de 14-6-1966
Classe 2
Sociedade de Expansão Farmacêutica
Substâncias e prep arações quinucas
Limitada
usadas na agricultura, à saber: adubos,
Guanabara
adilbos artificiais 'para o solo, álcalit
Indústria Birasilefra
para fins agrícolas. Nctericidas, ceras
INIDÚSTRIA BRASILEIRA
aa-a amenos. cianamide de cálcic
como adubo para o sol6 defumaclores
Classe 2
Classe 3
desinfetantes usados na agricultura e Substâncias e preparações guianicas
Um produto analgésico
RIO ' DE JANEIRO
n horticultura, escórias básicas parir usadas na agricultura. à saber: adubos
Termo n.5 753.958, de 14-6-1966
adubos, essências para exterminar ani- adubos artificiais para O solo. álcali°
Classe 3
(Prorrogação)
mais e plantas daninhas. extratos dr para fins agrícolas. bactericidas, ceras 'Unia especialidade farmacêutica usado
Easo — Gutzeit Osakeyht0
guassia para fins horticolas, tertilizan. nara eavertos, cianamide de cálcio
nas toxemias Infecciosas e estados
tas para o solo, formicida. guano. inse. corno adubo para o solo- detumadores
alérgicos
Dinamarca
+unos, massas para enxertos, pastilhas desinfetantes usados na agricultura e
Tèrino n.° 753.970, de 14-6-1066
rara destruir insetos, preparações para ti, horticultura, escórias básicas para
preservar o solo. preparações P ara dies- adubos. :sendas Para exterminar ani
Obra Social - Leste-UM "O Sol"
Evuii :mens, hervas e plantas dani- mais e p
Guanabara:
lantas daninhas, extratos de
nhas, sais para fins agrícolas saiu parE unassia p ara fins horticolas, tertilizan
MSUZJIIE
fina horticolas, substâncias crilenicw a s para o solo. formicida. guano. irise.
para 'destruir insetos. hervas e plantar ifticos• massas p ara enxertos. pastilhas
Classe 28
; daninhas venenos contra a veemíztn para destruir insetos, p reparações pára
Revestimento e isolamento de
venenos para insetos e visgos
p reservar o sola, preparações para desrefrigeradores
contra lagartas
truir ins:etos hervas. e 'plantas titio',

CE°

CVROVAC

F AL

pHurviubAÇÃo

-•

s " . pai,. tun Agricolas sais pare
I tais iSurtO,.ukre, suoatam. Lis quianictig
1 1 dte ru:trun U5eiu irei %., ,LJ C piantaa
.(Prorrogação)
C. F. Boehringer , I)oenne G. :;.11. 3. f-I. udli.r.tnaS VCU.uO5 contra a Ver1211.1202
venenos para insetua e visges
Alemanha

PRORROGAÇÃO

LAFICILIN
arUSTR1A BRASILEJRA

EEE:

Termos as. 753.9Q a ;53. %2,

g

er a 1 a

VETSAROL
-
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•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo cons o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da puldicaçÃo começará
a correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se 'julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

•

Tèrwo n.v io3.971, de 14-6-1966
Arnin Sued i Filhos Ltda.
Guanabara

LIVÚ STR IA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
• roupas feitas em geral: Agasalhos
ac mtate, alpargatas, anáguas. blusas
botas. botinas. .blusões. boinas babe.
•
o bonés, capacetes, cartolas. caraouças casacão, coletes, capas, cheias:
cache cols. calçados. chapéus. cintos
cintas. combinações, corpinhos, calças
-1 senhoras e de crianças calções. cal
ase. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias. casacos. chinelos, dominós. acharou fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, ga,ochas, gravatas, gol-roe, ogos de angarie. jaquetas. laquea
luvas, lig" lenços, mantéis, meias;
ataste mantas. mandrião, mantilhas, paietêí, palas. penhoar. pulover, pelerinas;
ocupes. ponches, polainas. pijamas pu.
°hos. perneiras. quinxmos, regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
meteres. shorts. sungas, atolas ou siack:
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. 753.972, de 14-6-1966
Tecelagem de Cadarços Itatiaia S.AÀ.
São Paulo

.,

,

.

9

prorrogaçgo
TECELAGEM D.E
CADARÇOS
ITAWIAIA 3. A ,
a..

gim *ma brd

nn•

Nome Comercial
Termo n.° 753.973, de 14-6-1966
Metalúrgica Udinese Ltda.
São Paulo

de cimento, Jlocõs para pavimenta- I taissórias, papel de correspondência, plaTermo a.° 753.982, de 14-6-196e
.„.ão, calhas. cimento. cai, cre, chapas
cas, recibos, tabuletas e veículos
Repicou — Sociedade de Construções
.solantes. ,caibros, ca•-stihos, colunas,
publicitários
Administração Ltda.
cnapas par;a coberturas, eaixas dágua,
São Paulo
Termo
n.°
753.978,
de
14-6-1966
caixas de descarga para etixos, edificações preniOldadaS, estuque. emulsão de Empei — Empresa Administradora de
Pessoal e Obras Ltda.
oase astáltico, estacas, esquadrias, estruSão Paulo
turas metálicas para construções. lame,as de metal. ladrilhos, lambris, , luvas
de junção, iages, lageotaà, 'material isoSOCIEDADE DE COW.
lante contra frio e calor, .manilhas, masTRUÇõES E ADMIsas para revestimentos de partdes, maEMPRESA ADMINISNISTRA * ITDA.
deiras para construções, moSalcos. proTRADORA DE PESSOAL
dutos de base astáltico, produtos para
variar imPermeabilizantes as argamasE OBRAS LTDA,.
Nome Comercial
tias de cimento e cal, hidráulica, pedreverem
gulho, produtos betuminosos, iMpermeaTérino n.. 753.983, de 14-6-1966
Nome Comercial
bilizantes liquidas ou sob outras tomas
Immuno S.A. Produtos Biológicos g'
para revtstimento e outros como na paTermo n.° 753.979, de 14-6-1966
'Químicos
vimentação, peças ornamentais de clSanto Antônio — Administração de
Guanabara
menti) ou gesso para tetos e paredea,
Bens S.A.
papel para forrar casas, massas antiSão Paulo
ácidos para uso nas construções, parguasca, poCtas, portões, pisos, soleiras,
para portas, 'tijolos. tubos de concreto,
`Indústria Brasilçira)
telhas, Caccia tubos de .vtntilação, tanSANTO ANTONIO
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 3
•
vitros
Administração de
Um produto farmacêutico anties-paad
Termo n.° 753.975, de 14-6-1966
módico
•
Bens S.A.
B. S. Barros — Participações e
Termo n.° 753.985, de 14-6-1966
Admiiiistração de Bens S.A.
Borracheiro Cantinho do Cabril Ltdao
Nome Comercial
; São Paulo
Guanabara
Têrmo n.° 753.980, de 14-6-1966
B. S. Barros — Participações e
B. S. BARROS
Administração de Bens S.A.
São Paulo
Ind. Bras.
C015

1

amuá

MAMIENNIM.Nmaxer

,

-

9

-

MÉNUMIIPM111•••nn"

Classe 50
Bilhetes de loteria, cabogramas, cartas,
cartazes, chequeS, duplicatas, envelopes,
etiquetas, faturas, folhinhas, notas promissórias papel de correspondência, placas, recibos, tabuletas e veículos
publicitários
Termo P. 753.976, de 14f6-1966
B. S. Barros — Participações e
Ad.mibistração de Bens S.A,
São Paulo

'9

1

V. 'BARROS
Ind. Bras.

Classe 50
Bilhetes de loteria, cabogramas, cartas,
cartazes, cheques, duplicatas, envelopes,
etiquetas, faturas, folhinhas, notas pro, . papel de correspondência, plaE
inissorias
cas, recibos, tabuletas e veículos
publicitários,
Nome Comercial
Têrmo n.° 753.977; de 14-6-1966
Têm° n.° 753.974. de 14-6-1966
Santo Antônio — Administração de
Zegicon — Sociedade de Construções e
; Bens S.A.
Ardministraceo Ltda.
São Paulo
Seo Paulo

METALURGICA"

uDINES

um

RÊOICON
/nd. Bras.

IMMUNSEDALAN

SANTO ANTONIO
'Irid •

Classe 50
Classe 36
de' loteria, cabogramas, cartas.
Para distinguir: Materiais para conte*. Bilhetes
Argamassas, argila, cartazes, cheques, duplicatas, envelopea,
Øs
afale, molejos, batentes, balaustres, NO- etiquetas, faturas, folhinhas; notas oro.

B. S. BARROS
ParticipaOes e
Administração de
Bens S.A. "3(4
Nome Comercial
Têrmo n. 753.981, de 14-6-1966
V. Barros — Participações e
Administração de Bens S.A.
São Paulo

o

V. BARROS

P artielpaçõeS e
A dministração de
Bens S.A.

o

CAFÉ E. BAR
BALIVENSE
TJ.

irIo

12--

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Consertos e reformas de pneumátle"
counpra e venda e fabrico
Termo n.° 753.986, de14.1966
jeanette Adib
Guanabara-

—
O C4gLopo-4
classe 32
tXgal

n

S

3

'1

Unia revista e álbum de fotos
Têrmo n.° 753.990, de 14-6-1966
Ste Civile des Marques "Houde
,_, França .

/

•

Nom eComercial
Termo n. 753.984, de 14-,6-1966
Café e Bar Baltarense :Ltda.
Guanabara

Cl2sse:-.• -1

CANTINHO,
DO CABR11,

CONÁPRIMIOOS

11111111111
.,d.e,.
•om** toe Nono
lth Wilidt, P.M.

",

ioteltal:DOtiA S.A.
219:
'

Classe 3
i mra a embalagem "dê tempili
inidos e dragas com alcalóides MIMO
em miligrama

j

))
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MARCAS [DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicado começará
• correr o prazo de 60 &as para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional. da Propriedade Industrie./ aquêles que se rulge.i : em prejudicados dom e concessão do registro requerido
Termo n. v 753.987, de 14-6-1966
jeilnette Adib
Guanabara
e"
Of.

•

Reis

ib4

4,1VVENTUDE
Classe 32
g cima revista e álbum de fotos
Termo n. o 753.988. de 14-6-1966
Transportadora Xará Ltda.
Guanabara

s.

Classes: 32, 33 e 50
Sinal de propaganda
Termo n.° 753.989. de 14-6-1966
Transportadora Xará Ltda.
Guanabara

Termo n. Q 753.992, de 14-6.1966
Termo a.° 753.997, de 14-6-1966
merciois, cart(,es incbces, confeti, carAriovaldo Vilella
Pinturas eDecorações Niterói Ltda.
tolina, cadernos de papel rnelimetrado
Rio de Janeiro
e - em branco para ciesenho, cadernos
São Paulo
esclares, Cartese4 em bri.m.o. •cartuchos
de cartolina, copas planográficas, caRODAVENTO
dernos de lembrança, carretéis de paPinturas e Decorações Niterói
pelão. envelopes. enveducros para cha.
indbtria
brasileira
rutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetos, fôlhas Indicas
Classe 8
.
Classes: 16 e 33
tôlhas di zelulose, guardanapos livros
Titulo de Estaímicirriento
não impressos, livros fiscais, livros. de Aparelho e dispositivo . para aproveitacontabilidade, mata-borrão. ornamentos mento da energia do vento e sua transTermo n. o 753.999, de 14-6-1966
formação em energia mecânica
de - papei transparente, protos, papel),
Indústria e Comércio José Carlos S.A.
abas, papeis de estanho e de aiumin:o•
Termo n. o 753.995, de 14-6-196b
papéis sem impressão. papéis .t.et branco
Paraiba
Fratelli Vita, Indústria e Comércio S.A.
Para forrar paredes, pap ei olmaço com
Bahia
ou se.n puta. papel crepon papel de
seda, papel Impermeável, papel encerado
pape) higiênico. popel impermeável
para copiar, papel para desenhos. Papel para embrulho impermeabilizado
papel paro- encadernar, papel para escrever. papel pare imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
pape) celulose. Popel de linhc papel
absorvente, papel para emPrahar ta.
• baco, papelão. recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de' liam) transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos, postais de cartão
e tubetes de pape)
—
Classe 43
Termo a.° 753.991, de 14-6-1966
Refrigerante
Ste Civile des Marques "Houde"
Termo n.° 753.996. de 14-6-1966
Classe 41
França
Mead Johnson Endochimica Indústria
Farinha
de milho
Farmacêutica S.A. •
Têm° n, 9 754.000, de 14-6-1966
São Paulo
Sei I AO 11"Iedica
tida •••oo
Indústria e Comércio José Carlos S.A.
PRORROGAÇÃO
Paraíba
• 50 GRÂNULOS TITULADOS
a 1 miligrama

•BEVIT

•

Classe 33
Insígnia
Termo n.° 753:993, de 14-6-1966
Cia. Melhoramentos de São Pado
llidústrias cl;: Papel

-

Read Johnson Endochimtes
Indústria Farmacêutica S. 4
Modo do Uso, VIDE BUI."
cfeparado com liclicco oiolosIvo
do ~oitos HOLM, path,
R.
;a 111101111101MitflE.ORCli. S.
Rio

-1-40P"

1510 Paulo
r ¡mestria
—
Brasileira

Classe 3
Produto-indicado no tratamento das carênciati especificas da velhice
Classe
Tênr,o a, 753.998. de 11-5-1966
Rótulo para a embalagem de campei, Indústria e Comércio José Carlos S . A .
=idos e dragas com alcalóides dosados
Páraiba
em miligrama
Têrmo ti.9 753.994, de 14-6-1966
rarbeAbriken Dever Aktlentlesellichak
Alemanha
R

VI vo Cl uslio 27

rd, m R•so José zaaim,

• /o,.

‹hi-u
ILISEMMOS S

Classe 41
Semola de milho
• Têm° 0..9 754.001, de 14-6-1966
Relógio Mondaine do Brasil S.A.
Guanabara

''''''..ila'sU
lá se'l$'38
11°

Aros para guardanapos de palite]
aglutinados. álbuns (ern branco), ãlblitis
para retratos g eratÓgrafes, bales (exato para 'brinqueda) blocos nara
cOrrespondéncia, bloc,ne para Cã :t utOS
blocos pare anotattes, bobinas. hrochu,
-Tas '., não impressas, ..cadernor de escrever. rapas paia documentos. :arteiras,
Caixas de papelão,, cadernetas. cader.
iios, Caixas de cart0o, ea:xes p ara pariclaria, cartões de. yi;tit a' s. cartões co.

\‘711.30W3r111151MITIM 1 7.'im4 rt •

OfénzS

LeverkuseFit'Are~

1

.[Inastrie 'Stasi efre
Um

Classe 3,. .
prodtito, farmacêutico indicado como.
cs prsmolítico,e vaso regulador

Classe 41
_Creme- ti ',:a.:!!1O

-

Cass3'-

e desfertM6res
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MARCAS DEPOSITADAS'
Publicaçáo feita de aebrde coal o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicagio começará
a corre'r o prazo de Oh dica para e deferimento do pedido. Durante dm prazo poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade industrial aqueles que se julgarem prejudicados cora a coneessko de registro requerido
Termo n.o 754.002, de 14-6-1966
Relógio Mondaine do Brasil S.A.
Guanabara

Besouro
Indústria Brasileira
. Classe 8
Relóg ios e despertadores
Tércao n.o 754.003, de 14-6-1966
Relógio Mondaine do Brasil S.A.
Guanabara

Cigarra
Indústria Brasileira
Classe 8
Relógios e despertadores
Termo n. 9 754.004, de 14-6-1966
(Prorrogação)
Cássio Muni zS.A. — Importação e
Comércio
São Paulo
PRORROGAÇÃO
aá sxo

mim

3/À:IMP0RTA

çÂo corduicro

sige, tapetes, cortinas e panos para as, cintas, combinações, corpinhos. calças
de Senhoras e de evan,as, calCões.
ou, cam i sas, e suntsulas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
.setas, casacos. ennehis, dominós," echepes, tantasras tardas para militares, coGa, refrescos e águas mmeraia; •tabaco 'agiam, tramas. galochas, gravatas: gormanufaturado ou não, artigos para tu- ros, Jogos de tingene, Jaquetas, legais.
ne.ntes; sementes e mudas . para a agia- mann. mantas. mandrião, mantilhas. paultura; rorticintura e e floricultura; ve. !mós, palas. pautam, puiover, pelerinaa.
as, fósforos,- sabao. comum e •detergen peugas, puuches. polamas, pijamas, pues, preparações para conservar e paln, nhos. perneiras. qUirramoa, re a.'.os
combustia tis; iutrilicantes e autuar:cias robe de cha m bre. C011i
t) rettniPli
destinadas' a iluminaçao a ao EalliCe1 SuSPenSÓClua siuda:
it11,
sento; • periumaria, cosméticos, debati-a weter.rs Stfori.r., sul.54,;.s ,:l1lre• J1.
coa sabonetes e preparados para ..
cueca,
11111tUtIllet
ar; jogos-de ttlda aspem e brincam-ao,
c vCNIIIIU:,
e pasatempos e impressos em acra,
Termo u. 9 754.008, de 14-6- I 9&)
Terino n.9 754.005, de 14-6-1966
Renato Lencion;
Asahi. Kasei Kogyo Kamushiki
São Paulo
Japão.
---": io Ireis lã islã im-kisiã lieis
-í\fj 4!'" I
r
Ma
r, fail. Ws
_ 11_. X_Iffi __-_-___
-- Oh
Classe 41
INDUSIRIA BRASILEIRA
Condimentos artificiais pura alimentos
Classe 8 '
n'ritio n.9 754.006> de 14-6-1966 •
Interruptores elétricos, fios, tomadas,
Relógio Mondaine do Brasil S.A.
soquetes e lâmpadas
.
Guanabara
Termo n.° 754.009, de 14-6-1966
Guandu S.A.
Planejamento,
Engenharia e .ComérCio
Guanabara

estufas, ventiladores, puedias e bules
elétricos; -refletores, relógios de Ur Defrkpeasdo, formas elétricas, máquinas.
fotográficas e cine.matográficaa, cama
painhás elétricas, garrafas térmicas, rea
gadiares autcmáticos, lâmpadas, apare.
lhas de luz fluorescente. aparelhos Ide
corawaicaçao interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
caaacitadorea, interruptores, tomadas de
coerente, fusível. aparelhos fotográficos
e cinernatngrágicos, filmes revelados,
bis :óculos. óculos, aparelhos de aproai.(TICÇãO, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para aso
•
doméstico
Termo n. 9 754.011, de 14-6-1966
Lojas C,eselar S.A, Utilidades
Domésticas
São Paulo

coitos; couros e peies; artigos de yesaárim. ;roupas de cama e mesa; papai
seus 'artefatos; arte 'atos de borracha;
novel; subatincias ahmenticias é inata.
Mentes de alimentos; bebidas alèuoli

ASAHI AJI

C.lassas: 8, 9, 11, 40, 49 e 32
Sinal de propaganda
Termo n.° 754.013, de 14-&-1966
Divinai — Distribuidora de Veiculas
Nacionais S.A.
São Paulo

Mosquito
Indústria Brasileira

Classe 8
Relógios e despertadores
Ciasses: "1 a 50
Termo n..9 754.007, de 14-6-1966
Substancias e preparações cmirnicas usa
Profic S:A. — Produtos Farmacêuticos
das na agricultua. ruir hotticultura,
Indústria e Comércio
veterinária e para fins sanitáros, pro•
dlato se preparados para serem usados
Rio Grande do Sul
ata medicina e na farmácia; substância:
de origem animal, vegetal ou mineral':
zatais não trabalhados; máquinas e sua:
partes integrantes; máquinas de agricul
lura, horticultura e suas parteS inte,
vantes; aparelhos elétricos para usc
doméstico; . instrumentos musicais; ins,
sarnentos, máquinas e • aparelros para
medicina arte dentária e cirurgia; ferragens e 4erramentas de tõda moeda:
miudezas de armarinhos; joalheria-e arta
ao' de metais Preciosos, semi-preciosos
e suas instalações; vidro, cristal e seco
Classes: 3, 8, 10, 11, 32, 3h e 48
artefatos; artefatos de cerâmica e inataSinal de propaganda
'ações sanitárias; material para s construOto, artigos. máquinas e ;astalações para
Têrmo n.° 754.012, de 14A-1966
escritórios; armas, munições de guerra
Pa—nanilr . & Filhos S.A. Indilstria e
saia. explosivos ' e fogos de artificio.
Comércio
animais vivos, aves e ovos; detrec.ho,
São Paulo
ativais e aeronáuticos: veiculos s sua/
partes Integrantes: fios em geral; tecidos
em geral: artefatos de algodão, canha
mo. linho, juta e outras f:bras; imagens
.aravuras. estátuas e estatuetas; arteia
tos de madeira osso ou marfim; artefa
INDÚSTRIA BRASILEIRA
los de palha ou fibra; artefatos de aia
Aleira artefatos e produtos acabados ,th
arigetn animal, vegetal ou mineral; asco; Classe 36
'vas comuns: guarda chuvas, bengalas e Para distinguir: Artigos de vastalltbr
soas partes integrantes: tendas, lonas. e roupas ,"eitas em geral: Agasalhoe
avistas e publicações em geral, progra. aventais, alpargatas. anáguas. Musas
iorelas. cordoalhas e barbante; Jornais aoras botinas blusões. boinas, babasai radiofônicos e de televisão; transadouros. bonés. capacetes. adoba COM
abes imob.liárias em geral, cinemas. teu ancas casacão. castra capa*. &sita
roo, lavanderias, oficinas, escolas, •ga- cache cola, calcados. chapéus.

l; o R1NYL

GUANDU S. A. - Planejamento,

DIVINAL

Engenharia o Comércio

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Nome Comercial
'Armo n..0 754.010, de 14-6-1966
Guandu S.A.
Planejamento,
Engenharia e Comércio
.Guanabara

Classe 50
Os inipressos de uso da requerente

Termo n.9 754.015, de 14-6-1966
Lançamentos Promocjonais Unitas Ltda,
Rio Grande do Sul

biJANDU U.N.ITAS

Classe 16
Matelal de construção em gerai
Trino ri. 9 754.014, de 14-6-1966
TiarajK Gravações .Ltda.
Rio Grande do Sul

TIARAJU
Indústria Brasileira
.
Classe 8
Para distinguir os oeguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradora: de pó: fogões, fornos e. fogareiros elétricos, chuve:ros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, .batedeiras, coqueteleiras, expremedorea. liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
rne, realstências elétricas, fervedores.

?Ror-

Indústria 13rasiteara
-

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenda;
anuários, álbuns impressas, boletins, ca.
tálogos, edições Impressas, revistas, dr-+
gãos de publicidades, programas radio.
fônicos, rádio-talevisionadas, peças tead
t.3 ais e cinematográficas, programas
circenses
•
Termo n.o 754.016, de 14-6-1966
Dr. Haroldo de Souza Silva
Rio Grande do Sul

Orientação
Econômico Financeira
Classe 32
Para distinguira Almanaques, agendas,
anuários, Uma, Impressos, boletins, CG.
táiogos, edições impressas, revistas, era
gilios de publicidades, programas radiad
fônicos, rádio-televisionadas, peças tete
traa; e cinematográficas, programa*
circenses

(

•
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MARCAS DEPOSIT AD AS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar 81113.3 oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com • concessão do registro recuerida
~me,'

1 ermo
aaa.017, de 14-6-1966
Vinhos Ballardin Ltda.
Rio Grande do Sul

ALLARDIN
Indústria Brasileira
Classe 42
Vinhos, çonha que e ponches
Termo n. 9 754.018 de 14-6-1966
Colgate-Palmolive Conipany
Estados Unidos da América

j

-ranhos, pentes. vaporizadores de perfila& escôvaa para dentes, cabelos. unha
•• cílios. saquinhos perfumado. preparados em pó. pasta. aquidoa e aloiras
para o tratamento das unhas, dissolacates e vernizes. removedores da cuti:ula. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas.
:illos e punas ou sinais artiticials, óleos
para -a pele
Termo n.° 754.020, de 14-6-1966
(Prorrogação)
Richard Hudnut
.Estados Unidos da América

PRETTY - SOFT

para destrui, inseto, hervas e plantas
daninhas venenos contra a verruma
venenos para tascam e visgos
contra lagartas
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Classe 8
Aparelhos para atuar latas de aerossol

CREME SUPERBE

Classe 48
Fragâncias e artigos de perfumaria
Termo n. 9 754.025, de 14-6-1966
(Prorrogação)
Humble. Ou, ei Refining Company
. Estados Unidos da América

CALORIC

Classe 48
Cremes para toucador
,
Casse 48
Classe 4
a-ara GE-M..511dr: Perfumes, essencias, ez- • Urino na 754.026, de 14-6-1966
Asfalto
(Prorrogação)
natos, água de colônia, água de touca.
Humble 011
Retining Company
calor. água de beleza, água de quina
Termo n. o 754.027, de 14-6:1966
Estados Unidos da América
•gua de rosas, água de alfazema. água
(Prorrogação)
para barba. loções e tônicos para os
Emerson
Rádio ai Phonograph
0Aprro,t,
cabelos e para a pele. brilhantina. bm.
Corporation
dolina. "batons" cosméticos. fixadores
Estados
Unidos da América
"cit. penteadoa. petróleos, óleos para os
:abalo. crave reluvenescente, cremes goadurosaa e pomadas para limpeza da
p: !e e "maguilage" depliatórios, deur
dorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílio. e olhos, carmim para
e rosto e pare os lábios, sabáo e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó
Classe 47
vasta ou liquido, sais perfumados para Para éastinguir combustíveis, lubrificanbanhas, gentes. vaporizadores de perha tes, substâncias e produtos destinados à
ne, escavas para dentes. cabelos, unhas iluminação e ao_ aquecimento: ilicpol
cilias. saquinhos perfumado prepara- motor, carvão a gás hidrocazboreto,
dos em oó pasta, liquidas e tijolos gás metano, butano e propano, gás enpara o tratamento das unhas, dissoa garrafado, gás liquefeito, gasolina, graventes e vernizes, removedores da cutí- xas !ubrificantes, óleos combustivels,
'Classe 8
cula, glicerina perfumada para 23 cabe- óleos lubrificantes, óleos destinados
Aparelhos de condicionamento de ar
os e preparados para descobrir unhas
iluminação e ao aquecimento, óleos
Termo II. o 754.028, de 14-6-1966
alias e p intas ou sinais artificiais. óleos
para amortecedores, petróleo e
Non-Fluir:1 0011 Corporation
oara a pele
querosene
stados Unidos da Arribara.
'Farm° n. 9 754.019, de 14-6-1966
Termos ns. 754.021 a 754.024, - RColgate-Palmolive Company
14-6-1966
Estados Unidos da América
Time-Mist Inc.
Astados Unidos da América
.

Entersoit,

PENTHOUSE

Classe 48
•
• 'Ara distinguir: Perfumes. easéncias.
tratos. água 'de colônia água de touca
cadoe água de beleza- áaua de quina
gun de rosas. água de alfazema, água
tiara barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. ,ham,inlina "batons" comia:coa fixadores
de p enteados netróteos. óleos para Os
7alielo. crave reinvenescente. cremes gor
di.rosos e nom iitins nara limpeza -da
.)ele e "rnactu:acte - JepilatOrtos. desodorantes. viam, e nramático. D6 de arroz
talcc Dertum7,k, ;III aio. lápis para
estaria e it. nreparados coara
embelezai eilicN e 'lhos. carmim para
a rasto e DPIT3
'áblos Rabão e creme
1 nr1-,eat R;Th,tr l iquido perfumada
a, -mo Rahonme, lentifricioR en, oó
ofi liquido. SMS aerfumados para

TIM E- WsT
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas
usadas na agrbultura, a saber: adubos.
adubos artificiais para o solo.
p ara fins agricolas. bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
calmo adubo para o sola defugaachres.
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura. escórias básica, para
adubeis. -teias para exterminar animais e plantas daninhas. extratos de
ouassia para fins horticolas, fertilizante: para o solo, formicida. guano, Iamtífugaa massas para enxertos pastilhas
tara destruir insetos. preparações para
nreaaavar o solo. preparações para destrui' Maca s. !larvas e plantas datilpare
c
rbas saia para fins agrícolas, abs
tias horticd/as, substancies guiri:kat

Classe 47
Para distinguir combustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
Iluminação e - ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, ólios combustiveis.
óleos lubrificantes, . óleos destinados
iluminação e ao aquecimento. óleos
Para amortecedores, petróleo e
etteroscate

Tèrmos as. 754.029 e 754.030, de
14-6-1966
Colgate-Palmolive . Company
Estados Unidos da América

PINO - DYNAMO
Classe 46
Agua sanitária; anil; amido; azul da
prassia e ultramar para a lavadeiras
abrasivos quando para conservar ou par
lir. cara para assoalho, composições par.
ra limpar maquinismos; detergentes; dissolventes para gordüra; graxas para
calçados: liquidos para tirar manchas e
branquear roupas; palhas e palhinhas de
aço; soda pala lavanderia; sabão em
pó; sabão comum: sebo; saponáceos e
velat
Classe 2
Substriciaa e preparações quimicaa
(sada:: na agricultura. saber: aduhoe,
adubos artificiais para o solo. álcalis
atra fins agricolas. bactericidas. ceras
oara enxertos, cianamide de cálcio
eitrio adubo para o sola dettunaciareeo
iesinfetantee usados na agricultura e
na • horticultura, escórias básicas para
auboa, essências para exterminar emaamin e plantas daninhas, extratos da
inassia para fins horticolas, fertilizam.
es pare o solo, formicida. guano. ume,
itugos, massas para enxertos pastilha'
nata destruir insetos, preparações para
maservar o aalo, preparações para destruis' insetos. {larvas e plantas calribas. saia parca fins agricolas, saia para
fins horticolao, aubstáncias químicas
rara destruir insetos, bervas e plantas
daninhas venenos contra a varal:ao,
venenos para insetos e visgos
Termo n. 9 754.031, de 14-6-196g
Dino Móveis Ltda.
Paraíba

I 1,1 O
VEIS LTDA
Nome Comercial
Termo n.° 754.032, de 14-6-1966
Rádio Eletrônica Paraibano Ltda.
Paraíba

Classe 8
Sina de propaganda
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MARCÂB DEPOSITADAS
Publicação feita ele acôrdo com o art. 130 do Código 'da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
eorrer o prazo de 60 dias para o dei ernneril,o do pedido. Durante esse prazo 'poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da 'Propriedade Industricol aqueles que se julgárem prejudicados com a ColacesSa0 do registro requerido
Termo n.') 754 .033, de 14-6-1966
Refinaria de Óleos Vegetais S.A.
Bahia

ROVSA
Classe 38
Artigos da çlasse .
•Termo n. ? 754.034, de 14.;6-1966
' Refinaria de Óleos Vegetais S.A.
' Paraíba
• .PRORROPAÇÃO,
:•¡#'

.1) O N f.#

n. , 754.040, de 14~6-1966
Pre ,n o — Indústria e Comércio S A.
•
Paraíba

NIEMUL
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe '16
Artigos da class,.
Têrtno n.° 754.041 ' 14-6-1966
IndKstria
r e .Comercio irmãos Cabral
Limitada
Paraíba

• ItIdalstrlá 'arasi/eira

Classe 41
(‘ A
' rtigos dá claást:
.
T,ermó n.? 75'.4035; de 14-6-1966
' "-nnstrdções Duracasa S.A.
Ceará
.

DURACASA

o

INDÚSTRIA BRASILEIRA

, Classe 46
Artigos da classe
Têxtil° n.9 754.042 de 14-6-1966
Refinaria -de Óleos 'Vegetais S.A.
Paraíba

INDÚSTRIA BRASILEIR

•

• Classe 16
Artigos da classe
."'Mrrno- s ns. 754.636 e' 754 037 'de
• 14-6-1966
YValdemar Crt3CCn
Paraíba
_

•

C ss

5111:11A
I I:T fli : 811:6

Termo M g 754.045 de 14-6-1966
Julio V. Neves
Rio de janeiro

ADTECO
Classe 38,
Artigos da classe
Termo la.° 754.046, de 14-6-1966—
Centro Eletrônico de Aprendizagem de
Línguas
Guanabara

(ENTRO ELETRÔNICO
DE APRENDIZAGEM DE 1INGUAS
• Classe 33
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.° 754.047, de 14-6-1966
Centro Eletrônico de Aprendi7-4(mm de
Línguas
7.7uanabara

Artigos, da dasst
Classe 41
'Artigos da classe
•
•:M.M.°. 'n.c, 754.038, de '14-61966
jarbas A. Pôrto
• ''•• •
Guanabara

CLUBE DOS
MEDICOS
Cl.ássel 33
Titu16\cle - Egabee'1cimento
Térmo n.Q. $639,- d'e 14-6-1966
Indústria e Comércio Irmãos C,abral
LiMitada

isOnl• PJA 11P411,1111A

Classe. 46
• Artigos da classe
Termo n.9 754.050, de 14-6-1966
Bernardino Menezes j Cio. Ltda.

PRORROGAÇÃO

Guanabara

ist 16
c/ass.t.

A.reig'd g dá

:
Termo. it.' 754:053, de 15-6 66
American Cyariamid Company
estados Unidos da América

2.4,RFENAC
Agentes •

Classe 33
Sinal de propaganch.
Termo n.? 754.052, de 15~6-66
Companhia Swift do ,13rasg
São -Paulo

Classe 3

-

2.-lb

tários
• -Térmo q.° 754.054. de .15-6-66
'Companhia Swiá 'do Brasil
São. Paulo

ORVALHO. DE OURO

1NbüSTI4 8kASii.EIRA
,

Cl asse 16:
I
'Artigos

da classe
Termo n.' 754 .051, de 15-6-66
CoMparibia Swift do Brasil
SaQ Paulo

•GOTAS DE SOL

)fldústtia Brasileira

ClaSse • 41' .
Carnes' -frescas, carnes „resfriadas: carne S tongeladas,'-"carnes defumadas, cat..
Prasileirá
-lies raxi:. conserva;línguas; má:ides; aves,
Classe :41
'peixe; mariscos: ïinoluscos; frutos; ceCardes frescas, carnes, resfriadastanies. ria; legumes, •: verduras, extratos
de
-tongeladad, ,carnes, defurnadasi
:carne; :'extrato' de •Ttiiinate; extrato de
em ',• conserVét>, linguas miúdos aves ipel4- ,friitaa; • -doces, eaSéncias alitnenticias;
xeS:-.;• ctiariscoS» inoluscos, frutas cere0,,- gOrdtirita • animais, "-. gorduras vegetais,
leguines; verditras; extrato de cama-roo;
animais, óleos vegetais, 'composMilatr¥ -RragiCire.
'trato 'de tomate:- extrato de frutas; 'd-: tos ,-áfaiiaals, compostos vegetais, man.Clasge' 11 -- 'C'eS;'-esSênciaS orduras ant.'
guejo;. laticínios, margarina; . aça.
,Substânetm r aliMenticias e sedà prpa mais:> ,:gorclutaa: vegetais; óleos' animais;
• Olocolate:' café, 'Chá; friftisões,
radas:. Ingredientes"- de- - alimentoà, 'Es- 'óleos' Vegetais>, 'manteiga, queijo,' lati'alimentos para animais, alimentos para
sencias.. aliMenticias Conse-rvas de : cai'
"linargatinaíi'açilCar; • inel;'
aves, alimentos para' peixes; presuntos:.
salsichatia,: .frios ém geral.
Inte..Eáfé.; «chá': :itifitSelesç alinietitos' paia salsichas; salemaria; •
produtos suinos
ingtiiças
/ aniinliis, alimentos , para: aves, :allirieh. frescoa; predatos suintis
folgados, pro-

CIORRASQUITA

:.,Classe"
Artigos, da , ejass

INDUSTRIA BRAE n LEIRA

Classe 33
Insígnia Comercial
. Termo n. 9 754.048, de 14-6-196u
Centro Eletcôttieo de Aprendizagem de
•• • Línguas

IMPERIAL
Classe41
Artigos da classe
—Terinb. n.° 754.044, de 14-6-1966
t, Comércio e . Navegação Sodetnar Ltda
Guanabara

id

C EA 1

Artigos da classe
.
Terno n. 0 754.043, de • 14-6-1966
A Imperial Bar e Lanchonete Ltda
RIO de Janeiro

INDÚSTRIA •BRASILEIRA
Classe 38

tos para peixes, presuntos, salsichas;
salamaria, produtos sumos frescos, pro-;
dutos sumos salgados, produtos sumos
defumados; produtos sumos em conserva, ovos industrializados, bvos em
e• produtos' alimentícios industrializa os
Termo n.° 754.049, de 14-6-1966
Indústria • e CoMércio Irmãos Cabral
Limitada
Paraíba
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rMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação Começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do g adido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prajudicados com a concessão do registro requerido
dutos sumos defumados, produtos sulnos em conserva, ovos industrializados, ovos em pó e produtos alitnentidos industrializados
Tann° n,° 754.055, de 15-6-66
Companhia Swift do Brasil
São Paulo

SA.NY
Indústria Brasileira,
Classe 42
Bebidas não alcoólicas e fermntadas
não incluídas na classe 3
Tann° n.° 754.057, de 15-6-66
Correia Dutra Eletro-Domésticos Ltda.
Guanabara

"CORREIA DUTRA"
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 elétricce, máquinas para picar e moer legumes e
carne. resistancias elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, . paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, rega:lares 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
domestico
Farm°
n.°
754.058, de 15-6-66
(Prorrogação)
a aa, 'ilstit" Metal Duro Indústria e

•
parcialmente preparado cimento meTêrmo n.9 754.060, de 15-6-66
pratinhas. pneumáticos, pbntas de bortálico, cobalto, bruto ou parcialmente Empire Indústria Nacional de Rád i o e racha para bengalas e muletas, rodes
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Televisão S. A.
rnassiças, rodízios; revestim e ntos dti
parcialmente trabalsado, tarro em bruto
São Paulo
aorracha, rodas de borracha para móem barra. [erro manganês, ferro velho
veia sanfonas de vácuo, suportes de
gusa em bruto ou parcialmente trabamotor sapata do pedal do breque, rr
lhado, ausa temperado, gusa maleáve,
sembaio e isolador, stiportes, soada
Industria ?raiei leiral
lâminas de metal, lata em ladra, latão
pneumáticos, suportes de câmbio, Mn.
em tôlha, latão em chapas, latão em
tonas de partidas, saltos, solas e solados
Classe 8
vergalhões, ligas metálicas, limalhas
Para distinguir: Rádios e televisores de borracha, surdinas de borracha para
magnésio, manganês, metais não rraba
aplicação aos aos telegráficos e taifa.
Tênno n.° 754.064, de 15-6-66
lhados ou parcialmente trabalhados, menicos. travadores de porta, tigelas,
Coluna
S.
A.
Gráfica,
Jogos
e
tais em massa, metais estempalos,
tigelas, tampas de borracha para conta.
Brinquedos
metais para solla. nique: e zinco
Mas, tiras de borracha para elabore
São Paulo
çáo de substancias quire'cas
Tèrmo n.° 754.056, de 1,5-6-66
Companhia Swift do Brasil •
Tênia) n.9 754.063, de 15-6-66
(Prorrogação)
LEÃO MARINHO TRAVESSO
São Paulo
“Brasilinar" Terrenos e. Construções A
Indústria Brasileira
Beira Mar Ltda.
SIINY
São Paulo
Classe 49
PRORROGAÇÃO
Para distinguir jogos, brinquedos. pasIndústria Brasileira
satempos e art aos desportivos: AutoDRASILMARI,
tomóveis e veículos de brinquedos.
Classe 43
armas .de brinquedo baralhos, bolas
Classe 33
Refrescos e águas naturais e artifi- 1 paia todos os esportes, bonecas. árvoTitulo
ciais, usadas como bebidas, não 111 1 re de natal, chocalhos, discos de anediadas na classe 3
Têrmo
n.°
754.062,
de 15-6-6-6—""
mêsso desportivo, figuras de aves e
Sociedade Industrial de Borardia
laves e 'animais, logos de armar. logos
Têrmo n.° 754.059, de 15-6-66
“Elastic"
Ide mesa. luvas para esporte, miniatuJoão José Ruivo Cartolano
São Paulo
ras de utensílios domésticos. máscaras
São Paulo
pare esporte. nadadeiras. redes para
NEOLASTI Oy
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Indústria Brasileira,
,

PRORROGNOD

SILASTIC
L! Indústria Brasileira

INDUSTRIA DRASILEIRA

Classe. 8

Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, asComércio
piradores de pó fogões, fornos e fogaSão Paulo
rairoe elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
PRORROGAÇAO,
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 refrigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficae, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores conClasse 5
densadores, bobinas chaves elefticas,
Aço em bruto, aço preparado, aço comutadores, interruptores, tomadas de
doce, aço para tipos. aço fundido aço corrente, fusível, aparelhos fotográficos
e chtematográgicos, filmes revelados,
parcialment e trabalhado, aço palio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou binóculos, óculos, aparelhos de aproxiparcialmente krabalhado, bronze de mação, abat-jours e lustres máquinas
pé. brotos eia
para lavar roupas para uso
nen e n/AL br9.14,„ ein
doméstico
barra, em fio, -chumbo -esc bruto ou

:Ind. Brasileira

Ténno na' 754.061, de 15-6-66
Sociedade Industrial de Borarcha
"Elastic"
São Paulo

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos artefatos de borracha não In.
cluidos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para caleiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas.
buchas para lumelc., batente de porta
batente de chassis, bicos pare mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones. borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas. cor.
dõeas massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa. calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras
discos de mesa, descanso para pratos
encostos, embolos, esguichos, estrados
esponjas de borracha em quebrajacto
para orneiras. fios de borracha lisos.
fôrmas de borracha, guarnições para
lutomóveis, guarnições para veículos
lardeias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, proteto.
res para para-lamas. Protetores de
para-cboquea. Dedal do aceleradbt,
dai de partida, persa para businas,

1.

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha pata
veículos, artefatos de borracha aio th•
cluldos em outras classes: Arruelas, 1111"
golas, amortecedores, assentos para dl+
deiras. borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador bucha&
buchas para jumeto, ostente de porta,
batente de chassis, bicos pare rnarsadd.
ras, braçadeiras, bocais, bases para blad
teimes, borrachas para carriaros indaga
raiais, borracha para amortecedork
bainhas de borracha pare rédeas, cochila
de motor. câmaras de ar, chupetas, coe.
dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros. calços de bar
racha, chapas e centros de mesa, cotdas -de borracha, cápsulas de borrathe
parac entro de mesa calços de borre+
cha para máquinas, copos de borradas
para freios, dedeiras desentupideltaila
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, embolos, esguichos estrados
esponjas de borracha em quehrajacto
para orneiras, fios de borracha hW,
fôrmas de borraçha, guarnições

para

automóveis, guarnições para veiculo.,
lancheias para escolares, lâminas dei
borracha para degraus, listas de bot.
racha manoplas maçanetas, profeta*
res para para• lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pc
dal de partida, paras p ara busitutS,
p ratinhos pneumáticos pontas de bOts•
!rpm •smaintu a scjeamaq cama Pipea
inaasiças, • roclizios. revestimentos . de
aorracha, rodas de borracha para .mda
veia sanfonas de vácuo ,:upartes da
motor sapatas rptiR, breque, rr
sembaio e isolador im portes spneumáticos, uporias e catniao, $aia
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo mim o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podara.° apresentsa suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles .que se julg arem prejudicados com a concessão dó registro requerido
-:

Aonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
. aplicação aos !tios telegráficos e telefô
nicas, travadares de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta.
geotas, tiras de borracha para elabora,
cão de substancias quimras
Termos ns. 754.065 a 754.069, de
15-6-66
Bardella S. A. Indústrias Mecânicas
São Paulo

o

BARDE LLA
I NDUSTRIA BRASILtIRA
Classe 10

Para distinguir: Abaixa-linguas, abre.
bocaa adenótomoà, afastadorea, agrafos,
areias para ossos, agulhas para inieedo, algodão 'hidrófilo, alicates, amálga
mau, aparadores, aparadores, para fins
médico-cirúrgicos. aparelhos para ' massagens, aparelhos de pressão arterial,
aparelhos de diatermia, aparelhos de
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X
aparelha; de infra-vermelho, aparelhos
de mudez, assentos para enfermos, ata.
deram bisturis., cadeiras para chama
médica, cambraia hidró.çila, canulas, ca
nulas, cataplasmas de feltro, catgut,
ra tamisada, cera para incrustações e
articulações, cera colante, cintas para
fina ellaicos, cintas umbelicais. colhe
remi cortantes, compressas de tecidos
costótomos, caretas: dentes artificiais
dentaduras, depressores, dilatadores, du.
ckaa, dreno., duchas vaginais; elevada
rea, espartilhas, espéculos vaginais. es.
poaias clinicas. estafam espátulas, escapamo escopros. extratores, escavado.
rem noa de linho para feridas, facas:
gancho" para músculos celaftsmetros
gazes. godivas, goivas. gé.aso, grampos
para soturas. guta-percha; :histeraane.
coa para operações; ligaduras de
pua, obturações de amais, porcelanas
doma, pés e braços artificiais, placas
curativos, martelos artificiais; perfura.
troa: irrigadores, Instrumentos drárgi,
chamo, liquidos e piás para limpem e
polimento ara fins odontológicos, lixa.
luvas e dedeiras de borracha, Umas ps.
• ri ossos. lancetas; massas plásticas para
fins odontológicos, mascaras para anel,
tesia, mesas de operações, mesas para
protetores para seios, pincéis para gar
ganta. pinças anatómicas, protetores:
rolos cirúrgicos de lá de pau, ruge e
rodLe para desgaste dentário. retorcb
pio bugia. rugirias; se:ladeiras. *anda.
raca, seda e crina para :misturas, ascos
para gelo e bolsas para água quente
sondas. seringas para lavagens e lidereal., serras, serras para raquiotomis:
tampões higiênicos paeservativot, tiraleite. termômetros. tesouras. trepano*,
toalhas higiênicas; ventosas, venda fio.
tante para' fins odontológicos

.Classe 11
I
.
Ferragens,
ferramentas de tõda espécie.
cutelaria em geral e outris artgos de
metal a saber: Alicates, alavancas, ar:
mações de metal, abridores de laias
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colhe'res para pedreiros, correntes, cabides:
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
meátl, chaves de fenda, chaves isglêsa,
cabeções, canecas, cipos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alMentos
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras; conchas, coadores; distintivos, do
bradiças; enxadas, enxadões, esterco,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para, arreios, espuma.
deiras; formões. -coices, ferro para cortar
capim, ferrolhis, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, fêruteiras,
funis. fôrmas para doces, freios para
estrada.s de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, gar%s, ganchos para quadro'
gonzis para darruagens; insígnias; l' •
mas, lâminas, llroreiros: latas de lix.o:
jarras; machadinhas,-molas para porta,
molas para venezianas, marteloa. Jarretas. matrizes; navalhas; puas; pás, are-.
gos, , parafusos, picões, porta-gelo; po.
seiras, iorta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pias, rebites» regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhOs para pirtas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
Classe 8
Indicadores de temperatura 'por melo
de térmo-elementos, indicadores de temperatura por meio de termômetros de
resistencia, rgeuladores de temperatura
eletrônicos, registradores de temperatura,' termo-elementos platina rhodim,
termômetros de resistência nckel, terme,nutriu de resistencia piada, pirômetros,
indidadores eletrônicos para líquidos,
fontes de energia auxiliar para inatasmentos de medição, contatores de um,
dois,' fres. ou mais polos com diversas
dispOsições de contatos, bobinas de
qualquer voltagem, equipamento de regulação automático para temperaturas,
pressa°, água, gás, quadros de comando e ligações, quadros . de mediçao,
quadros de medição e de comando a
distância, válvulas eletromagnéticas e
motorizadas para vapor, 'água, óleo e
gazes, equipamentos foto-elétricas, equipamento de transmissão elétrica a distância, termômetros elétricos e reguladores automáticos de tensão, intensidade
e freqüéncia
Classe 17
Para distinguir: Lápis comuns, lápis de
car e para copiart as mesmas três qualidades de lápis com a mina móvel; graqtes .ou minas comuns, de cen a Para
copian çilz para desenho e giz para
marcar (exceto giz 'ara bilhar); carvão

para .desenhar (exceto o incluiv,e) em
outras classes); porta-giz; lápis de lousa; lapiseiras, cra:ohs e craions artlsti
cos; canetas, canetas-tinteiro, penas para canetas-tinteiro e penas comuns para escrever (exceto as de metal precioso); presilhas para canetas-tinteiro; secadores de penas; caixas para penas;
tinteiros; mata-borrão: borrachas de safar de tôda espécie para tinta e para
lápis; elást:cos (faixas de borracha em
Forma de fita), anéis de borracha (exceto os Ancluiveis em outras classes):
protetores de pontas de lápis de tôda
espécie; elástica para calcular
(preta) e para memoranda; abridores
de cartas; pesos para papel; raspadores;
estôjos Para desenhos; réguas; esquadros; tábuas ou ranchas • ara desenhos;
gramos para papel e tachas; papel carbono; papel estencil; caixas da tinta
para escritórios ou 'desenho; pires para
t:nta nanquim; tintas ara carimbos, tintas nanquim de qualquer espécie, tintas especiais para canetas-tinteiro e tintas comuns para escrever (exceto tintas para pintura de casas. tatos e paredes e exceto tintas de cal)
•
Classe 20
Para distinguir: Petrechos navais e
aeronáuticos: âncoras, bolas, cinta de
natação, fateixas, flutuadores para hidrometria, para-quedas e Ualva.vidas
Urino n.° 754.070, de 15-646
( Prorrogação)
(Prorrogação)
Casa Falchi S. A. Indústrias e
Comércio
São Paulo
PRWROGAçA0

blocos vara anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras,
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, c.a:xas para papelaria, cartões 'de visitas, cartões ca.
marchais, cartões índices, confed, cartolina, cadernos de papel melimetradaiL
e eia branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão. envelopes. envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetos, fôlhas
fedhas de celulose.' guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, protos, papes
nhos, papéis de estanho e de alumite0,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel' de
seda, papel Impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
Para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar. Pa pel Para eg•
craves. papel para imprimir, papel pe.+
sulina para embrulhos, papel celofane. 'papel celulose, Popel de linho papel
absorvente, papel para embruHlk
beco, papelão. recipientes de 1:001 zo,
,
setas de papel, rótulos de papel, toloakj
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, posteis de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 754.071 de . 15-6-66
Casa Falcht S. A. Indústrias e
Comércio
Silo Paulo

,4•• PRORROGAÇÀO •
111.~.~~aargatm~

1

talot:13YR ta aftlkailataa
Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, confeitos, chocolates: caramelos, pastilhas,
torrões; doces de açúcar e cacau
•Taram na 754.072, de 15-6-66
Indústria de Artefatos de Papel e
Papelão "Kiknpos" Lida.
São Pauto

PP,

1.1

ROMANCE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, co,'.
feitos, chocolates; caramelos, pastilhas,
torrões; doces de açúcar e cacau
Termo n.° 754.074, de 15-6-66
Cia. de Cigarors Souza Cruz
/' Guanabara
„ •
PRORhOGACAO
4

41,0
,~055M,
i
- - ;aa saa.

-~(1.
Ir'
INDUSTRIA BRASILEIRA
classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógraf0s, balões (ex.
Classe 44
ceto para brinquedos) blocos - para Fumo era fõlha, em corda e em rbioi
cOrrespondencia, blocos para calculas fumo picado, desfiado c migado, moa,
• jj
"

• " • • (2 .1)

Ifflifflaa

_
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dicionano em latas, pacotes e quaisque sucos de frutas sem álcool, vinhos, verTênno n. 9 754.082, de 15-6-66
oeteiGs recipietes adequados, charutos
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Companhia Antarctica Paulista Indúscfgarrilhos e cigarros de palha; artigos
quinados e whisky.
. tria Brasileira de Bebidas e Conexos
para fumantes tais como: piteiras, ,raSão Paulo
Urino
n.
9
754.079,
de
15-6-66
•
chimbos. cachimbos orientais (narqui
Companhia
Antarctica
Paulista
Indúsleh). boquilhas; -carpiras. cigarreira:
R R.QQA910
pargi cigarros e bolsas para turno: is- tria Brasileira de Beh'clas e Conexos
São Paulo
queiros, resíduos de turno e rape, palha
para cigarros, em carteiras ou bobinff
REGIONAL
RRO CA çÁio ^
com ou sem boquilha e cigarros
INDUSTRIA BRASILEIRA
,
Têrmo n.9 754.073, de 15-6-66
Liasse
SallesBastos
6
Ltda,
Para distinguir:. águas artesianas, águas
São Paulo
de mesa e artificiais, bebidas espumantes sem álcool, gasosas, ginger-ale; guaTPAS,TIRLITS
raná, refrescos refrigerantes; sifões; soIndústria Brasileira
das e xaropes dç fabricação e comércio
da requerente
Classe 41
Termo
n.
754.083, de 15-6-66
Para distinguir: Massas alimentícias,
Companhia Antarctica Paulista Indúsfarinhas alimentícias, bolacha, biscoitria Brasileira de Bebidas e Conexos
to, bolos, cocinhas, empadas; esfihas,
São Paulo
doces; panetones; pastéis; pizzas; rosClasse 43
cas, torradas e tortas
Para distinguir: Soda limonada
.
Têrmo n.9 754.075 de 15-6-66
Tênno n.° 754.080, de 15-6-66
Antônio Pedreira de Sá Barreto
Companhia Antarctica Paulista IndúsRio de Janeiro
tr ia Brasileira de Bebid as e °nexos
C
;,„,„
São Paulo

pR o

/411

Têrmo n. 9 754.087, de 15-6-66
Malharia Francesa S. A.
GuanDbanx

FRANMAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas. babadouro., bonés. c"pacetes. cartolas, carapuças casacão coletes, capas, chalest
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções. cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas..
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias. casacos, chinelos, dominós, echarpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fra'das, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, !aguê.
luvas, ligas, lenços, c:canteis. meia.%
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas;
peuges, ponches. polairns, pijamas, pu11DÚSTRIA BRASILEIRA
nhos. perneiras, quimanos, regalos.
pRo R R
robe de chambre. roupão, sobretudo%
l'ItORROGAÇXO
suspensorios, saida de iNanho. sandálias,
Classe 33
Classe -I .7
susteres, shorts, sungas. stolae ou slacks
Título
toucas, turbantes tentos, uniformes
Para distinguir: águas artificiais e naTêrmo n.9 754.076, de 15.í-66
•
turais, gasosas, guaranás, refrescos, ree vesticks
INDUSTRIA 'BRASILEIRA
Francisco Octavio da Silva Bezerra
frigerantes, sodas e, xaropes
Termo
n.9
754.088, de 15-6-66
Guanabara
Classe 42
Metalúrgica Vila Augusta Ltda,
Têrmo n.9 754.085, de 15-6-66
Para distinguir: Aguardentes, aperitiSão Pato
vos, aniz, bitter, brandy, conhaoue cer- "COMAL" — Administradora Ltda,
Guanabara
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch. pipermint, tilam
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Nome comercial
Classe 32
Têrmo n.9 754.081, de 15-6-66
Têtmo
n.9
754.086, de 15-6-66
Revista
Companhia Antarctica Paulista" IndúsMalharia Francesa S. A .
tria Brasileira de Bebidas e Conexos
Têrtno n.° 754.077, de 15-6 56
São Paulo
Maria Helena Teixeira Pôvoa
Guanabara

SOD.N.

OP

9

egkee:i s
ip.— dop

Cinema'(
ade
cáci

ocAçAo

1

REGIONAL

Revista Brasileira
de Arqueologia

(crnal- Administradora

dip

Cantinho do Pintor
'Classe 3:
fltuio
Têrmo n.* 754.078, de 15-6-66
Cervejaria -Coltimbia S. A.
Silo Paulo

I

FEANLON

,7op

INDÚSTRIA BRASILEIRA

ntORROGAÇXO
Classe 42
Pa-a distinguir: Aguardentes, aperitiP F20 PR c::)
vos, aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumeL licores, neetar, punch, pipermint, rhum,
. sucos de frutas sem álcool, vinhos, verinouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Tèrmo n. 9 754.084 de 15-6-66
"CO MAL" Administradora Ltda.
Guanabara
.
CERVEJARIA COLUMBIA S/A
BRASILEIRA
Isroás-riatA

Clasçe 42
•
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, hrandy, conhaque cervejas. fernet, genebra, gin. lrumel. Ilcore.s, nectar, punch, pipermint, rhum.

.

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Clesse ib
Para distinguir: Artigos. de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
,aventais, alpargata& anáguas, blusas
botas, botinas. blusõea, boinas, baba.
douras. bonés, capacetes. cartolas. cara.
ouças. .casacão. coletes. capas, chales
cachecols, calçados. chapéus. cintos
;Intr.. combinações corpinhos. calças
,de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, cerciulas, colarnhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. sobas.
Des. fatitasia& fardas vara .militares. cas
legiais. fraldas. galochas. 'gravatas, gorros. fogos , dt lingerie. Ja quetas. laquês
luvas, ligas, lenços. mant8s. meias
maiôs. alentas, mandribo, mastilhas, ma
ap agas. pouches polainas, pijamas. pu

ilhoa. perneiras, quimonos. regalo.,

Classe 50
Impressos, administração e bens

tRID. BRASILEIRA
Classe 11
' Tampas metálicas
Têrmo n.9 754.089, de 15-6-66
Ralo Mencobonl
Guanabara

EVEREST
Classe 8
Bebedouro com refrigeração'
Tèrmo n.° 754.091, de 15-6-66
osé Francisco Coutinho e Cleber
Machado de Miranda
Rio de Janeiro
.

INDUSTRIA BRASILEIRA,
,x-,be de chambre, roupão. scibretudos
susp ensórios, saldas de banho, sandálias
susteres. shorts. Rimam. stolas ou &inch
Classe 49
toucas, turbantts. ternos, uniformes'. Mesas de sinuca, tacos e bolas para
e vestidos
mesa de sinuca ou bilhar
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Temo n.° 754.090, de 15-6-66
Ary Garcia Martins
Guanabara

amassadoras para 4 ins agricolas.'de
cortar árvores, para espalhar, para capinar. máquinas zom hi nadas para semear e cultivai de desbanar para en.
sacar, máquinas e ancinhos para forra•apeuapro, selopeJsro seninbçuí stra0
HENE-SALIN
ras mecánicai, raladores mecanicos, rolos compressores paz a . a agricultará
iNDOSTRIA BRASILEIRA
sachadeiras setneadeiras; secadeira
(lassa 48
marcadores de ren a tosadoreá de graArtigos cia. classe
ma, tratores agrIcolas, válvulas para
máquinas agr1colas
Tênno n. 5 . 754 092. de 15-6-66
•,
Glasse •21
Clotilde Pinto Rosenburg
Para distriguir- Veiculos e• suas partes
Minas Gera is
intziaranteSi Aros .para bicicletas, auto,
móveis auto-caminhões. aviões, amortecedores,' alavancas de cambio, braços
f •
abonetes, 'carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores, carros-berços, carrosClasse 32
tanques, Carros-irrigadores, carros, carUrna publicação impressa'
roças, carroceriaa. chassis, chapas cirTérmo • n.9 754:093, de 15-6-66
culares para veiculos. cabos de veículos
Casa I,otérica Parati Ltda.
corrediçosi para veículos. , direção desli.
gadeiras, estribos, escadas rolanea, ele.
vadores para assageiroS e ara carga
engates 'para carros. eixos de direção.
freios, froiateiras para veículOs, guidão
iocomotivds, lanchas., motocielos, molas
motocicletas, motoca-gas. moto furgões
Indústria Braslleira
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tes, reboqUes. radiadores para veiculo:
Classe 49
Compra e venda de bilhetes de loterias manivelanssavios, ônibus, para-chOques
para-lamaS: . para-brisas. pedais pantões
Têrmos ns. 754.095 a 754.097, de
rodas para veículos: aelins, tricicles,
15-6-66
raates para veículos, vagões, velocipe.
Francisco Stedile S. A. — Manufatu- doa varetas de contrôle do açogador e
ras Para Freios
acelerador tróleis, troleibus. vantes de
Rio Grande do Sul
earrOs e tóletes oare carros
Têm° a.5 754.099, de '15-6-66
RANCl
Cha's. Pfizer & Co. Inc.
Estados Unidos da América

coneenao do registro requerido

de carros, tais como: recibos, contratos de aluguel, circulares, listas tarifárias; impressos e semelhantes; serviços
de hotel 'r de restaurante; serviços de
estacionamento, manutenção, compra e
venda de veículos; serviços de crédito
através de cartões de crédito; financiamento - de compras de todos os tipos:
arrendamento de' equipamentos de toados
os tipos; serviços de informações e planejamento de viagens e excursões
Têrmo n.5 754 .094, de 15-6-66
Ernesto Bassanesi & Irmãos
Rio Grande do Sul •

nt

th kio
0)

'ramo n.5 754 .102, de 15-6-66
Deutsche Homõopathie-Union Schwab's;
&Madaus K. G.
Alemanha

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia
Têrmo n. 5 754.104, de 15-6-66
Topps Chewing Gum, Incorporated
Estados Unidos da América

9

* ORASLEN*

INDUSTR.

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7,40 e 17
Classe 1
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura ,e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos. adubadeiias, ancinhos meclínicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos mira agricultura. batedeiras para curais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agri.
celtura cultivadores, debulhadores
destocadores, desentegradores; esmaga.
dores para e agricultura escarrificado
res. enchovadeiras, facas para máqui.
nas agrícolas ferradeiras gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras " para,
agricultura máquinas inseticidas máquinas vaporizadoras. máquinas de
fundir. máquina; elveladoras de terra,'
máquinas perfuradoras para a agricultura máqcinas de plantar. motoc.har-;
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de,
torquir. de triturar, de esfarelar terra,
para Arrigaçao, para matar formigas e
outros insetos, pare borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar. pare
,agitar e espalhar palha, para colher
alcuadlo, sara colher cereais, máquinas

VA R ES E
,Ë 11

r'

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cera
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, lfeol
reg, nectar, punch, pipermint, rhum.
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver
mouth, v:nbis esputtantes, vinhos
quinados e whisky
Térmo n. 9 754.101, de 15-6-66
Deutsche Homõopathie-Union Schwabe
ElMadaus 1(. G.
Alemanha

Classe .)
Um preparado farmacêutico diurétie .r
antihipertensivo
Térmoi n.° 754.100 ,de 15-6-66
Engefrota Imobiliária Ltda
I • Guanabara

ENGEFROTA
• Classe 50
Sinal de propaganda
Térmo n.5 754 .098, de 15-6-66
Avis Rent-A-Car System, Inc.
Estados Unidos da América

...i'Aasse 3
Substâncias, quil.Acas, produtos e pneparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
• Térmo n. 5 754 .103, de 15-6-66
NFO . Comércio e Indústria de Macieiras
Ltda.
GlAnabara

Classe 41
Goma de masca.,
Térmo n. 9 754 .105, 'de 15-6-66
Segsul Serviços de Seguros 'Ltda.
Rio Grande do 'Sul
—

SEGSUL• Servi çoe-de Seguros Ltda:..
Nome comercial
. Têrmo n.9 754 .107, -de 15-6-66
•Mimo Comércio e Indústria Ltda.
•
. Minas Gerais

Classe à6
Roupa branca para receia nascido
Têrmos as. 754.'108 e 754 .109, de
15-6-66
Indústria
Usafarnm S. A.
Fartnaeêu rica
•
São Paulo

Indústria Brasileira',
!

Classe 50
Prestação ,de serviços de aluguel de
carros; doeumentos, anúncios e semelhantes, usádos_ em serviços de aluguel

bobinaria ,Brastleira.
Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
preparadas

Classe 3
• Um produto dietético
•
Classe 41
Produtos para adocicar alimentos, sem
Incarose

0

;tos-
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• irmemem••n•nn17.....!..7* .

LETRAS BRANCAS
Classe 33
Sinal de propaganda
Têrmo n.9 754.110, de 15-6-66
S. Fontanive fi Filhos Ltda.
Rio Grande do Sul

Oirr
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Tétano n.° 754.106, de 15-6-66
(Prorrogação)
J. M. S. Industrial Ltda.
Minas Gerais

•

DIARIO OFICIAL (Seção 111)

'PanceCha-rbon
¡INDUSTRIA BRASILEIRA,
Classe 42
Conhaque, vermute e vinhos
Tétano na 754.112, de 15-6-66
Luciano de Aquino Fonseca Filho
Pernambuco

OPustufrei
Classe 32
• Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, Mama impressos, boletins, catálogos, edições Impressas, revistas, 5ros de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Têrmo rta 754.111, de 15-6-66
S. R. Falcão de Oliveira
Pernambuco

XIK.XIK
t".1

arasileita

Classe 36
Para distinguir; Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
dourou. bonés, capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes, capas, abales.
cachecols. calçados. chapéus. cintos
cintas, cambinações. corpinhos, calças
de senhoras e de "crianças calções. calças, camisas, •camisolas, aamisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
galas, casacos. chinelos, domavas, acharpea fantasias, fardas para militares. co.
/egiais, fraldas, galochas, gravatas, gola

ogos de lingerie. Jaquetas, !aguas
Juvas, ligas. lenços, mantas, meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paetós. palas. penhoar, pulavas. palatinas:
peugas, pouches. p olainas. ollamas
nhos. perneiras. quimonos. regalos.
robe de chambre.. roupão, sobretudoe.
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
ureteres. shorts. sungas. sto/ae ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.9 754.113, de 15-6-66
Veterinária Gaúcha Ltda.
Rio Grande do Sul
JOS,

Veterinária
Gaúcha Ltda.
Nome comarcial
Térmo n. 9 754. 115, de 15-6-66
Estofaria Delazzeri Ltda,
Rio Grande do Sul

ANITA

zados para fotografias, fixadores, fluiTérmo n.° 754. 118, de 15-6-66
do, para freios. formal tostatos Indus- brica
Èá
de Cortinas Suji-Yama Ltda.
triais, fósforos industriais, fluoretos.
Guanabara
fundentes para solda: galvanizadores.
gelatinas para fotografias e pinturas,
FABRiCA DE CORTINAI
glicerina; hidratas. hidrosulfitos; Imparmeabilizantes, ioduretos lacas; massas
para . pintura, magnésio, mercúrio, nitratos. neutralizadores, nitrocelulose; proNome COI/ICTC ial
oxidas, oxidante, óleo para pintura, óleo
de linhaça, produtos químicos para imTêrmo n.° 754,i19, de 15-6-66
pressão, potassa industrial, papéis heCia. de Roupas J. Rabello
liocráficos e preliocopista peliculas senGuanabara
siveisa papéis para fotografias e análiPRORROGAÇÃO
ses' de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas. preparações para fotografias, produtos" para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos.
reativos, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, sensibilizantes,
Indústria Brasileira
sili/atos, soda cáustica, soluçaes químicas de uso industrial, eolventes, sulfaClasse 23
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
Artigos da classe
pastosas para madeira. ferro, paredes,
Tênno n.° 754.120, de 15-6-66
construções, decorações, cotei:is". tecidos,
Cimentos do Brasil S. A, —
fibras, celulose, barcos e veículos. talco
"Cibrasa"
Industrial thiner. vernizes. zarcão
Pará
Tarmo na 754.114, de 15-6-66
Veterinária Gaúcha Ltda.
Rio. Grande do Sul

SUJI-YAMA ITDA.

\

IndústriaBrasileira
,

Classe 40
Colchões e travesseiros
Têrmo n.° 754.116, de 15-6-66
Irmãos Skraba
Paraná

Indústria Brasileira

Classe 16 .
Para distinguir cimenta
Têm° n.° 754.121, de 15-6-66
Companhia Seguradora Intercontinental
Guanabara
Classe 2
Substâncias e preparações químicas
Mn.
asadas- na • agricultura. ti saber: adubos.
4
adubos artificiais para o solo, álcalis
oara fins agrícolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
comia adubo para o solo defumadores.
desinfetantes usados na agricultura e
na horticulturn, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar alia
mais e plantas daninhas. extratos de
ruassia oara fins horticolas. fertiazan-a para o solo. formicida. guano. truaca
alugas. massas para enxertos pastilhas
andúStria Brasileira
. Para destruir insetos. preparações para
reservar o Solo, Preparações para elesClasse 1
trsetos. hervas e plantas /aniPara distinguir: Absorventes, acetona. sanis
has. sais para fins agricolas, sais para
Classes: 32, 33 e 38
ácidos, acetatos, agentes químicos pata f ins horecolas.
substâncias químicas
Sinal de propaganda
s tratamento e coloração de fibras, te- 'ara destruir insetos, hervas e plantas
cidos, couros. e . celulose; água-raz, alTêrmo
n.° 754.122, de 15-6-66 •
venenos para Insetos e vísgos
bumina, anilinae; alucaen, alvaiade, alOraste Checcacci
contra lagartas
vejantes industriais. alumínio - em pó.
• Guanabara
Tênmo n.° 754.117, de 1-5-6-66
arsaniaco. antiancrustantes. anti-oxidanteça anta-corrosivos, antadetonantee, azo- Fábrica de Cortinas Suii-Yaina Ltda.
tatos, água acidulada para acumuladoGuanabara
res, 'água oxigenada para fins industriais amônia; banhos pare galvanização.
benzinas, benza, betumes:- bicarbonato
de sódio. -de potássio;' cal virgem. carClasse 46
vões, carbonatos, Catalizadores, celuloINDÚSTRIA BRASILEIRA
Para dist M •guir: Amido, anil., azul
se. chapaa, fotográficas. compoaições, exprAssia:. alvaiade de zinco abrasivos,
Classe 39
tintores ' de incêndio."cloroa •ccirrosivos.
algodão- preparado para limpar -metais;
cromatoà, Corantes, creosotosa descoran- Cortinados, cortinas, capachos, encera- detasgentes. esnremacetes, extrato de
tes. desincrustantes, dissolventee; emul- dos, estrados linóleos; oleados: passa- ana. lacula ' para tecidos, fósforos - de
sões fotográficas, enxofre, eter. esmal- • .deiras; panos para assoalhosa para
cara se ade 'marialva.. gama para levaistes, eesteasatos; feno!, filmes . Se
paredes e tapetes
nsibilia
slimpadoreaade 1uva. líquidos de

1

s'W

1 SKRA
R
A

SUJI-YAMA
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MARC A S DEPOSIT ,ADAS
Pubileaçáo feita de *nardo com o .art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correi 4i prazo de 60 dias - para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão 'apresentar suaa oPaskees ao Departamento
Nacional de Propriedade Industrial aquales que se julgarem prejudicados com a ~salto do registre requerido
br•nquear te, idos. liquidas inara-gordu-

anelo. .creve reju veneseente. :remes gol -

.ras para roupas e mata óleos para rou- durosos • e amadas para limpeza (1.•

pas, ateina óleos para limpeza de , carros, pós de - branqueai roupa, salicato
ct . sódio, soda caustica, sabão em pó,
Sabão comuta, sabão de esfregar e • saponaceos. tijolos •de polir e verniz
p ara calçados
Têrtno .n.° 754.123, de 15-6-66
Oreste Checcacci
t.;ihrra

Cla..,se
Para disi:riguir:• AmidO, anil, azul da
Prússia, alvaiade de_ zinca abrasivos,
algodão preparado para limpat . metais,
detergente,
esprentacetes, extrato de
anil. fécula para tecidos, . fósforos de
cara e de madeira, goma vara lavanderia, limpadores de luvas, liquidàs de
branquear tecidoa liguidos mata,-gorà.
ras para roupas - e mata óleos para rou•
pas, oleina. óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica, sabão em pó,
sabão coma,. ti, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
p ara calçados
Termo n. 9 754 .124, de 15-6-66
Oraste Checcacci
Guanabara.

~Classe 16
Para distinguir: Amido, anil, azul da
1-rússia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, esprema ceies. extrato de
anil. fécula .para tecidos. fósforos de
cêra e de . madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. licitildos mata-gordurem paia 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, eabão de esfregar e savináceos, tijolos de polir e verniz
oara calçados
Termo n. 9 754.125, de 15-6-196,i
Pilippo Scalini
Guanabara

e 'alagai Ia ge depilatórios, desotonantes. vinagre aromático. pó de arro:
talco perfumado Ou não. • lápis pare
bestana e Sobranceiras, n r enate licre .Parr
mbeiezat cilips c. olhos, carmim par:. rosto e para os' lábios, sabão, e tremi
Iara barieal . saeão liquido pet tutnack
mi não:- se ione, es, dentitrielos e. Dá
,assta ou (Mudo ims perfumados Pare
'atinas ' . nen vaporizadores de • .pertu
ue. escovas para. dentes. cabelos. anhaé
cílios. sa g ienhos p erfumado. prepara
ias 611 •uó. pasta.. itguidos e tilolo,
aura o tratamento das unhas, disso.ventes e- vernizes.. removedores da cuti
glicerina , perfumada p ara os ceor
os e preparados para descolorir unnan
e LI:n;a: Ou sinais artificiais. ofecis
oara a Paia
Termo n. 9 754.129, de 15-6-1966
*Montrea Produtos . de Beleza Ltda.
São Paulo

PNTREAL
INDUSTRIA BRASILEIRA
j •
Classe 4o ,
1
Para distiagiur: . Perhunes, essências. .ex,
tratos, agtia de colônia, água de touca,
cador, água de beleza, água de quina.
água de rásas. água de alfazema.' a.gue
para batba. loções e tónicos para.
cabelos e Para a pele, brilhantina. bati,
dolina. • 64 tons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo, cree reluvenescente. cremes gor
durosos e 1 pomadas para limpeza
pele e "maquilage" depilatórios, deso
dorantts.. vinagre . aromático, pó de arrm
e talco perfumado ou pão, lápis para
pestana. •e sobranceiras. preparados 'para
embelezar Citios e olhos, carmim para
'rosto e Para os lábios, sabão e e'reene
para barbeát. sabão liquide perhunado
ou. não. sabonetes. dentifrícios em pó'
pasta ou li'quido, sais perfumados para
banhos, perite,s, vaporizadores de perta
rde. esceivasi para dentes, cabelos. unhae
e cilios. saquinhos ' pedi:amado. prepara
dos em pó. pasta; liquidas tijolos
para d. -tratamento das unh2s. disso)
ventes e vern'zes, removedores dá cuticuia. glicerina pertuniada para 'os 'cabe;
los e preparados para descolorir unhas
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
p ara apele . •
•
Tèrmos ris. 754.126-a 754. 128, de
15-6-1966'
Indústria Paulista de Móveis de Aço
•
•
Slociedade Anónima
São Paulo

Indústria Brasileira
Para dal:11. 1;0;r • Perhunes es.sénclas
tratos. água de dolania_ água de touca
éador. Agua de. beleza. água de guina
água de rosas. água de alfazema água
para barba. loções e tônicos para o'
cabelos e para a nele, brilhantina bao
datIna. "batrins" cosmètieos. enflore,
de penteados, petróleos. Meto para a,

e.

PAULISTAm,o211V• OASIL/11•

Classe 28.
Puxadores de matéria plástica 'para
móveis

1

Classe 38'
'Termos ns. 754..134 e 754-.136, de
Agendas, ações, blocos .de paPel para
15-6-1966
cartaS, cartões, calendários, embalagens Ótica e Comércio' Carvalho Reis S.A.
de papel e papelão, envelopes, faturas
• Guanabara
fichas, papelão, papel. em fõlhas, apólice, cheques, ' duplicatas, debêntures.,
-letras de câmbio, _notas fiscáis, notas
:promissórias, recibos e passagens
• elame 40 Móveis em , gerai, de metal, viarci,. de
aço, madeira escolados ou não. inclusive moveis para escritórios: Armários.
Classe 28
armários . ' para ~beiro e para roupas
Armações. para óculos
asada.. 'almofadas, acolchoadoS para
Classe 28
méveis. bancos. balcões, banquetas
;Artri,.ções para óculos
mndelas. domiciliares. berços.. biombos.
Classe 28 .
cadeiras. carrinhos para chá, e caft
s
Armações . para óculos
:onjuntos para donnitório& conluntotp ara sala de jantai e sala de visitas
Termo
754.137, de 15,--"b94
onjuntos para terraços.' jardim e praia,
Editbra Bõa - Noticia Ltda.
, mniuntoe de armários e gabinetes , para
Minas Gerais
•
copa é casinha. camas. cabides, cadeiras
airatórias: cadeiras de balanço. calittu
EDITORA BOA NOTICIA LTDAti.
Ji rádios, colchões, colchões de molas
dispensas; divisões. divans discoteca-' •
de Madeira. estuNuiçaderas.
Nome ,_;.omercial
lhas, estantes , guarda-roupas. mesas
aesinhan- mesinhas para rádio e teia vi•
Termo n. o 754.138, de 15-6-1966
,ão. tnesinhas tiara televisão. moiduiai
Editõra Bem Noticia Ltda.
oara quadros nona- retratos. noIrrena5
Minas Gerais
aoltronas-camas, p rateleiras. porta-cha
véus. se
sofás-cama" travesseiros
e'
o
vitrine.
Têrmo n. 9 754.130, de 15-6-1966
olástria Brasileira
Idemar Alves Dias
Pará
Classe 32
Para distinguir: Almanaques; agendas.
anuários, ' álbuns impressos, boletins,. ca.
•
talogos, edições impressas, revistas, dr*
- • NOVA VIDA
qãos de publ l sidades, programas radio.
ideraar • Aives Dias
fônicos, rádio-televisionadas, peças tead
trais e cinematográficas, programas
Salirápolia - Para I
circenses
I
Termo n.° 754.139, de 15-6 . 1966
Classe 41
Rádio, Inconfidência' Serviço de Rádio
Café em grão., torrado e moído
Difusão d ()Estado
Minas Gerais
Termos ns . 754.131 a 754. 1 33, de
•À
15~6~1966
Ótica e Comércio Carvalho Reis • S.A
A.
Guanabara

LINEA D ITALIÀ'
( Linha da Itália

FOTO ESPORTE

SHOW DE BOLL

STYLE DE FRANCE
(Estilo da França )
Classe, 28'
Armações para óculos
Classe 28
Armações para óculos
Classe 28
Armações para óculos
Terimi n. 0 754.145, de 15-6-1966
Bar São . 1VIartinho de Menti Ltda.
Rio de Janeiro

SÃO MARTINHO
DE MEM!
. Classe 41
Refeições prontas e à !á carie
.

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, ageodaa(
anuários, álbuns impressos, .boletins,
tálogos, edições impressas, revistas, ilta
gãos de publicidades, programas radioi
fônicos', rádio-televisionadas, peças Nal
trz ,is cincatatográficas, prcgramaa
circenses
Termo n. 9 754. 140, de 15-6-1966
Menezes Machado
Cia.
São Paulo

O LeARCIAL)
Classe 32
Um jornal
Termo n.° 754.141, de 15-64968
Neme .Bassith .
São
à POLUA- DE EM__B3.:

Classe 32
Uma Publicação impreqste

.

Jso,'
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Publicaçio feita de acOrdo com e art. 130 do Código da Propi'ledacie Industrial . Da data da publicação começará
• correr o prazo de 00 dia/ para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderio apresentar suae oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquelee que ao julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 754.142, de 15-6-1966
Alberto Saad
São •-•aulo

'Urino n.° 754.157, de 15-6.66
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
Termo n.° 754.152, de 15-6-66
Construtora Canadá S. A.
sabão comum, sabão de esfregar e sa- Produtos Alimentícios Embaré S. A.
uanabara
ponáceos, tijolos de polir e . verniz
São Paulo
para calçados
Classe 46
PRORROGAÇÃO
Pua distinguir: Perfumes. essências, ex.
Classe 32
tratos, água de colónia, água de touca
EDIFÍCIO
Unia publicaçao impressa
cador. água de beleza.' água de quina
*gila de rosas. água de alfazema, agiuTermo n.° 754.143, de 15-6-1966
para beba. loções e tónicos para a
Wellington Lo Giudice
•zabelos e para a pele. orilhantina. Pau.
Liasse
Guanabara
dolina. "batons" cosméticos. tixadore:
5.1tulo
ie penteados, petróleo.. óleos para os
754.158,
de 15-6-66
Termo
n.v
Jabelo,
creve
reluvenescente.
cremes
gor
EM REVISTAI'
Construtora Canadá S. A.
duros°, e panadas para limpeza da
peie e "maquilage - depilatórns. desoGuanabara
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Classe 32
e talco perfumado ou não. lápis para
Uma publicação impressa
PRORROGADA°
pestana e sobranceiras. preparadas para
Termo n.° 754.144, de 15-6-1966
embelezar cibos e olhos, carmim para
Editizira Ruy Barbosa Ltda.
EDIFÍCIO
Classe 4;
o rosto e para os lábios. sabão e creme
Guanabara
para barbear. sabão liquido pertumadc
Pirolito (i.)a)
ou nau sabonetes. ,dentitricios em pó
ROY BARBOSA
Termo n.° 754.153, de 15-6-66
pasta ou liquido, sais perlumados para
Classe 33'
banhos. pentes. vaporizadores de aertu Tietê Engenharia e Comércio S. A.
Vítulo
• industria brasileira na. escOvas para dentes, cabelos, unhas
3 cilicie, saquinhos perfumado, preparaClasse 32
Urino n.° 754.159, de 15-6-66—
Para distinguir: Almanaques, agendas, dos em pó. pasta. liquides e tijolos
Editôra Brasileira de Livros e Revistas
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- para o tratamento das unhas. dissol"Edibrás" Ltda.
tálogos, edições impressas, revistas, ór- ventes e vernizes, removeckires da cadGuanabara
ENGENHARIA 4
gãos de publicidades, programas radio- mia, glicerina perfumada para- os cabefônicos, rádio-televisionadas, peças tea- os e preparados para descolorir unhas.
COMERCIO S. A.
:ílios e pintes ou sinais artificiais. óleos
trais e cinetnatograticas, programas
para
a
pele
circenses
Nome comercial
Termo n.° 754.150, de 15-6-66
Termo n.o 754.146, de -5-6-1966
Tênno n.° 754.154, de 15-6-66
Produtos Alimentícios Embaré S. A.
Siboney Lanchonette Ltda.
S. A. de Materiais. Elétricos "SAME"
Rio de janeiro
São Paulo
São
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas ., revistas, órClasse 41.
gãos de publicidades, programas tadioRefeições prontas e à la carie
fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
Termo n.° 754.147, de 15-6-1966
circenses
Bar e Armazém Santa Isabel Ltda.
Rio cie janeiro
Têrmo n.° 754.160, de 15-6-66
A Aniadson Letreiros Ltda.
, Classes: 1 a 50
Guanabara
Insígnia comercial

DOM ARMANDO

••nn

• n 'T,C.P.

DOM LUI1

-"TIETÊ !'

FLECHA DO
ESPAÇO •

SIBONEY

SANTA ISABEL

.
Classe 41
Arroz, feijão, carne-seca, batata, farinha
de mandioca e de trigo
Termos as. 754.148 e 754.149, de
15-6-1966
Instituto de Medicamento e Alergia
Ima Ltda. Guanabara

Tênno n.° 754.155, de 15-6-66
Construtora, Cari :1(1,1 S. A. /Clásse 41

Pirolito (bala)
Têrmo u.° 754.15? , de 15-6-66
Prol los Alimentícios Embare S. A.
São „Paulo

PnF/morT

,P;

• .4.
Wat,,,, •

EDIFÍCIO

DOM ANTONIO
.

Classe 33
Vítulo
Termo ri.! . 754.156. de 15-6-66
Constrntw . a C. ,,indA S. A.

Jridtistria BrasileirN
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cara e de macieira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. líquidos mata-gordurae para roupas e mata óleos para roupas, oleinw óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato

pRoimódi-cío

PRORROGAÇÃO

EDIFÍCIO
DOM ROSCO
Classe 41
Pirolito (ba'a)

Vítulo

mádson
;NI. DRASILZINA

Classe 8
Letreiros luminosos, em plásticos, em
acrílicos, a gás neon, a rapadas fluorescentes, a lâmpadas i zandescentes
Termo n.° 754.161 de 15-6-66
A Amádson Letreiros Ltda.
Guanabara
~eu. 5%,,,

ama'dson
.

IND KRASILEIRA wesa."~" .'

Classe 8
Lar: 'ri .'' h:fiai-lusos, em plásticos, eia
acrílicos, a ri.s neon, *a, lâmpadas fluorescentes. a lâmpadas incandescentes
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começarã
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar. suas 1,Rosições ao Departamento'
Nacional da Propriedade Industriai aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão clí registro requerido
n•nnn•0.

Ténue; n. 9 754.162 de 15-6-66
A Amadson Letreiros Ltda.
Guanabara

renno. n. 9 754.165, de 15-6-66
Irmãos ICanetti S. A. .--, Bebidas e
.
Refrigerantes
Guanabara

nano n. 9 754.171, de 15-6-66 •
João Pedro Radler de Aquino
Guanabara

Termo n. 9 754.175, de 15;64965
Eletromáquinas Suissas Ltda.,
Guanabara

Amádson Letreiros Ltda.
1N ome comercial
Têrmo n. 9 754.163, de 15-6-66
"COBRE" Comercial Brasileira de
Edições Ltda .
GUanabara

Classe 8
Artigos da classe
Têrmo n. 9 754.176, de 15-6-1966
Eletromáquinas Suissas Ltda.
Guanabara

ene,1

IM
' Indústria

IFE NE
Brasileira

Classe 32
Livros impressos
Térmo n. 9 754.164, de 15-6-66
Irmãos Canetti S. A. — Bebidas e
Refrigerantes
Guanabara

Classe 42

Aguardente velha
Tênno 11. 9 754.167, de 15-6-66
Taki Indústria e Comércio Ltáa
Ceará
I

Classe 33
Insígnia
" Têrmo n. o 754.172,- de 15,6-1966
Manufatura de Brinquedos Estrela. S.A.
São Paulo
L E

c

PRORROGAÇÃO

'

A, R
I

Id.

ia A Y. A /‘

.Brasileira

Classe 41
G'afe (indústria e comércio
Terá) n. 9 754.168, de 15,6-66
IBRA§ — Indústrias Reunidas de
Construções Brasil Ltda.
Cmanabara
•

Indústria Brasileir-al

,

Eletromaquinas
Suissas Ltda.

Nome
Comercial
,
Têrino n, 754.177, de 15-6-1966 .
Novus — Indústria .e Comérdo de
Calçados Ltda.
Guanabara

abridi'de-afres
L E A L,

Classe : 49 •
, brinquedo . caratteiizado por Mita
; bola de bdrracha Sintética especial
•
Classe 36
Termo n. o 754.173, de 15-6-1966
Calçados
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
Termo n. 9 754.178, de 15-6-1966
Casa Anglo Brasileira S.A. — Modas)
São Paulo
INOWCACZe
-- Confecções Bazar
BRANCO

•PRORROGAÇÃO
_ . !'i. B

3 it
UIVAM IA3 REUNI:DAS OU
CONST:riUÇáitnS. BlkfiSiL LTIVic
Classe 42
Aguardente de cana composta (indús- iria e comércio)
.Têrmo n. 9 754.166, .de 15-6-66
Bebidas e
Irmãos Canetti S. J.
Refrigerantes
GuanabarN

! Nome coinercial
Térniog ns. 754.169 e 754. ,170„ . de.
15-6;66
1
• •João Pedro Radler de Aquino
Guanabara

PRORROGACA"0,

A. ROSENBAUM
Classe 9
Pianos e suas _Partes integrantes
ClaSse 22
Urino n. o 754.179, de 154-1966
Para distinguir: Fios; e linhas de tôda
(Prorrogação)
espécie, fios e,
torcidos ou não;
Bacttsclie Ariilin: e Soda
fios e linhas em. geral 'Para burdados,,
Fabrik
Aktienges'ellschhft,
costura, tecelagem, tricotage.m e para'
trabalhos manuais; fios "e linhas obtiAlemanha
dos por processos quirnicos; fios de
raion para pneumáticos • e linha de
•, pescar
Termo n.9 754.174, de 15,6-1966S-.A. Moinho Santista Indústrias
Clasié.S1
Gerais
Materiais de redaçãá e de empenque
São Paulo
Têrmos na. 7i 5 4.i lii6; 754.181, de

:Laboretét, 'Ctiiiinsu/ Ltda.,
1R1o0:aude'llo4 Sul,

indústria Brasileira

. Industria Bi:afligira
• • Classe 42
•
Para 'Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy. conhaque cervejas, fernet, genebrã, 1n, kumel ., licores i gectar; purich,' "iiipermint;
VergilIÇOS de frutas sein
mouth. Vinhos espumantes,' VinbOs
guinados e whislcy

: Classe 8
Discos gravados
Glasse
, . 52
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuári gi, 4Ibuns- iMpré,"ssos,i boletins, catálogos', edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tear•
trais e einetnatográficas, programas
circenses
I

;

'11/41À4striaBsfieirinI

Classe 22
Para distinguir Fios e linhas de tôda
-.Classt,„41
espécie, fio's e linhas, torcidos ou não:, 'Um 'produto:,dietético, destinado e, reot
fios e linhas em geral para bordUils,
mas alimentares-:èm substituição dó 1
costura, tecelagem. tricotagent e pitett
gçúcar.
,•tlasse :3
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos . químicos; fios de
dietéticO' destinado a
raion para pneumáticos e 'linha de
mas allnientareS ém'substitutção do
pescar
açtlear

Sègunda-feirá
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Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 dile para e deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar Suas oposições . ao Departamento
Nacional da Propriedade 'industrial aqueles que se Julgarem prajudicados com • conmssão 40 registro reauerido
1 ermo n.° 754.1 .42, de 15-6-1966
Fomento Propacanda Limitada
Rio Grande .do Sul

-12;rrno g." 754.187, de 15-6-19,66
Nlinuauo — Corn.4rcio e Consertos de
Pneus Ltda.
Rio Grande da Sul-

Termo n. Q 754.194, de 16-6-1966
Roberto Apuléo
São Paulo

São car.Los
Publicidades

FOMENTO

MINUANO

Classe 50
Prestação, dc serviços
Termo n.'' 754.183, de 15-6-1966
ALICOTEL — Auditoria e Contabili n
dade Técnica Ltda.
Rio Grande do 'Sul

Classe 21
Comércio e conserto d epneus
Terme, n.o 754.189, de 15-6-1966
Orrnização de Serviços "Berna" Lida.
Rio Grande do Sul ,

S.Carl2s.Estado

de Sao Paulo

Classe 32
••
Titulo de Estabelecimento
Termo n. o 754.195, de 16-6-1966
Auto Mecânica Albatroz Ltda.
São Paulo

Termo n. 5 754.201, de 16-6-1966 •
Cia. Rio do Peixe Colonizadora
Sudoeste
São Paul(

RIO DO PEIXE

Ind. Brasileira
Classe 33
Loteamentos
Termo n. 5 754.202, de 16-6-1966— Agro Pecuária Santa Yolanda S.A.:
São Paulo

SANTA YOLANDA

ALBATROZ
.Ind. Brasileira

AUCOTEL

Classe' 6
Motores
Termo n. o 754.196, de 16-6-1966
Lanches Paraiso da Mooca Ltda.
São Paulo

Classe 50
Prestação de serv.içu
Termo n." 754.418, de 15-6-1966
• "Escritório Rural Santa Luzia Ltda:"
Rio Grande do Sul

Ind. Brasileira
Classe 41
Cereais, frutas, legumes e verdura
Termos as. 754.203 e 754.204, de
16-6-1966
Agro Pecuária Rio Teles Pires S.A.
- São Paulo

PARAISO DA

SANTA LUZIA
Chzsse 50
Escritório de advocacia
— _
Termo n.9 754.185. de 15-6-1966
Studio Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

PUELICIDADi
Classe 50
• Prestação de serviço
"— Termo n. 9 754.186, de 15-6-1966
Alberi Antônio Fantinelli
Rio • Grwide do Sul
mARcA .pec15rpg0A

CaLse 11
Fec:u.,dura
—
_
Termo n.o 754.18, de 15-6-1966
Mirail Ivan Moziuck
Rio Crande do Sul

TELE() NEANTAR

Classe 50
Prestação de serviços
Termo n•° 754. : 90; de 15-6-1966
Cromosul — Indústria e Comércio de
Produtos Elétro-Quimicos Ltda.
Rio Grande do Sul

CROMOSUL
Classe 1
Ind. e cobl. produtos eletro-químicos,
processamento da eletroposição do cro•
moduro, galvanoplastia
Termo n.0 754.191. de 15-6-1966
Sul Brasileira de Corretagens Ltda.
Rio Grande do Sul

MOOCA

Classe 41
Substâncias alimentícias, preparadas
ou não
Termo n.° 754.197, de 16-6-1966
Elétrica Monumental Ltda.
São Paulo

MONUMENTAL
Classe 8
Aparelhos e materiais elétricos
Termo n.9 754.198, de 16-6-1966
Rio do Peixe Colonizadora
Sudeste S.A.
São Paulo

RIO DO PSIU

SUL BRASILEIRA

. etat
tnd"
Classe 16
Tijolos e telhas
Teimo n.9 754.193, de 16-6=1966
3a re Restaurante Aragão Leda.
São Paulo

1

eira

Classe 33
Administração e vendas de bens imóveis
Têm) n•9 154.200 de 16-6-1966
Cia. Rio do Peixe Colonizadora
Sudoeste
São Paulo

BRAS - PRESS
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.9 754.212, de 16-6-1966
Citrolimeira — Comércio de Fruta.
Legumes e Cereais Ltda.
São Paulo

SUDOESTE

Ind. Brasileira,

Classe 41
Classe 33
Croquetes, empadas, pizzas e tortas Administração e vendas de bens imóveis

Clube 32

Classe 41
Cereais frutas, legumes e verdura{
Classe 33
Administração e venda de bens imóveis
Termo n.o 754.209, de 16-6-1966
Comércio de Bebidas Bonequinha Ltát.
São Paulo

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitti
vos, aniz, bitter, brandy, 9.inhague cesa
Ind. Brasileira.
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licod
res, nectar, punch, pipermint,' rhunk
-- Classe 33
sucos de frutas sem álcool. vinhos. WS*
Classe 50
Serviços de plaenmjaoetn ep
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Agenciamento e corretagem de seguros. Serviços de planejamento e organização
•
quinados e whisky
corretagem de imóveis e a prestação de
de vendas imobiliárias
Termo
n.o 754.211, de 16-6-1966
serviços em geral
Termo n.° 754.199. de 16-6-1966
Bras — Press — Editewa e Publicidade
Termo n.9 754.192, de 16-6-1966
Rio do Peixe Colonizadora
.
Limitada
Olaria Floresta Limitada
Sudeste S.A.
São Paulo
São Paulo

apiO
rasilnra

Periódica (jonãaís

fr'12. TRCifll'e )

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR; 50

Ing.1°125N,
Classe 38
•
linpresos de uso da requerente

