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CAPITAL FEDERAL .
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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA
N
Rio, 15 de dezembro de ;966

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N° 213.037 - Marca: 3 Palmeiral
- Requerente: Sjoma Kosoy. - Pro.
cesso indeferido.
N9 219.004
Marca: Laco
Re.
querente: Laco Textil Kelter
Co.
- Processo indeferido.
N9 230.917 - Marca: Agrosan
Requerente: Plant Protectlon Ltda.
Processo indeferido.
N° 270.828 .- Marca: Formaco
Requerente: Comp. Química Industrial
de Laminados. - Processo indeferido.
N9 276.788 Frase de propagam.
da: Eclipse das Imitações - Requerente; Ibia - Instituto Bioquímico Ia.
ter-Americano S. A. - Processo
deferido.
N° 288.407 - Marca: Etta• - Re.
querente: Bicicletas Monark S. A. -Processo indeferido.
' N° 305.462 - Marca: Malas Mi.
g uelprincepe - Requerente: Miguel
Princepe. - Processo indeferido.
N9 319.757 - Marca: Kings Mmn
- Requerente: Empro Intangibles Inc.
- Processo indeferido.
N9 331.439 - Marca: Croniobel
Requerente: Kenneth Carlton Hancock.
- Processo indeferido.
N° 341.751 - Marca: Patrician -Requerente: Rothmans of Pall Mall
Ltd.
Processo indeferido.
N9 342.166 - Marca: Agua de
Mesa Saúde - Requerente: Retrige.
rates Sul-Riograndenses S. A. e
Com. - Processo indeferido.

9 415.785
Marca: B,alisa N9 411.203 - Marca: Maylar Requerente: Balas Líder S. A.
Pro- Requerente: Laskani, Irmãos 6 Cia.
cesso deferido. i
- Recorrente: . E. I. Ou Pcnta de
N° 289.227 Marca: Eletro-Vul- Nemours and Conipany. - Processo
cão - Requerente: Util S. A. Indús- deferido.
N9 382.576 - Marca: 'Fitai trias Mecânicas e Metalúrgicas: -Requerente: Comissária de Despachos
Processo deferido.
N9 300.397 Marca: Superlar - Titan Ltda. - Recorrente: Indústrias
Requerente; Cia. Brasileira de Super Reunidas Titan S. A. - Processo
deferido.
Lojas. -• Processo deferido.
N° 387.933 - Marca: Delenvér ' N° 300.483 - Insígnia de comer- Requerente: Cristóvão Colombo
cio: Sotec - Requerente: -Soc. Téc- Recorrente: Unilever Limited.
nica de Engenharia e Comércio Ltda.
- Processo deferido.
-- Processo deferido.
N9 393.258 - Marca: Vigor --N9 347.606 -- Marca: Radiacol - Requerente: Irmãos Trofa - RecorRequerente: CoMércio e Radiadores rente: S. A. Fábrica de Produtos
Radiacol Ltda.
Processo deferido. Alimentícios Vigôr. - Processo defeN° 372.871 Frase de propagan- rido.
da: Cigarrilhas ;Vedette, Entre TOdas
N° 402.422 - Marca: Lubrilimpa
a Preferida - Requerente: filducondor
S. A. Ind. e Com. - Processo de- - Requerente: Vero Gandelman Recorrente: Esso Brasileira de Petróleo.
ferido.
- Processo deferido.
N9 387.934 Marca: Duoramina
N9 406.066 - Titulo de estabele- Requerente: Cristóvão Colombo Lis- cimento: Odeon - Reguei snte: Comboa - Recorrente: Laborterápica-Bris- panhia Cinematográfica Serrador tol Ind. QuimiCa Farmacêutica. - Recorrente: Indústrias Elétricas e MuProcesso indeferido.
sicais Fábrica Odeon S. A. - ProN° 197.210 -' Marca: Claroderm - cesso deferido.
Requerente: Nelson Albano - RecorN 9 420.104 - Marca: Striatan
rente: Karlsruher; Parfurnerie Und Toiletteseifenfabrik F. Wolff ri Sohn G. Requerente: Merck 6 Co., Inc. Recorrente: Knoll A G.
Processo
m.b.H. - Processo indeferido.
N. 370.028 - Titulo: Risto de
deferido.
I
Serviço' Guarany - Requerente: To.
N9 417.793
Título de estabeleN° 380.948 - Marca: Bril-Loid - nelotto Ei Cia. Ltda. - Processo incimento: Sanbrasil - Requerente: Car- Requerente: Com. e Ind. Bril Loid deferido.
los Alberto , Ranuis de Carvalho e ou- Ltda.
Recorrente: Bril S. A. Ind.
N° 374.284 - Marca: Monte Aletro - Recorrente: Sociedade Algodoei- e Com. - Recesso deferido.
gre
- Requerente: Dias Japor Ltda.
ra do Nordeste ;Brasileiro S. A.
N9 380.949 - Marca: Bril-Loid -- - Processo indeferido.
Processo indeferido.
N9 414.599 - Marca: Cliper. O Sr. Secretário da Indústria -- Requerente: Com. e Ind. 2111 Loid
Heraldo Souza Mattos - negou pro- Ltda. - Recorrente: Bril S. A. Ind. Requerente: União de • Bebidas Ind. e
Com. Ltda. - Processo indeferido.
vimento aos recuisos abaixo menciona- e Com. - Processo deferido.
N9 476.553- Marca: Nosso' Caía
N° 380.952 - Marca: Bril-Loid
dos a fim de manter as decisões anteRequerente: Nosso Café Ind. •
Requerente: Com. e Ind. Bril Loid riores:
Ltda. - Recorrente: Bril S. A. Ind. Com. Ltda. - Processo indeferido..
N9 380.947 - 'Marca: Bril-Loid - e @oni.
Processo deferido.
N° 307.124 - Marca: Itubaina Requerente: Cora: e Ind. Bril Loid
N9 392.772 - Nome comercial: A Requerente: Distilaria Schincariol Ltda.
Ltda.
Recorrente: Bril S. A. Ind. Veloz S. A. Comercial, Industrial e Processo indeef rido.
e Com. - Processo deferido.
Importadora - Requerente: A Veloz
N9 374:575 - Marca: Taurus N° 380.954 - 'Marca: Bril-Loid - S. A. Comercial, Industrial e Impo-Requerente: Forjas Taurus S. A. Ind.
Requerente: Com. e Ind. Bril Loid tadbra. - Processo indeferido.
e Com. - Processo indeferido.
Ltda. - Recorrente: BrIl S. A. Ind.
N9 402.211 - Marca: Pelle de Fere Com. - Processo deferido.
ro - Requerente: Casa Hilpert S. A.
Exigência
N9 409.480 -; Requerente: Irwin, - Processo indeferido.
Neisler 6 Co. Recorrente: RecorN° 196.617 - Marca: Recorbazone •N° 239.994 -- Tricot-LO S. A.
dati Lab. Farmacêutica S.p.A. - - Requerente: Recordati Laborató-ici Ind. e COin. - Satisfaça a exigem.
Processo deferido.,
Farmacêutico S.p.A. - Processo inN° 410.973 -H B G - Reque- deefrido.
Diversos
rente: Américo I-korta Contatore N9 197.056 - Marca: Coqueiro Recorrente: A. B.1 C. - Rádio e Te- Requerente: Ind. de Bebidas Coqueiro
N° 254.986 - Prema
preserva.,
levisão S. A. - processo deferido.
Ltda. - Processo indeferido.
O* de Madeiras S. A. -- Aguarde-se

weleie

Pedidos de preferência
Aureliano dos Passos Araújo - no
pedido de preferência do termo número 154.562 - modelo de utilidade
para: Um modao de cama compsivel.
• Concedo a preferência pedida.
C E PEC - Cia. de Estuaos, Patentes e Emp reendimentos de Concreto
S. A. - no pedido de preferencia
do têrmo 173.079 - privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em
postes de concreto armado. - Concedo a preferência solicitada, de acôrdo com a Portaria número 6, de 1965.
EXPEDIENTE DO SR. SECRETA •
RIO DA INDÚSTRIA
Rio, 15 de dezembro de 1966
Despachos em reclusos
O Sr. Secretário da Indústria lierak:lo Souza Mattos - deu prolmento aos recursos interpostos nos processos abaixo mencionados, a fim de
reformar as decisões anteriores:
N. 413:521 - Marcai: Cruz de Aviz
- Requerente: Indústria de ivleias
Simba Ltda. - Processo deferido.
N° 429.839 - Marca: São ;oanense
- Requerente: Companhia Textil São
Joanense. - Processo deferido.
N9 314.309 - Marca: Brasil Ritmos
- Requerente: Editora Gráfica Souza
Ltda. - Processo deferido.
N° 297.330 - Marca: Rural -Requerente: Tecno-Quimica S. A. Processo deferido.
N9 303.932 - Titulo de estabelecimento:' Mobiliária Olinda --- Reguerente: Roisman 6 Saubermann Ltda.
- Processo deferido.
N° 320.611 - Titulo de estabelecimento: A Juvenil - Requerente: Alice Parreiras - Recorrente: Ernesto
Borges. - Processo deferido. Dou
provimento para modificar a despacho
de registre-se para Registre-se - com
exclusão da classe 36, de acôrdo com
o art. 1 do C. P. I.
e
N° 355.494 - Marca: Aviquipo
Around the Worl - Requerente: Aviquipo do Brasil, Aviação, Equipamento e Exportação S.
A. - Processo
deferido.

mon*
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Repartiçõe,,1 Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à . publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA t'ACIONAL
jornais, diáriarn-ente, até às
DIRETOR GERAL
15 hora.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamaçõee pertinenCHEFE DA saçÁo ae REOAÇÁO
tes à matéria retribuída, nos CHEFE 00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou othissõe,.
deverão ser formuladas po,
DIÁRIO OFICIAL
•escrito. à Seção de Redação,
ItEÇZO
dos 13 às 16 horas0 no máxida publicidade do expediente do Departamente
mo até 72 horas após a saída
Nacional de Propriedade Industrial do Miniatório
dos órgãos oficiais.
da Inch:nitri. e Comércio
knwesso nas Oficinas do Departemcnto de imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
.Excetuadas as para o
FUNCIONÁMOS
exterior, que serão sempre, REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital
e Interior:
Capital
e
Interior:
•
anuais, as assinatrras poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre -. . . Cr$ 4.500
Cr$ 9.000
época, por seis meses ou um Ano . „ . . . . Cr 12.000 Ano
ano.
Exterior:
Exterior:
Cr$ 10.000
Cr$ 13.000 Ano
- As assinaturas vencidas Ano
pooerão ser susi-ensas seta,
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem 'os asPara 'facilitar aos .assinan- talão de reyqistro, o mês e o sinantes providenciar a ;séspectiva renovação com antetes a verificação do prazo de' ano em que findará.
validade de suas assinaturas., A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parte superior io enderêço continuidade no' recebimento (30) dias.

E-XPEDIENTE

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

Luiz Colunna.
N° 145.300
N9 145.330 - Société St. Rapharl.
N° 145.377 - Coluna S. A Gr2i(Republicado por ter saído com
ca Jogos e Brinq uedos.
incorreções)
N° 145.378 -- Coluna S. A GrafiVickers Incorporated - no pedido ca Jogos e Brin quedos.
NP 145.431 - Bourjois.
de reconsideração do despacho de deferimento do termo 305.475 - marca:
N9 145.441 - American Can ComVickers. - Reconsidero o despacho pany.
N° 145.445 - William Walter
publicado no D. O. de 6 .de abril de
1962 a fim de deferir o pedido (1 -1 Artzt.
N.Q 145.465 - Peretto 5 Cia. acôrdo com os exemplares de fls. 35-37.
1 N° 145.502 -- Lebus Royalty ComEXPEDIENTE DA DIVISÃO DE pany.
PATENTES
N9 145.657 - Milan Popovic.
John Wair.'ington LiN° 145.692
Rio, 15 de dezembro d? 1966
mited.
N° 145.835 - S p er:y Rand CcrpoNotificação
ration.
N 9 113 714 - Scteátific' Desiqn
Uma vez decorrido o prazo de reCompany,
Inc.
consideração previsto pelo artigo, 14
N9 130.535 - Imperial Chen3ical
da Lei 4.048, de 29 de dezembro de
industries Limited.
1961, e mais dez dias para cventaais
N° 143.502 - fa"t!la Clumical InJuntadas de reconsiderações, e se do dustries, Inc.
mesmo não se tiver valido nenhum inN9 146 346 - Reming:aa Arms
teressado, ficam notificados 03 reque- C mnpany, Inc.
rentes abaixo mencionados a compareN° 146.374 - Medd Johnszu
cer' a este Deartamento a fim de efetuarem o pagamento da primeira anui- C tepany.
N° 146.664 - Charles Grcenfi.:/c1.
dade no prazo de sessenta (60) dias,
N.', 147.341 - nrporation
na forma do parágrafo único do artigo
N9 147 344 - M-ck & Co Inc.
33 do Código da Propriedade IndusN° 147.482 - I. Q G..1 I S A.
trial, para que sejam expedidas as resNç 147.486 -. Cibu Société Anopectivas cartas patentes:
nyme..
Privilégio de Invenção deferido
N° 138.562 - D•xiszhe Goid Und Silber - Seheideanstalt Vormals
N9 112.624 - Bucha acionadora dos Roessler.
pratos dos toca-discos - Mot,-,elay
N.° 143.466 - Glaco Laboratories
S. A. Indústria e Comércio
Limited.
N9 146.325 -- Imperial Chcmical
Exiyéncias
Industries Limited.
N9 146.328 - Imperial Chemical
.ivi-mos com exigências a cumprir. Industries Limited.
N° 146.329 - Shell internacicnale
N9 145.290 - Companhia . .Initcd
Research Mnatschappij N. V.
Shoe Machinery do Brasil.

N9 146.410 - Olin Mathieson Che.
mical Corporation.
N° 146.414 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
N° 146.417 - Ayerst, McKcnna
Harrison, Limited.
The Norwich PharN9 146.566
macal Company.
N9 146.611 - Celanese Corporation
of America.
N° 146.661 - Imperial Chemical
Industries Limited. •
N9 146.667 - The Osborn Mannfacturing Company.:
N° 146.669 - Olin Mathieson Chemica/ Corporation.
N° 146.688 -- Textron Inc.
N9 146.729 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellchaft.
N9 146.730 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellchaft.
N.° 146.803 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellchaft.
Farbenfabriken Bayer
N9 146.96

-

As

solução do termo 237.753.
que-se.

Publi- Pedido em despacho de reconsideração

EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA
(Republicado por ter saído com
incorreções)
Rio, 15 de dezembro de 1966
O Sr. Secretário da Indústria Heraldo Souza Manos - deu provimento aos recursos abaixo interpostos, a fim de reformar as decisões anteriores:
Termo 327.012 - Marca: ACIF
- Requerente: Cacif - Administradora Comercial e Industrial Fornecedora Ltda. - Processo deferido.
• Termon: 294.358 - marca: - Mr.
Controls - Requerente: Itobertshaw
Fulton Controls Company. - Processo
deferido - com exclusão de vedações

para eixos.
Termo: 267.928: marca - Oasis Requerente: Lanifício jafet S. A.
Processo deferido, com exclusão c;
Soutiens.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio, 15 de dezembre de 1966
Diversos
Francisco de Paula Chagas Netto
o pedido de nomeação para seus pre-

postos dos senhores Cândido Barbosa
Fernandes José Lobo de Olive ira. Deferido.
,alieta Alves Moreira - no pedido
de cancelamento da nomeação de sua
preposta Srta. Nadja Gomes Osório.
-- Nada há q ue deferir.

Aktiengeselkaaft.

N° 147.495 - Weyerhaeuser Company.
N° 147.109 - F. Hoffmann La
Roche E. Cie, Société Anonyme.
N9 147.092 - Roussel-Uclaf.
N9 145.003 - Wickman Wimet
N° 1-3.245 - Mário José Dante
Fornasier.
N9 145.334 - Rohr Corporation.
Tecno-Mecânica
N° 145.667
Rheno Ltda.
N° 145.686 - Symington Wayne
Corpo'.ation.
N9 145.753 - Ronson Corponition.
N9 145.823 - Felicio Rovai.
N° 145.924 - - Klaus Etiçien Kurt
Grss -t.
Ni'. 146.172 -- Jacobo Glanzer.
146.511 --- FMC Corporation.

•
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N° 146.762 - Ronald Lotiti e Há.. E XP EDIENTE DO DIRETOR DA N9
504.466 - Café e Bar Rio MaN° ÇO8.621 - Terrosed Ind4 e Core.
lio Lopes Rodr igues.
• . DIVISÃO DE MARCAS
racanã Ltda.
de Oonfecções Ltda.
No 147.162
Companhia Inited
N° 504.542 -• Cofomel - Usina
N9 508.671 - 1. B. P. P. - Ind.
Shoe Mach incr y da Brasil.
Rio. 15 de 'dezembro de 1966
de Desidratação Lida.
Brasileira
de Peças de Precisão 'tda.
N 9 147.245
Precision Valve CorN 9 505.438 - Lojas Kabu Ltda .
poration
Arquiva4nto de processos
N9 508.793 - Fulget Comercial e
N 505.685 ..-Lab. Tauros de Pró. Industrial Ltda .
N° '147.282 Thompson Ramo
•
Wooldridge Inc.
bo:atn mandados arquivar os pro- tese Ltda.
N° 508.898 - Adegas Unidas Li.
IN" 506.420 - Soc. de Vidros e mitada .
CIS3OS atnaixo tnencionados de :icôrdo
N 9 . 147.527
Produtos Mag- com o que consta do edital riablica-do Cristais Sovicris Ltda .
N° 509.140 - Panorama Country
néticos e M .2tEfúrg3cos Ltda .
' no D. O. de 1-6-66:
Club .
N 9 506.671
José da Costa.
N° 147.499 •-- Morgardshammar
N" 500.108 H-- • Meyer
Li- ' N 506.672
Delphim Lugon .
Mek . Verksfado Alctiebolag
N° 509.202 - Paviruas Pavimenta.
tu.tacia .
•
N° 506.673 - Américo Alves,
dora Ltda .
Nu
N" 147.548 - Glaenzer Spicer. ,
500.133 - Ind. - e Com, de
N° 506.811 - Cia. Geral de InNç .5:)9.215
Paviruas Pavimenüculos Alva Lida. •
Société AnOn5 me
dústrias.
-•
tadora Ltda.
'N 9 147.640 -- N. V. • Lêgo NcderN° 500.451 -4 Nettermartins ProduN° 507.062 - Somecol - Soc.
N9 509.573
Abgail Cecilio de
land. .
,:6Ls e Promoções de Vendas S/C Li- Mecânica e Comercial Ltda
Moura,
mitr.cla
.
NY
507.251
Astal
N9 121.740
Tec
ConsMetalúrgica A Ibion
N° 509.596 - .14drosan Hidráulica
ca
:,00.457 •-•-• Washington Douglas trutora e Pavimentadora Ltda.
S.A.
Saneamento Ltda
NY
507.252 :-- Asfal - Tec. Cons• N° 143.481 - l4rialdo Gazoia da
N° 509.648 - Papers S. A. Ind.
Metal . - Metalurgia. trutora e Pavimentadora Lida.
Nç' 500.615
Costa.
e Com . de Papéis e Papelão.
Engenharia técnica Associada Li- N° 507.392 - Predial Lohengi'm
N.9 145.122 - Freuhant Trailer einitada
N° 510.145 - Ind . Eletro me talúr.
mitada .
Company.
NI" 507.490
Ind . Reunidas Titan gica Pentágono Ltda .
.
Na
500.616
-4
Metal
-Metalurgia
N° 145.1::;0 - Giampiero Zelada.
510.428 - Soc. Agro-Florestal
e Engenharia Técnica Associada Li- S.. A. Fios' e Seus Produtos.
Paulista Ltda .
N° 145.320 - Aiumax Industria e ' mifada.
•
N° 507.571 - Ind . e Com. de CaN° 510.863 - Muneo Maeda .
Comércio UM.
N" 500.820
CBEO - Comercial fés Finos Ltd a.
N° 512.133 - Bar e Café DP Primo
N9 145.386 - Dimas da Costa Ma- liras. de Engenfiaria e Obras Ltda. • NY507.572 - Ind . e Com; ere CaLtda.
:edo.
N9 501.442
Meyer 6' Coelho Li- fés' Finos Ltd a.
•
mitada
N° 512.338 - Restaurante Tamanco
.
NY 507.593 - Panificação e ConN 9 145.402 - Joaquim Victorino •
.501.456
Ltda .
Cecílio Abrão.
feitaria A Min eirinha
Lobato..
N° 512.386 .Taurus Ca rrocerias
NI'
±- lowal Com. de ReN° 507.627 - Aviação Anchieta
N° 145.633 - Hans Otto Metzgerj
•
• 501.700
_
Ltda . •
SA
.
N? 145.638 - Fernando rio Vale presentaçoes Ltda.
N9 501.701 -= Iowal Com, de ReN 9 512.4 .57 - Potyguar - Ind . e
Fernandes Júnior.
N° 507. .817 - Casa Bohemia Ltda. Com . • de Produtos Químicos Ltda .
p:esentações Lida.
N° 508.134
Nemitala Mansour e
N° 145.731 - • International BusiNY 501.702
N• 512.505 - Ind . Eletro Mecânica
Spot - Supervisão,
ness Machines Corporation.
• P;'oduçao e Orientação Para a Tele- outros.
Fe-Ad Ltda .
1 N I? 508.362
Walita AdministraN° 145.797 - Borg-Warner Cor- visão L tda.
N° 512.526 - Cooperativa de La.
ção S. A.
poration .
ticinios Linense Ltda .
Nu 502.704
Itapavi - Pedra e
NY 508.463 - Club Náutico do
N o 145.794 - Borg-Warner Cor- Pavimentação Ltda.
N° 512.538 - Auto Elátrico o
N" 502.998 I- . Com, de Materiais Gua ruja .
poration
Maior Ltda .
N° 508.567 - Esvel --- Escritório
N9 145.795 - Borg-Warner Cor- de Construção Vila Moraes. f,tda.
NI° 512.545 - Irmãos Bellotto
N" 503.906 4- Telecoman do S . A.. de Vendas Ltda .
poration .
Cia. Ltda .
N° 508.579 - Penarq - Escritório
N° 145.963
Perfect Circle Cor- Ind . e Com.
N 9 512.546 - Irmãos Bellotto
. N. 504.178 ;,- Agência dos Cobra- Técnico de Planejamento, Engenharia Sia. Ltda
poration.
I
e .arquitetura S/C.
N° 512.633 - Planitec - PlanejaN9 145.980 - Angel Pedreira dores Amarelos: Ltda .
mento Industrial Consultoria réc.nica.
Alonso.
N° 146.140 - Stahl g ruber, Otto
.N° 512.634 - Planitec Plane.
Gruber 6 Co.
lamento Insustrial Consultoria Técnica.
N° 512.666 - Construtora Cinel N° 146.142 - Ruy- Celso Schinidt
Comércio Indústria Engenharia Levco.
N9 146.298 - Enrique Salcedo.
vitz Lida.
N9 146.315 - Angelo Marchiorato.
N° 146.351 - Alejandro Castro
Coceira.
N9 146.372 - Esso Research and
Engineering Co many.
N° 196.412 - Francisco Nunes de
Carvalho.
N" 146.420
Caterpilar Tractoi:
N 9 146.505

-

Thompson Ramo

Wooldridge inc
N9 146.533 Marcos Stchnian
Scliar.
N° 146.766 - Carlos • Alberto Toritaz.
N o 146.775 - Guilherme Marazz.i
N° 147.066 - American Plange El
Manufacturing Co . , Inc .
N° 147.077 - C. A. V. Limited
No 147.241 - Ãdrien Schnyder.
N9 147.315 - Luigi Pisati .
N° 147.364 - Ruwa
Indústria
e Comércio de Metalúrgica e Plásticos
Ltda
N9 147.381 - Otávio Assis F. Filho.
N° .147.396 - Mariano Rodrigues
Filho.
N° 147.417 - American Flange
Manufacturing Co . , Inc .
N 9 147.423 - João C.arlos Bittácourt 6 Cosa
No I 47.455 - Sperry Rand Corpornfion.

COLEÇÃO DAS LEIS
1966

N° 512.677 - Beneficiadora Minei-

r a de Fios Texteis Industriais

N9 512.697 - João Maria Coutl.
nho.
• i\t,9 512.699 - - Weiss Es Cia. Ltda.

N° 512.715 - Everlasting Industrial
e Aplicadora de Tintas para Sinalização e Publicidade Lida.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de abril a lunho

N° 512.726 - Café e Bar Bola de
Ouro Lida.
N° .512.763 - Tecidos Lorena Lr.
mitada

Divulgação n9 967
IPr‘: Cr$ 3.100

N9 512.765 - Lab. Nacional de
Pediatria S. A.
N° 512 :819 - Restaurante Chinês
Ltda .
.1\1( :)12.925 - Companhia de Trans..
portes Unico.
N° 513.144 - Ind . e Com. Tavard
silva Itda .
•
N9 513.194 - Gráfica Freire Ltda.
N9 515.407 - Ceconilt - Centro
Comercial de Negócios Imobiliários Id.
mitada.

VOLUME. IV
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de abril a junho
Divulgácão a, 968

Preço: Cr$ 8.000
A VENDA:
Na Guanabara
n Sacão de Vendas : Av. Rodrigues Alves,
Agência : Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pe o Serviço de
Em Brasília
Na sede do D .1 N
1•••••n•••••-

Posta
l

N° 515.408 - Ceconilt - Centra
Comercial de Negócios Imobiliários
saltada.
N° 515.416 - Adel Alves de 0.
veira . •
N9 515.421 - Wu á Tier Mtul4
Vong Chau Van e outro.
N° 515.440
Transportes e Re'..
presentações Milano Ltda.
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N9 491.580 - Saci - Irmãos Ven- No 504.551 - Lusilva
Lusilva
turole Ltda. - Classe 11.
mitada Comércio e Indústria de Café
No 492.625 - Fryl - Lanifício - Classe 41.
Sulriograndense S.A. - Classe 57.
N 9 504.630 - Iris-Color - Iria
N o 493.222 - Riviera - Gráfica Color S.A. Indústria e Comércio Rio, 15 de dezembro de 1965
Riviera Ltda. - Classe 32.
Classe 23.
N° 515.564 - Ind. e Com. Protto
NO 494.059 - Eklan - Decorações N o 504.650 - Gerson -- Gerson
Notificação
)C. Anônima.
aa kian Ltda. - Classe 34.
Indústria de Transformadores Ltda.
1\1' 515.565 - Artefatos A. tisticos
No 494.458 - Ciclobiotina - Qui- - Classe 8.
Unia vez decorrido o prazo de re- mio-Produtos
.am:ense Ltda.
Químicos Comércio e No 504.667 - Universidade de Coconsideração previsto pelo artigo 14
imbra - Bar e Lanches Universidade.
N 9 515.572
Ind . e Com. de Be- da Lei n o 4.048 de 29 de dezembro Indústria S.A. - Classe 3.
de 1981, e mais dez dias para even- No 494.936 - Oderich - Conservas de Coimbra Ltda. - Classe 41.
bidas São Luiz Ltda.
Ot1::rich
S.A.
Classe
41.
N O 505.094 - Polifundi - MetalúrN" 515.831 - Guilherme V asques. tuais juntada sde reconsiderações e N o 495.938 - Pelé - Edson Aran- gica Polifundi Ltda. - Classe 5.
do mesmo não se tiver valido neNo 515.870 - Produtos Alim: nti ci os se
tes
.
do
Nascimento
Classe
11
N O 505.210 - Mundo Astronáutico
nhum interessado serão logo (apediK errenova Ltda.
Registre-se com exclusão de alfan- - Dr. Modesto Farina - Classe 32.
dos os certificados abaixo:
ges.
Na 505.213 - Mundo Estudantil N 9 515.871 - Produtos Mimem ic los
Dr. Modesto Farina - Classe 32.
Marcas
deferidas
149
495.940
Pelé
Edson
A
ranKerrc nova Ltda.
tes do Nascimento - Classe 13 - 149 506.062 - Tripsal - Tripsea,
Na. 515.873 - 515.872 - 515.574
, 201.436 - Gilda - Indústrias Registre-se com exclusão de caixinha Derivados Alimentícios Ltda. - Cl.
- 515.875 51&876 - Produtos leNCamas
Gilda S.A. - Cla.sse 40. para jóias .
28.
Alimentícios Kerrenova Ltda .
N, 193.675 - Daher - Malharia
NO 497.027 a- Poliform - Telas No 506.200 - Luiz Leandro da SilHerbert Mayei
N° 515.877
Irmãos "Daher Daud S.A. - Classe S.A. Emprêsa de Organização - va - Alfa Filmes do Brasil - Cl. a.
Cia Ltda .
36.
Classe 40.
•
N o 507.308 - Kleenex - Condoroil
Ns. 515.879 - 575.850 - llerbert N9 265.090 - Utility - Geltec Co- N O 497.274 - Feed Pak - The Tintas S.A. - Classe 16.
mércio e Indústria de Refrigeração Cross Company - Cl. 6.
No 507.545 - Os Três Cangaceiros
Cia. Ltda .
Mayer
Limitada - Classe 40.
N O 497.693 - Alvorada - Retifica - Produções Cinematográficas Her1\19 515.924 - Adinco - • acima
N 9 318.218 - Xe-Nil - Cia, Pau- de Motores Alvorada Limitada - Cl. bert Richers S.A. - Classe 32.
lista de Chenille Tecelagem e Con- n o 6.
riistração Ind . e Com. Ltda .
N o 507.575 - Nasivin - E. Merck
N 9 515.929 - Maria Lúcia Ra^oso fecções - Classe 24 - Registre-se N o 498.097 - Irineu - Irineu Hi- Aktiengesellschaft - Classe 3.
com exclusão indicada pela seção.
dramático S.A. -- Classe 21 - Re- N 9 510.821 - Front - Front Feed
Pádua Andrade.
! 149 977.066 - Casa Bevilacqua - J. gistre-se com exclusão° de diferen- S.A.
- Mecanizações Contábeis -N 9 515.931 - Irmãos Donaiisio , Carvalho & Cia. Limitada - Classe ciais.
28.
N° 516.006 - Andréa Calçados Fi- no 9.
N o 498.141 - Móveis San Marcos Classe
- No 513.797 - ABC - Associação
Labote- - Guarda Móveis San Marcos Ltda. Brasileira
nos Ltda .
; No 385.911 - Laborsal
de Cardiologia - Classe
rápica - Bristol S.A. Química e - Classe 40.
Eletro Metalúrgica •Farmacêutica
N° 516.008
•
- Classe 2.
N 9 498.979 - Decor - Sil - De- 33.
Rio Preto Ltda
N o 389.440 - Peti - Sport - cor - Sil Decorações Instalações
Insígnia de comércio deferida
N 9 516.418 - Darvino Bez Balt'. Strict Creações Infantis Ltda. -,CI. Instalações Móveis Ltda. - Cl. 40.
•
36.
No 516.419 - Weber brio.
No 40.829 - Ma Vista - Auto N9 262.028 - Galera - Nelson de
N9 418.850 - L'Oreal - L'Oreal Pôsto • Bôa Vista Ltda.
Oliveira Esper - Classes 1 a 48 e
Cl. 47.
N° 516.460 - José Dahan.
No 501.070 - Montema - Monte- 50 - Art. 114.
Ind . de Calçados - CL 48.
N° 516.463 N o 418.933 - Guararapes - Bar ma Indústria e Comércio de TrefilaMedeiros Ltda.
Guararapes Ltda. - Classe 41.
dos Ltda. - Classe 16 - Registre-se,
Sinal de propaganda deferido
N9 516.631 --- Droga São Lucas N o 424.418 - Cores Mágicas Wan.- com
exclusão de ralos .
Ltda .
da - Cia. de Tintas e Vernizes R. No 502.230 - Q -- Queen - Quenn N9 431.491 - Se é Lã Vicunha é a
Montesano - Classe 1 - Registre- Baralhos Plásticos Ltda. - Classe marca
da melhor casemira fabricada
N° 516.647 - Banco de Crédito.. de se
sem direito ao uso exclusivo de 49.
Brasil - Lanifício Varam S.A.
S. Paulo.
cCires mágicas.
No 502.284 - O Mundo dos Artis- no
N° 516.763 - Confecções Lyerien Isl9 443.349 - Collaj Rust Eirada tas - José Américo Soares da Silva - Classes 22 e 23 - Art. 121.
Ltda .
- Collaj Lubrificantes Coloidais Li- - Classe 32.
Frase de propaganda deferida
N o 503.440 - Kosilva - ConfecN° 516.812 - Iperco - Instituto mitada - Classe 1.
N 9 452.061 - Glória - General ções Kosilva Ltda. - Classe 36.
de Pesquisas do Mercado Ltda . •
Corporation - Classe ,41.
N o 503.847 - Fábio - Móveis Fá- No 463.907 - Meias Olga na verN 9 516.813 - Companhia São Ben- Dairy
No 457.911 - Galitos - Galitos bio Ltda. - Classe 38 - Registre-se dade são famosas na cidade - Jorge
• Comércio
to Com., Ind. e Agro-Pecuária
Canelo do Amaral Filho e Mozart
e Indústria Ltda. - Clas- na classe 38.
- Classe 36 - Art. 121.
No 504.053 - Os Matogrossenses Amaral
N9 516.816 Cormon S. A. En- se 38 - Registre-se na classe 38, com
- Durvalino Pinto de Souza - Cl. 149 510.893 - Você já viu que bom
genharia de Projetos e Montagens de os exemplares de fls. 3-5.
que é, Palhinha no leite e no café
N9 459.024 - Exceçsa - Produtos 32.
Indústrias de Óleos Vege'Bis e Deri- Alimentícios
- Palhinha S.A. Indústria e CoExcelsa Ltda
CiasN
9
mércio
de Bebidas em Geral - Clas504.071
1VIercampol
Merva os .
se 4a.
canpol Administração e Participações se 42
Art. 121.
Fernando Cardoso
N° 516.647
N 9 468.891 - IRFM - S.A. In- Limitada - Classe 16.
Moreira.
dústrias Reunidas F. Matarazzo - NO 504.072 - Farol da Moóca Nome comercial deferido
Comércio de Ferragens Farol da MoN° 516.849 - Café e Bar Maracanã Classe 46.
N9 468.939 - King James - Kris- óca Ltda. - Cl. 11.
Lida. 24 9 279.795 - Sociedade Anõnyma
149 504.077 - Ipsa - Ipsa S.A. Lovel - Soc. Anányma Lovel.
N 9 516.850 - Bar Iaa Monte Li- tinus Kommanditgesellschaft. - Cl.
44.
Indústria
de
Papel
Classe
38
N9 346.699 - Jumar Engenharia e
uitada.
9 469.635 Camilotti Franciosi Registre-se com exclusão de confeti Comércio
Tecidos e Confecções &NCia.
Limitada - Jumar EngeNa 516.902
Ltda. - Classe 4 - Registre- e substituindo-se papel celofane por nharia
e
Comércio
Limitada.
Triana Ltda:
se na classe 4.
papel transparente.
o 347.157 - Norbrasa MetalúrgiN
Confecções
e
516.903
Tecidos
N9
N9 470.555 - Alvi-Negro - Mane- No 594.091 - Norparaná - Nor- ca S.A. - Norbrasa Metalúrgica So'rdana Ltda.
zes & Ferreira Ltda. -- Classe 46. paraná Inds. de Máquinas Agrícolas
Anônima.
No 516.912 - Organização Saturno 149 470.916 --- Itapura - 13enevides Ltda. - Cl.' 7 - Registre-se com ciedade
• N9 504.411 - Companhia SuburLimitada.
Lopes Siqueira - Classe 41.
exclusão de expressão Paraná.
Imobiliária - Companhia SuN o 516.930 - Manoel Ferreira Re- N9 473.775 - Esporas Buriti - N o 504.152 - 1VIerakrin - Monte- bana
Imobiliária.
bello.
João Bento Dias - Classe 11 - Re- catini Societá Generale Per L'Indus- burbana.
N
O
505.052
- J.M.V. Publicidade
gistre-se
com
exclusão
de
fivelas
e
tria
Mineraria
e
Chimica
Cl. 23.
N o 516.939 - R. Studium.
N9 504.219 - Lumière - Casimiro e Representações Ltda. - J.M.V.
N o 516.944 - Gabriel Bosco sal- rosetas.
N9 484.112 - Biachi - Cutelaria Silveira S.A. Indústria e Comércio Publicidade e Representa_aes Ltda.
no.
Biachi Ltda. - Classe 11 - Regis- - Classe 36 - Registre-se sem di- N 9 505.065 - Imobiliária InternaN 9 516.946 - Gabriel Bosco Sal- tre-se
com exclusão de punhais.
reito ao uso isolado da letra L.
cional Indústria e Comércio Ltda. -.
rano.
Internacional Indústria e
N o 516.955 - Indústria de Fios No- NO 484.997 - Elecfa - Pen - In- No 504.368 - Daxalan - Dome Imobiliária
Comércio Ltda.
velspuma Ltda.
dústria e Comércio de Canetas Electa Chemicals, Inc. - Classe 3.
de estabelecia. nto deferfdo
No 516.959 - Lanches Flora Limi- - Pen Ltda. - Cl. 17.
N o 504,398 - Figura de uma me- Título
N O 436.858 - Casa das Meias N o 486.640 - Grants - Confecções tade de roda dentada - Cia. Geral Costa
tada.
Silva & Cia. L ia. - Classe
Ltda. - Classe .36.
de Indústrias - Classe 8 - RegisNO 516.980 - llsamparia de Metais Grants
N
O 488.179 - Bela Vista - Indús- tre-se com exclusão de aparelhos de 36 - Art. 117 n o 1.
Eaarola Ltda.
tria de Meias Bela Vista Ltda. - barbear e enroladores de cabelo.
N 9 453.565 - Belsiri) - Sociedade
N o 516.966 - Jaza de Berras Frei- Classe
36.
No 504.431 - Serviço Social Edu- Comercial Casas Belsirio Limitada -ra Júnior.
NO
488.622
Ortopac
Laboracativo - Casar Veiga da costa - Classe 41 - Art. 117 no 1.
No 516.968 - Andu - Metalplásti- tórios Haymann S.A.
Classe 3. Cl. 32 - Registre-se sem direito ao N o 458.132 - Nordeste de Roupar,
ca e Dentária Limitada.
N
O 489.814 - SL - Edições Suces- uso isolado da letra S.
- Cia. Nordeste de Roupas - ClasN o 516.969 - Indústrias de Rou- so, Literário Ltda. - Classe :2.
NO 504.439 - Publibar -- Domin- ses 33 e 36\- Art. 117 n9 1.
aas ITF Limitada.
N o 490.003 - Pupi - Pupi Indús- gos Raul Moretti - Classe 25 - Re- N O 467.095 - Foto Mascate - José
N 9 516.970 - Ardam Doraésticos tria de Colchões e Móveis Estofados gistre-se com exclusão de displays. Kralovich - Classes 33 e 25 - ArtiLtda. - Classe 40 - Registre-se, No 504.540 - Marlema - Malha- go 117 no 1.
Orediolar Ltda.
ria Marlema Ltda. - Classe 36.
No 516.993, - Emprêse Editõre, A com exclusão de camas.
N O 487.904 - Casa de Carnes 1N9 490.756 - Cemel - Comercial
NO 504.541 - Universal - Socie- planada - Mancusi Barroco Ltda.
Tarde S.A.
No 516.995 - Anec :indústria Qui- de Equipamentos e Máquinas de ES- dade Comercial . Universal Ltda. - - Cl. 41 - Art. 117 n O 1.
wilca Ltda. - Arquivem-ca. na IVO- critório Cemel Ltda. - Classe 38 - Cl. 10 - Registre-se com exclusão N9 490.845 - Auto Elétrica Saa
Registre-se na classe 88.
de fls. retro.
Jorge - Alberto Brtista Cenatelra
CS2SSOS
N 9 515.533 - Nuno de Sousa Sin.
os Lisbôa
Conteita rias Chaifer
N9 -515.559

Expediente da Seção
• de Interferência

G3'...:arta4eira 21
- Classes 8 - 21 e 33

DL

RIO OFICIAL

Seçàc

111)

.04enib.ro de

Artigo 117

1966

N9 487.122, - Lunar - Padari a N9 504.879 - IFA
Indústria
:";1! .438 - Servi - P.e.> Lunar Ltda. ¡- Classe 41.
e Aço S.A.
Classe 5.
Wilson Cil Castinheiras - CJa;:s
N9 492.703 - Edifícios:s e Galerias No 487.310 - Fidas - Fides Má- de Ferro
504.901
Geo
Mac
-Geo
227
Gong - V ivaseatt
Lafayete - Sivel Sociedade, Imobiliá-' quinas e Acessórios Texteis Ltda. - Mac Pavimentação e Construções ¡Aguiar - Classes 33 e 36
ria de Vendas e Empreendimentos Classe 26.
em Geral Ltda. - Classe 16.
Limitada - Classe 33 - Artigo 117 No 491.359
Lagosta - João Luiz N9 504.960 - Accola - Anderson,
•
n9 4.
Exigências
de França - Classe 42
Clayton & Cia. Ltda. - ;lasse 43.
N9 500.060 - Imobiliária Mazzel
N9
498.844
Jalú
Jalú
Modas
NO 505.091 - Colosso - Serraria
Leo Mazzei - Classe 33 - Artigo
Termos com exigânciae a iamLtda. - Classe 36.
117 no 1.
Colosso Ltda. - Classe 16
piar:
NO
499.156aJosé
Luiz
da
Cos-ut
N9
N9 503.914 - Ecos Escritório Con505.107 - Lar - Granjas lar
N o 259.444 - Comp. Impedal cle
Limitada - Classe 19.
Lábil Oliveira Rocha - Cl. 33 - Ar- - Classe 32.'
Químicas do Brasil.
tigo 117 no 1.
• NO 499.659 ¡- Foto Studio Fuji - N O 505.109 - Jotatex - Tecidos Indústrias
No 23.830 • - Superalfa Pus e
No 504.087 - Auto Peças e °fiei- Kern Fukushirna - Classe 25.
Jotatex Ltda. - Classe 23.
Acessoeles Ltda.
N° 505.218 - Lilian - Leovirrido
nas é Aki - Frederico Caro AguarNo 2 .-a3.841 - Everest Comércia
¡ do - Classes 21 e 33 - Art. 117 n9.1: NO 501.188 - São João - Auto Corrêa - Classe 91.
Eagenharia Ltda.
N9 514.303 - Bazar Imperial .2- Pôsto São João Ltda. - Classe 38.
No 505.225 - :teu -- Dopóeltr. Ume
NO 502.842. - Sorocaba - Auto
2e1 027 - Telegel Máceittias e
Tuffi Chalabi - Classes 12 - 13 Calacice, as
Viação Sorocaba Ltda. -- Classe 50. Ltda. - Classe 16.
•.
23 - 35 e 36 - Art. 117 n9 1.
NO
N9
NO
48.029
506.222
rIochster
Rochster
504.177
•Homens
&
Negócios
Lanaara S. A.
a. No 504.618 - Universal Auto Me- Agência Brasileira de Assessora- Auto Importadora Ltda. - Classe 6. fica rditSra. .
cânica - Pedro V. Aguiar - Clas- mento
•NO
NO
506.486
Carjac
Ind.
de
43
Técnico
Ltda.
Abat
Classe
1
..154
S.A.
Faernaejatiea
se 33 - Art. 117 n9 1.
32.
Máquinas e Ferramentas Carjac Li- Brasil ira Farmabraz.
N o 504.641 - Orma - Organização
N9 504.189
N L.Ol .805 - Peças Mu-e l ep da
Triunfante - A. T. mitada - Classe 6.
Para or , z- s Ltda.
Metrópole de Auditores - Ornaa Or- da Silva & Cia. Ltda. - Classe 35.
NO
506.936
Agromina
Agro.1"Z" ,
ganização Metrópole de Auditores Lie N9 504.332 Stabifix - Aktienge- mina S.A. - Classe 7.
8;..492 - Armações • de Po
mitada - Classe 33
Art. 117 n9 1. sellschaft Fur Brauerei-Industrie - No 507.001 - Cantina Grande - Probel S.A:
N9 505.224 - Petisqueira Paulista Classe 1.
1 .S05 - Francisco Ferrara da
Cantina Grande Ltda. - Classe 41. Costae0Filho.
- Luiz Kawogoa - Classes 41 -- 42
NO
No
507.093
Soceeari
Engenha504.347
-Inst
t
antânea
Cos- 43 e 44 - Art. 117 n 9 1.
No 01.794 - Incoreli lhclústiia
IndÃtria Eletrônica Ltda. ria Industrial Socotrm S.A: - Clas- Cdrnáseio
No 505.228 - Loja Nova Rober- mofaria
e Representações Ltda.
se 6.
Classe
8.
No 104.917 - Américo 131ahstti,
to Hasselmann - Classes 22 - 23 No
504.357
Ciadol
Ciadol
Coe 36 - Art. 117 nO 1.
• No 507.266 - Sidic - Sidic - So- NO 1:01.922 - Paraguaçú Indlistaia
mércio e Indústria de Artigos Do- ciedade
R2g
Interamericana de Desenvol- e cerrrcio de Pecas Ferro e Aço.
•
NO 506.592 - Colégio São Vicente mésticos Ltda, - Classe 46.,
vimento de Indústria e Comércio Li- N9 303.645 - Termoplrás.tlea Fier
S.A. T n d.. e Comércio..
de Paulo - Cônego João Rodrigues - N9 504.428 9,- Gibelina - Fartnedi- mitada - Classe 8.
de Camargo - Classe 33 - Artigo cais - Comércio de Indústrias de N9 507.374 - Braseixos - BraseiNo : 1 0.190 - Prodec ,S.A Proje117 no 1.
xos
Rockwell
S.A.
Classe
21.
Produtos Quineicos Ltda. - Classe 2.
ção e Decoração de Metais.
No 507.069 - Cutelaria ótica im- No 504.437 Servi - Press - N9 507.398 - Veét Creme - João
No 0, 10.214 - Granja Ca.scacitr
perador - Cutelaria ótica Impera- Wilson Gil Castinheiras - Classe Bruno Leonardo - Classe 48.
Ii i rely een. •
N•.
507./1,30 - Perora - Hélio
dor Ltda. - Classes 8 e 11 - Artigo nO 32.
117 n.9 1
Francischini - Classe 46.
Diverso
NO 504.464
Lua - Orlando PeN9 509.544 - Deliciosa .- João
reira Monteiró - Classe 41.
Fonseca
Classe
41.
Marcas indeferidas
No 801.121 - Metalúrgica Par"NO 504.520 Café Paratodos ¡well S.A. - Prossiga com exc:ualo
Bom Paladar Indústria e CoN O 278.204 - Picked - Flávio Café
Frase
de
propaganda
indeferida
inda cela pela scção.
mércio Ltda. .- Classe 41.
Azevedo de Barros Penteado •-- ClasN9 0 47•958 - Preto e Branco MoN o 504.550 ,- Petri
se*41.
Paschoal, NO 494.538 - Coach Service -- das 1 imitada - Aguarde-se.
No 347.268 - Meprosan
No 450.727 - Viação São ilesa
João Botelho de Oliveira - Classe
Institu- Petri & Cia. Ltda. -- Classe 41.
No 504.581 -- Imperial -s Standard 3.
to piológico Herb S.A. - Classe 3.
- Aguarde-se.
NO 859.403 . - Se! - Sociedade de Eléctrica S.A. - Classe 8.
N9 244.e43 - Padrão símbolo da No, 455.037 - Cia. Campin i n de.
Expansão Farmacêutica Ltda. - CL NO 504.611
perfeição
Padrão
Indústria
MetaCefí
Solúvel
e
Derivados
-. AgraiBodú - São Paulo lúrgica e Comércio Ltda. -- Classe
nO 3.
-' olueão dada as mascas nnl
Alpargatas
S.A.
-Classe
39.
No 362.099 - Meprobam - Labok) ta i ical Bras.
N9 504,676 - Magifil- - Textil •
ratório Mercex Ltda. - Classe 3.
NO 447.277 - Compl,ementos SaniPaulo
Abreu
S.A.
Classe
23.
No 364.784 - Igarassú - Compatários Cipollari Orgulho da 1ndass /arpeais:ate da seção de Tra:!;:teri504.6.96 9- 1'ra/ror - Frigorifi- tria
nhia Agro-industrial Igarassu - Cl. coNoMorandi
Nacional - Alfredo Cipollari -cia e Licença
S.A. - Classe 41.
nO 1.
Classes 16 e 40.
NO 398.619 - Tribuna Escolar -- NO 504.789 --- Sasso - José Sasso
Dia 15 de dezembro de 153e
Indústria e Comercio Chiaradia Ltda. - Classe 41.
Titulo de estabelecimento .indeferidu TreriRfcrência e alteração de I 'nino
- Classe 32.
NO 504.792
Diretriz - Luiz Aude titular de processo
N9 412.361 -. Líder - Metalúrgica gusto Irineu Florido - Classe 32.
N9 449:665 9- A Universal -9 MelS.A. Técnica de Stlátariaas
Líder Ltda. - Classe 16.
No 504.813
&mear - Suricar ler & Irmão -- Classe 33.
paia Industr. :a e Lavoura (na alteNo 413.233 - Igarassú. - Compa- Limitada - Classe 21.
No 484.309 - Delta Construcões -na marca Temil ri9
nhia Agro-Industrial Igarassu - Cl. NO 504.815 -- Guará - José Fran- Delta Construções Ltda. -a-- Classes ração de -noite
19 - Retifique-se medin9 1. •
cisco Pereira -99 Classe 42.
16 e 33,
ant s apostila o nome dá sociedade
N9 413.233 -- Igarassu - CompaMalar para iremil Técnica de Máguirris Industriais Ltda. - d v, nhia Agro-Industural Igarassn - Cl.
n o 1.
Anot- -zs a alteracão de nome para
NO 443.340 -• Ivela - J. H. BeTemil S.A. Técnica de Maçailnas
necke -• Cl. 34.
per-1. Indústria e Lavoura.
No 455.075 - Distribuidara de Arr
tigos Elétricos Domésticos Citylux
',oeli,:nte da Divisão de Maícas
S.A.
Classe 11..15)o. 15 de•dezemhto de 1236
NO 452.612 - Topázio - José. Paiva Martins - Cl. 41.
DisiIesos
No 462.15:5 - Multi-Plantas -!
4
Thomaz Garcia - Cl. 3. .
N .' 503.004 - Jaeob Elias & Filhos
NO 469.689 - João Francisco de
-- Torno sem efeito o despacho de
Santana - Classe 41.
grquivamento a fim, de que o pieDIVULGAÇÃO N. 76Q
'No 471.312 - Café SaMatia _ I
senta têrmo seja encaminhado a
Nassif Assarei - Cl. 41. •
SEI; a9 em face do documento de Rilhas 10 donde se -ré, que o requer
N o 4i- S.292
Sâo JaAo - Cetscioro
havia
falecido.
Laurentino de Souza -- Clasee 41. •
N9 122.965 - Pedro Pinto Cardoso
INT9 477.000 -- Leonam - Maneei
Arquive-se.
•
da Luz Moleirinler - Classe 8.
NO 491.814 - Emílio Kunz & Cia.
N9 477.971 - Siar -' Comércio e
- Torna sem efeito o despacho de
A VENDA
Indústria Hug° &irias do Brasil Liarquivamento.
mitada - Classe 23
_ Na Guanab-Nra
NO 743.516 - Primal Anu.:rima
No 479 - Paulista ..-- gociedade
S . A . Oornércio e Indústria - ArquiPaulista do Tiniae. Ltda. --- Classe
Seçâa cie Vendas: Av . Rodrigues Alves. 1
ve-se o processo.
no 1.
No 449.'786 - Banco Continental
N9 4E0.983 - Fuji-Yania.
stan•i? gência 1: Nfinistértá da I•azettel,
S.A. - Arquive-se.
Ley Vanca -- Classe 3,3.
1\19- 478.920 - Ind. e Comércio de
No 4C3.83f . - O Jorrai da Seanana
Pktecde .se ; aedielos pelo ServIço de Reembõlso Postal
Calçados Ararat Ltda. - Arquive- Eue.ébin da Rocha- rilho Classe.
se 32.
" Em Brasília
No 739.281 - Aloysio Fialho CroN o 484.639 - Leão .- Renovadora
mes - Arquive-se.
de Pneus Leão Ltda. - Classe 39.
Na
lo D I N
Rio, 15 de dezembro de 1966.
NO 485.322 - 2 Gatinhos - IndúsAssinei e encerrei 34 laudas do ex.
tria de Roupas Parque da .Assuncão
pecilente.
Niitorz Alvim Xavier -•
Limitada - Cl. 36.
•5nnn•n•••.n
denssral,........wamma.
Diretor do S. Doenmpnt.n.cao.
n° 1.

ROT
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f' . ATENTES DE NVENÇÃO
Publicação foi ta • de acardo com o art. 26 do Código de Pi opriedade Inctuatrial
§ 29 Da data da publicação de que trata a presente artigo, começara a correr o prazo para o defer
i fnento aa raiam to
poderão apresentar a aos ocoaiçõàs ao Dapartame, to Nacional da Propriedade Industrial aqueles quaese jul g arem 'proa utticadoa,
Taaal\40 N9 136.977

dos entalhes, pela laminação da borracha e dos co.odonéis sólioe• a armação, sob a pressão de um aolo.
79 ) Um 'processo de 'acareio com 'o
Dun- op Rubber Company Lirnited
ponto 1, caracterizado porque cada
a- Inglaterra.
painel é construído pela colocação
Titulo: '"Ap erfeiçoamentos em ou dos cordonéis ,nos entalhes que se esrelativos à. fabricação, de pneatmati- tendem ao longo de uma armação
cos''. (Privilégio de invenção)
• com o perla desejado, aplicação • e
consolidação de uma primeira solha
Pontos característicos
borracha, a um lado dos cardonéis, por laminação ou pressionamen19) Um processo de constamo" ma to da borracha - sôbre os cardo
pneumático, tendo uma ' caca re- néis, remoção dos cordonéis e da priforçada com cordenel, (anatas:azado meira fôlha de borracha da armação,
por compreender a constrimator d.e colocação da primeira fôlha de borurna pluralidade de painéis de ona racha e dos cordonéia, com os cordocada um de um comprimento que se Pais Mais • le cima sôbre arma segunda.
estende de urna região .lo talão, do armação com o perfil determinado, o
peneu a ser. construído; a outra re- qual é moldado completamanse à prigião do talão, e em • tôrno de uma meira armação mencionada, e aplicaporção do pneu, pela colocação de ção e consolidação de uma segunda
uma pluralidade de cordonéis, um em fôlha de borracha ao outro lado dos
cada um de urna pluralidade de en- cordanéis, por /aminação em comtalhes previstos em um membro de pressão da, borracha sôbre os cor
colocação do cordonel, de modo que donéis.
as distâncias entre os cordonéis se89) Um processo de acôrdo com
jam iguais em qualquer seção reta
qualquer dos pontos 5, 6 e 7 ^, caractransversal do painel completaao,
ditas distâncias também aumentando, terizado porque uma fôlha de borracha, que é fina em relação as outras
por pelo menos urna porção das dis- folhas
de borracha, é coloca-la sabre
tâncias entre os extremos de cada a
armação antes da colocação dos
painel; para uma posição mêdia encordonéis e da primeira fôlha de
tre os extremos do painel, apacação borracha
sôbre a armação
e consolidação de duas folhas de bor99) Um p rocesso de acôrda com
racha, uma em cada lado dos .cordonéis e montagem, lada 's lado, dos qualquer dos pontos prece :lentes, capainéis, sôbre um conformador de racterizado porque os painais sao
construção do pneu, para formar urna montados sôbre o conformado:, pela
lona completa que 'se estende em tôr- colocação de um painel simètricano de tôda a circunferência do pneu; mente, em relação ao plano médio do
conformador sôbre um suporte dis29 ) Um processo de a,côrdo com
ponto 1, caracterizado porque, os posto adj acentemente ao conformapainéis são construídos pela alimen- dor, colocação do painel simètricatação simultânea dos cordonéis e das mente sôbre a região da coroa do
dobramento dos extraduas folhas de borracha, através do conformador,
do. painel para baixo, sôbre os
intervalo provido entre 'um rôlo gi- rams
rável e um aro girável, e colocação lados do conformador, e rotação redos cordonéis aos ditos enta'hes que lativa do cOnformador e do suporte,
se estendem circunferencialmente em fase por fase, com o que os painéis
subseqüentes são colocados sôbre o
toamo do aro.
Conformador lado a lado e• encoata39 ) Um processo de acôrdo com o dos um ao outro.
ponto 2, caracterizado porque são
109 Y Um processo de acôrdo .com
construídos diversos painéis de lona.
extremo com extremo, e em um com- qualquer dos pontos precedentes, caracterizado por incluir a construção
primento contínuo.
de painéis de borracha para um re49 ) Um processo de acôitio com fôrço interno do carcaça, cada paiqualquer dos pontos 2 e 3, caracteri- nel aumentando de largura, dos seus
zado porque mais duas folhas de extremos para uma posição média
borracha são aplicadas, urna em cada entre os Oxtremos, e montage)a de
lado do painel, para aumentar a es- uma pluralidade dos ditos painéis
pessura total de borracha, pala pas- lado a lado e encostados, sôbre o
sagem simultânea das duas f Lhas de confoamador.
borracha, acima citadas. e 6tos cor119 ) Aparelho para fabricar um
donéis, junto com as outras luas fo- pneumático,
caracterizado por incorlhas de borracha, através do inter- porar carnais
valo entre um , par de rolos de ca- comprimepto de lona, cada um de
tal que se entende de
landra.
uma região do talão,- e em tôrno de
59 1 Urra processo de acôrdo com o uma porção . de circunferência do
ponto 1, caracterizado porque cada pneu compreendendo um membro de
painel é construido pela colocação colocação do cordonel, o dita memdos cordonéis em entalhes que se bro sendo provido, 'em uma sua suestendem ao longo de uma armação perfície, de uma pluralidade de entachata, ap- icação e consolidação de lhes para colocação de uma pluraliuma primeira fôlha de boaracb.a em dade de cordonéis dentro do painel
um lado dos cordonéis, -inveasão dos as distâncias entre os entalhos aucordonéis e da primeira fôlha de 'bor- mentando, por pelo menos uma porracha, e aplicação de uma segunda ção do comprimento entre as positalha de borracha ao , outra lado dos ções em que os cordonéis .estão em
cordonéis: •
maior proximidade e a posição média
entre as primeiras posições mencio69) Um processo de acôrdo com o nadas
entre os entalhes são Iguais
ponto 5, caracterizado porque a bor- em qualquer
racaza é aplicada a, e consolidame gi- dos entalhes. seção reta transversal
bi% os cordonéis, tâneamen te
129) Aparelho de ecôrdo com o
co a, a co:ocação dos co,do,l,'.:s dentro
ponto 11, caracterizado porque o
De 8 de março de 196a,

membro de colocação do .cordonel
compreende um elemento girava: e
um membro com o qual o membro
giravel pode cooperar casca prover
um painel de cordonéis embebidos
em borracha, o dito elemento eirável
tendo entalhes formados rapunferenMalmente em tôrno de sua guperficie
periférica externa.
139) Aparelho - de acôrtio com u
ponto 12, caracterizado poroue o elemento girável cOmpreeride um ato
149 ) Um apare ho de acardo com
o ponto 12 ott 13, caracterizado porque a distância entre os ditos entalhes aumenta em tôrno t1 e suPstancialmente metade da perif saia. e
então decresce por substanciannente
a outra metade da periferia, de modo
que as primeiras posições dos entalhes mencionados coincidem sôbre o
aro.
159) Aparelho de acôrdo com qualquer dos pontos 12, 13 ou 14, caracterizado porque há um dispositivo de
6ontrôle de pressão de fluído para
controlar o intervalo entre o membro e o elemento áirável.
169) Aparelho de' acôrdo com o
ponto 15, caracterizado porque o dispositivo de contrôle compreender um
alojamento provido de uma câmara,
• diafragma que se estende através
da câmara para dividi-ia em uma
parte superior e uma parte Inferior
e um êmbolo flutuante situado ein
unia parte da, câmara e podendo ser
movido pelo diafragma ao se dar a
admissão de fluído sob pressão para
a outra parte da câmara, para mover re'ativamente o memb-o e o elemento girável.
179) Aparelho de acôrdo com qualquer dos pontos 12 a 16, caracterizado por ser provido com dispositivos
para suportar girávelmente um primeiro par de carretéis, para suprir
duas folhas de . borracha* a serem
aplicadas uma em cada lado dos, cordonéis, quando êles são passados
através do intervalo entre o membro
e o elemento girável.
189) Aparelho de acôrdo comoquaiquer dos pontos precedentes 12 a 17,
caracterizado porque há um pente
prêso .em uma posiçáo adjacente ao
rôlo, para colocação dos cordonéis
adjacentes um ao outro e espaçados,
antes de éles serem alimentados através do intervalo entre o membro a
o elemento giravel.
199) Aparelho de acôrdo com qualquer dos pontos 12 a 18, caracterizado por ser provido de um par de
rolos de calandra e dispositivos para
suportar um segundo par de carretéis para. suprir um segundo grupo
de duas folhas de borracha para esr
aplicada uma fôlha em cada lado
do painel quando êle é passado no
intervalo entre o par de rolos de
calandro.
'209) Aparelho de acôrdo com girarquer dos pontos 17 a 19, caracterizado
por ser provido com dispositivos para
suportar giravelmente um par de carretéis para receber as folhas de material separador de folhas, removido
das folhas de borracha' saciadas pelo
primeiro par de carretéis, após as
folhas de -borracha terem sido a plicadas • aos cordonéis.
-219 ) Aparelho de acôrdo com o
ponto 11, caracterizado porque o
- •

ZO dias

membro de colocação ia coraonel
earopreande uma mona:ião clutta, rígida, os ditos anta hes se;11) proviaos em e se estenclimao co bago de,
urna superfície da a mamão, de um
arai extremo para o outro .
•229 ) Aparelho de aclara) com o
pento 19, caracterizado Dor compreender um par de otaos ria calandra
para aplicar urna filia da borracha
à armação.
239 ) Aparelho de acôrdo com o
ponto 11, caracterizado rioaque o membro de colocação de cor lonel compreende uma armação de perfil rígido, ou entalhes sendo aro atclos ain e
se estendendo ao longo de, urna simperficie da armação, de um seu extremo para o outro.
249 ) Aparelho de acardo com qualquer dos pontos 11 a 23 , caiatctérizado
por incluir um ao are ho de montagem . de painal de looa, tara montar
os painéis lado a lado„on uni conformador de construção de pneu,
para formar urna lona ao:roo/ata que
se estende em tôrno de Idd3 . a cir-. •
cunferênci.a do conforrnad
•
259 ) Aparelho de acar lo com o
ponto 24, caracterizado oimpre a dito
aparelho de montagem de painel de
lona compreende um suporte para
montar cada painel, um ie cada vez,
em uma posição predeterminada adjacente ao conformadar, dispositivo
para mover o suporte pa, a se afastar
e aproximar do confo- mo loa. dispoaltivo para girar relata omente o suporte e o conformador e urn mecanismo indicadar para imitar cada
movimento relativo do suporte e do
conformador, de modo que os painéis
subseqüentes possam :ter- colocados
apoiando-se sôbre o conformacior.
269 ) Aparelho de acardo com o
ponto 25, caracterizado porque o suporte compreende um o-1= 1w° flexível que pode ser enrolado aramversa'mente em tôrno ao conformador, para aplicar um painel ao conformador..
279 ) Aparelho de - acôrdo com o
ponto 26, caractosizado porque o
membro flexível é prêso em seus extremos a dois braços, os altos braços
se estendendo de posi o ões adjacentes,
um em direção a cada extremo do
suporte, • e sendo mon"ado pivota,damente, em seus extremos adjocente,
entre os extremos do suporte.
289 ) Aparelho de acardo com o
ponto 27, caracterizado cerque o dispositivo para girar re ativamente o
suporte e o conformador e mpreende
uma árvore para suoortax giravammente o conformador arn uma armação, e o mecanismo de indicação
compreende um disco prêso à árvore,
para rotação com a árvore, e uma
cavilha que se pode mover para aproximação e afastamento la disco, o
dito disco sendo prot lU O p toma de
sua periferia, de unia ri:ai-a:lande de
entalhes igualmente escaoados, para
engajamento pela cavilha.
29 9 ) Aparelho de acôrdo cem qualquer dos pontos 26 a 28, caracterizado
porque o dispositivo para mover o
suporte para aproximação e afastamento do conformador, compreende
uma plataforma rigida',., dita estando disposta debaixo e em contato
com o Membro flexível.
309) .ttm painel de lona, para uso
na fabricação de pneumáticos, ect-
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Publicaeáo feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
s 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prosá, posa
o ê`...Sferimento do pedido, durante 30 diais
poderão apresentar suas oposições ao Departataentó Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgartm Prejudicados.

racterizado por ter sido fabricado por
um processo de acôrdo eom qualquer
dos pontos 1 a 8.
319) Um painel de lona, para uso
na fabricação de pneumáticas, caracterizou° por ter sido fabricado peio
aparelho de acôrdo com qualquer dos
pontos 11 a 23.
329) Uma lona de pneumático casacterizada por ter sido fabricada por
um processo de acôrdo corn qualquer
dos pontos 1 a 10.
33 9) Uma lona de pneumático,
quando fabricada por uni aparelho
de acôrdo com qualquer dos pontos
11 a 29.
349) Um processo para construn
painéis de lona, para aso na faortcação de um pneumático, substancialmente como aqui descrito com
referência as figuras 1, 2, 3 e 4 dos
desenhos anexos.
359 ) Um processo para construir
Painéis de lona para uso na fabricação
de um pneumático, substancialmente
como aqui descrito com referência a
figura 9 dos desenhos anexos.
369) Um processo para construir
painéis de lona, para uso na fabricação de um pneumático, substancialmente como aqui siescrito com referência às figuras 10, 11 e 12 dos desenhos anexos.
379) Um processo para iabricar uni
pneumático, substancialmente como
aqui descrito com referência as figuras 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dos desenhos
anexos.
389) Um . processo para fabricar um
pneumático, substancialmente como
aqui descrito com referência as figuras 6, 7, 8 e 9 dos desenhos anexos.
399) Um processo para fabricar um
pneumático, substancialmente como
aqui descrito, com referência as figuras 6, 7, 8, 10, 11 e 12 dos desenhos
anexos.
409 ) Um apare:ho para fabricar um
pneumático, construido e arranjado.
substancialmente como descrito aqui
a mostrado nas figuras 1, 2, 3, 4, 6,
7 e 8 dos desenhos anexos.
419 ) Aparelho para faorica,r um
pneumático, 'construído e arranjado
substancialmente como aqui descrito
e mostrado nas figuras 6, 7, 8 e 9
dos desenhos anexos,
429) Aparelho Tara fabricar Mn
pneumático, construído e arranjado
substancialmente como aeoi descrito
e mostrado nas figuras 1, 2, 3, 4, 6,
7 e 8 dos destnhos anexos. A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Inglaterra;
em 8 de março de 1961, sob n9 8.390.
•l4'9 42.588 - 11-10-66 -• Cr 110)
TERMO DE PATENTE 11\19 133.544
DE 19 DE OUTUBRO DE 1961
N. V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN - Holanda.
Titulo: "Aperfeiçoarrientos em ou
Relativos a Processos para a Produção de Arranjos Semicondutores com

Camada de Bloqueio, do Tipo que
Compreende uma Massa de Silício Semicondutora".
Privilégio de Invenção.

• 6 - Aperfeiçoamentos em ou re- silício tipo-n é difundido, prévialativos a . processos para á proMão mente, uma camada superficial tipode arranjos semi-condutores som cla- , p e porque o tratamento de formamada de bloqueio, do tipo que com- ção de liga por difusão é conduzido
preende uma massa de silício semi- de tal modo que a profundidade de
condutora, de acordo com qualquer penetração do fundido do material
Pontos característicos
um dos pontos 1 a 5, caracterizados para eletrodo é substancialmente
porque o alumínio é
como uma igual ou Maior do que a profundiAperfeiçoamentos em ou rela- impureza de difusãousado
no fundido do dade de penetração da camada sutivos a- processos para a produção de material
para eletrodo.
perficial pré-difundida.
arranjos semi-conoutores . com cama7 • - Aperfeiçoamentos em ou reda de bloqueio, do - tipo que compre13 - Aperfeiçoamentos em ou reende uma massa de silício .semi-con- lativos a processos para a produção lativos a 'processos para a produção
dutora, compreendendo uma massa de arranjos semi-condutores comn ca- de arranjos semi-condutores com casemi-condutora de silicio, por meio de mada de bloqueio, do tipo que com- mada de bloqueio, do tipo ima comuni tratamento de - formação de liga preende uma massa de silício semi- preende uma massa de silício semipor difusão, em que, pela uifusiso pre- condutora, de acôrdo, com o ponto 6, condutora, de acôrdo com os pontos
dominante de uma impureza absorve- caracterizados porque c alumínio é 11 ou 12, caracterizados porque uma
dora proveniente de um fundido de adicionado sob a forma de vapor, pe- massa para eletrodo destinada a ser
niaterial para eletrodo sObre a massa lo menos principalmente depois do usada como eletrodo base, e uma masde silício contendo uma unpuraza ab- material para eletrodo v estar fundido, sa para eletrodo destinada a ser usasoryedora ativa e uma impureza doa- por aquecimento de uma substância da como eletrodo emissor, ambas
dora ativa, e formada uma camada de contendo alumínio, preferentemente consistindo, de preferência, principaldifusão tipo-P no silicio adjacente alumínio metálico, a uma tempera- mente, de estanho, são arranjadas lado
depois do que, por resfriamento, em tura de pelo menos 1.000 graus C., de a lado e simultâneamente sôbre a
ordem de sticessão, são depositadas preferência entre 1.050 graus C e massa de' silício, por aquecimento, dedêsse fundido uma camada de silí- 17200 graus C.
pois do que, posteriormente ao' rescio recristalizado tzpo-n, devido a
8 - Aperfeiçoamentos em ou re- friamento, a massa para eletrodo dessegregação. predominante do doador, lativos a processos para a produção tinada a servir como eletrodo base tem
e um material residual para eletrodo, de arranjos semi-condutores com ca- adicionada a ela uma certa quantida-a ser usado como contato, sôbre a re- mada de bloqueio, do tipo que com- de de um absorvedor, o conjunto senferida camada de difusão, caracteri- preende uma massa de silício semi- 'do em seguida aquecido, a fim de reazados porque pelo menos uma das im- condutora, de acordo com o ponto 7, lizar a formação de liga por difusão,
purezas que agem no processo de for- caracterizados porque o suprimento processo durante o qual parte do abmação de liga por difusão é adicio- de alumínio ao fundido do material sorvedor é transferido da massa para
nada pelo menos em sua maior parte para
eletrodo é realizado em uma at- eletrodo destinada a servir como eledepois do material para eletrodo ter mosfera contendo
trodo base para o fundido do matenitrogênio.
sido fundido, anteriormente à formarial para eletrodo emissor, de onde
ção . de 'liga por difusão, ao fundido
9 - Aperfeiçoamentos em ou re- ela estabelece a zona base .por dido material para eletrodo.
• lativos a processos para a eprodução fusão.
de arranjos semi-condutores com
14 - Aperfeiçoamentos em ou re2 - Aperfeiçoamentos em ou re- camada de bloqueio, do tipo que comlativos a procesSos para a produção de preende uma . massa de silício . semi- lativos a processos para a produção
arranjos semi-condutores com cama- condutora, de acordo com qualquer de arranjos semi-condutores com cada de bloqueio, do tipo que compreen- um dos pontos 6 a 8, caracterizados mada de bloqueio, do tipo que comde uma massa de silício semi-condu- porque é 'usado arsênio ou fósfo- preende uma massa de ,silício semicondutora, de acôrdo com o ponto 13,
tora, de acordo com o ponto 1, carac- ro como impureza de segregação.
saracterizados porque o aluminio é
terizados porqüe pelo menos uma das
10 - Aperfeiçoamentos em ou sela- usado como absorvedor.
impurezas ativas não é adicionada
senão depois de ter sido atingida uma tivos a processos para a produção de
15 Apeneeicoamentos em ou retemperatura de cêrca de 700 graus C, arranjos semi-condutores com camaa processos para a produção de
e de preferência só depois da tempe- da de bloqueio, do tWo que compre- lativos
arranjos semi-condutores com camaratura de difusão ter sido acabada de ende uma massa de silício semi-con- da
de bloqueio, do tipo que compredutora, de acordo com qualquer um
obter.
dos pontos 1 a 9, caracterizados por- ende uma massa de silício semi-con3 -- Aperfeiçoamentos em ou re- que a impureza doaakira é adicionada dutora, de acôrdo com o ponto 13
lativos a-processos para a produção de na forma de vapor, ao fundido, so- 14, caracterizados,. porque as massas
arranjos semi-condutores com cama- mente depois do material para ele- para eletrodo têm o mesmo tamanho
e a mesma composição.
da de bloqueie), do tipo que compre- trodo estar fundido':
ende uma massa de silício semi-con16 - Aperfeiçoamentos em ou re11
Aperfeiçoamentos
em
ou
redutora, de acordo com o ponto 1 ou lativos a processos para a produção lativos
a processos para a produção
2, caracterizados porque O suprimen- de arranjos semi-condutores com ca- o,e arranjos semi-condutores com cato de uma impureza ativa é controla- mada de bloqueio no tipo que com- mada de bloqueio; do tipo que comdo de modo que a concentração do preende uma massa de silício semi- preende unia massa de silício semiabsorvedor para a difusão no fundi- condutora, de acordo com qualquer condutora, de acordo com qualquer
do do material para eletrodo seja in- um dos pontos precedentes de 1 a um dos pontos 13 a 15, .caracterizados
ferior à concentração do doador des- 10, para a fabricação de uma estru- porque o doador é introduzido 'previatinado à segregação.
tura de transistor de . silício-n-p-n, mente nas massas para eletrodo.
4 - Aperfeiçoamentos em ou re- por exemplo, um transistor de silício- • 17 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos para a produção de n-p-n, caracterizadas porque sOlarC lativos a processos para a produção
arranjos semi4condutores com cama- uma massa de silício tipo-n é Jun- de arranjos semi-condutores com cada de bloqueio, do tipo que compre- dida uma massa para eletrodo desti- mada de bloqueio, do tipo que comende uma maSsa ,de silicio semi-con- nada a ser usada como eletrodo emis- preende uma massa de silicio semidutora, de acordo com qualquer um sor, 'enquanto . que, do fundido for- condutora, de acôrdo com qualquer
dos pontos 1 a 3, caracterizados por- mado do material para eletrodo emis- um dos pontos 13 a 16, caracterizados
que pelo menos uma das impurezas sor, por difusão de um absorvedor, porque depois da ligação da massa
ativas é adicionada ao fundido for- é formada uma zona base tipo-p só- para eletrodo, não só o,aluminio mais
mado do material para eletrodo, em bre a massa, e, por resfriamento, pe- também o - boro são introduzidos na
forma de vapor.
la segregação de um 'doador, sepa- massa para eletrodo destinada a ser
raram-se do fundido urna zona emis- usada como eletrodo base. •
5 - Aperfeiçoamentos 'em ou re- sora
recristalizada tipo-n e um conlativos a processos para a produção
18 -- Aperfeiçoamentos em ou relade arranjos semi-condutores com ca- tato emissor.
tivos a processos para a produção de
mada de bloqueio, do tipo que com12 - Aperfeiçoamentos em ou re- arranjos semi-condutores com camapreende uma massa de silício semi- lativos a processos para a produção da de bloqueio, do tipo que compre.
condutora, de : acordo com quaeluer de arranjos semi-condutores com ca- ende uma Massa de silício .semi-conum dos pontoS 1 a 4, caracterizados mada de bloqueio, do tipo que com- dutora, de acordo com o ponto 11
porque o material para eletrodo a ser preende uma massa de silício semi- ou 12, caracterizados porque uma
fundido consiste, principa l mente, de condutora, de acôrdo com o ponto 11, massa para eletrodo destinada a ser
estanho.
canc1:2rizados. porque na massa de usada como eletrodo base e uma mas-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
• 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prezo para o deferimento do pedido, durante $0 dias
poderao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
sa para eletrodo destinada a ser usada como eletrodo emissor são ligadas,
lado a lado, a uma massa de -silício,
depois do que é agicáis:aadn ama quantidade de boro à massa para eletrodo
destinada a servir como eletrodo base,
e porque, posteriormente, a fim de
realizar a formação de liga por difusão, o conjunto é aquecido, processo
de aquecimento durante o qual a irapuerza doadora é introduzida sob a
forma de vapor.
19 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos para a produção
de arranjos semi-condutores com camada de bloqueio, do tipo que compreende uma massa de 6-11ízio semi-condutora, de acôrdo com o ponto 18,
caracterizados porque no espaço de
aquecimento é feita provisão de um
depósito de doador, preferentemente
Min liga do doador.
20 — Aperfeiçoamentos em ou se !ativos a processos para a produção de
arranjos semi-condutores com camada
de bloqueio, do tipo que compreende

uma massa de silício semi-condutora,
de acôrdo com o ponto 18 ou 19, caracterizados porque o processo começa com masead para eletrodo do
mesmo veículo, preferentemente estanho, e porque as massas para eletrodo são ligadas por aquecimento a
unia temperatura de mais de 1.000
graus C., processo de aquecimento
durante o qual o alumínio é transferido sob a forma de vapor para as
massas para eletrodo fundidas.
21 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos para a produção de
arranjos semi-condutores com camada
de bloqueio, do tipo que compreende
uma massa de silício semi-condutora,
de acôrdo com qualquer um dos pontos 18 a 20, caracterizados porque as
massas para eletrodo são do mesmo
tamanho e mesma composição.
22 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a processe para a produção de
arranjos semi-condutores com camada de bloqueio, do tipo que compreende uma massa de silício semi-con-

dutora, de acôrdo com qualquer um
dos pontos 18 a 21, caracterizados
porque as massas para eletrodo são
provisoriamente ligadas à massa de
silício por meio de um adesivo, depois.
do que a massa de silício, com o seu
lado coberto pelas massas para eletrodo e arranjada em oposição a um
depósito de alumínio homogêneamente distribuído, durante o processo
de • aquecimento necessário ao ligamento.
23 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos para a produção de
arranjos semi-condutores com camada de bloqueio, do tipo que compreende uma massa de silício semi-condutora, de acôrdo com o ponto 22,
caracterizados porque a massa de silício é arranjada por cima do deposito de alumínio, com as massas para
eletrodo voltadas para baixo.
24 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos para a produção
de arranjos semi-condutores com camada de bloqueio, do tipo que com-

preende uma massa de silício semicondutora, e uni arranjo semi-condutor com camada de bloqueio caracterizados por ser dito arranjo particularmente um transistor manufaturado por meio do processo reivindicado em um ou mais quaisquer doe
pontos precedentes.
25 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos para a produção de
arranjos semi-condutores com camada
de bloqueio, do tipo que compreende
uma massa de silício semi-condutora,
caracterizados por ser substancialmente como descrito acima, com referência ao desenho anexo.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei, n9 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Holanda,
em 22 de outubro de 1960, sob n9
257.150.
Rio de Janeiro,
N9 42.591 — 11-10-66 — Cr$ 25

0/1.n

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23
janeiro de 1963
Preço: Cr$ 2.400
Volume 24 ___
1963 ___ Preço: Cr$ 3.600
Volume 35

Volume 36 —_

Fascículo
1 — janeiro de 1966
Fascículo II — fevereiro de 1966 • .
*** Fascículo III — março
de 1966

Cr$ 2.100
Cr$ 2.100

Fascículo
abril de 1966
** Fascículo II — maio de 1966
*** Fascículo III —junho de 1966

Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000

Volume 37 — e Fascículo I — julho clé 1966
— ** Fascículo II — agiisto de 1966
*
Fasciculo III — setembro de 1966 „.••,•
.Voltune 38 --

* Fascículo

I — outubro de 1966 —.e,.

•

Cr$ 2.000

Cr$ 2.000
Cr$ 2.200

Cr$ 2.000
Cr$ 2.000

Na Guanabara
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ARCAS

DEPOSiTADA

Publica cão feita de acôrdo com i o art lO do código da Propriedade Industrial. Da data da publicação 'começará a cursar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse - Prazo poderio apresentar
suas oposições ao Departamento
's
N ecionai da Propriedade Indu trila] aqueles que se julgarem prejudicados comi a eonCesegm
reg1tro requerido
Tênno n.° 754.36, de 16-6-1966.
sive movel.s 't.mra escritimus: Armarios aare rotinas de homens e senhoras,
Termo n.° 754 . 352, de 16-6-1966
Qunintus — Imóveis. Administração e armários para banheiro e para roupa panos para enfeites de móveis. não
Seccesn Sub;Empreiteira *de Construção •
Empreendimentos S/C.
Asadas, almofadas acolchoados uara +azando parte dos mesmos, palmilhas
Limitada
São Paulo
móveis. barcos.. balcões, banquetas passarnaries, pavios, récleads, rendas reSão Paulo
•
as domiciliares, nerços. • biombos, des sacas ai nhaninhas para vestidos
QUINTUS-ImovEis,
cadeiras. para chá e café. :elas campos para almofadas, não 'e*
SEDCENr
ADIIINISTRAÇIO E
conjuntos para dormitórios, conjuntot zendc - parte . de móveis, artigos êstes
Ind. Brasileira]
nare sala de' Jantai e sala de visitas e tos de algodão, cânhamo, linho, juta,
EMPREENDIMENTOS
Classe 33
:onjuntos
para
terraços.jardim
e
praia
sie.
seda. raion lã oelo e fibras não
Empreitadas
jon jun toe c1 .s.e mários e gabinetes rara
, ncluiclos em Ciutrar classes
Nome Comercial
Tento n.o 754.353. de 16-6-1965
copa e cosinaa, camas cabides, cadeira:
Termo
n.° 754 . 348, de 16-6-1966
giratórias, caáe
Confecções Liwil Ltda.
. iras de alanço. .caixas
Termo n.o 754 . 338, de 16-6-1966
Metalúrgica Morroni LtdaSão Paulo
Quinais — Imóveis Administração e de rádios, colchões colchões de molas.
São Paulo
dispensas, d Visões. ltvans discotecas
Empreendimentos S/C.
g\
IL "
de madeira, esp reguaadeiras. escrivaniSão Paulo
nhas, estantes. g t tarda-roupas, mesas.
Ind lirasi eira.
QUINTIIS
mesinaas inesMhaa uara rádio e tele vi
Classe 36
Classe
3ão, mesinhas ' p ara televisão, alou:tura:
Ind.. Brasileira
Para disting"uir: -Artigos de vestuários
para quadros, aorta-retratos. poitronu:, Aço em bruto, aço preparado, aço e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Classe 16
-foce aço para tipos, aço fundido. aço aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
Pare distinguir: Materiais para constru- poltronas-cainas, prateleiras, porta-cha- "arcialmente trabalhado, aço pálio
nca/s,
sotás
si
. aço botas, botinas, blusões, boinas baba.
o
fás-camas:
travesseiros
e
ções e decorações: Argamassas. argila.
'afinado. bronze, bronze em brutO ou douro, bonés, capacetes, cartolas. cara.
vitrine.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blop arcialmente traba I ha do. bronze de Duça.G. casacão, coletes, capas. chales;
cos de cimento, blocos para pavimenta- • Termo n.°; 754.431., de 16-6,-1966
• manganês. bronze em pó. bronze em cachecols, calçados, chapéus, cintos.
ção. calhas. cimento. cal, .cre, chapa:
Indústria li Quimica Sovei Ltda .
rra. em tio . c:nimbo em , bruto ou cintas, combinações. corpinhos. calças
isolantes, caibros, caixilhos, cotunae.
São Paulo
rci Imante oreparado. cimento me- rh senharas e de crianças calções. calchapas • para coberturas, 'caixas dágua
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente ças, camisas, camisolas, camisetas
• caixas de descarga para etixos. edifica.
rabalhado. couraças.. estanho bruto ou cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
çeies precnoldadas, estuque, emulsão ck
/areia Imante trabalhado, ferro em bruto salas, casacos, chinelos. dominós. achar.
base astáltico. estacas, esquadrias, estru.
harra ferro manganês, tarro velho pes, fantasias, fardas para militares. co.
turas metálicas para construções, lamegusa em bruto ou parcialtnente traba. , i egials, fraldas, galochas, gravatas, gorlas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Ihado. gusa temperado. gusa maleável, ros, ogos de lingerie, jaquetas, laquêS,
dt junção,' ¡ages, lageotas. material iso
âminas . de metal, lata em tôlha. latão luvas, ligas, lenços, mantõs. meias:.
ante contra trio e calor, manilhas, mas,
IN gb: BR ' SeLEIRA
em fõlha, latão em chapas, latão em maiôs. mantas, riandriao, mantilhas, pas
sas para revestimentos de partdes. maverga lhões. liga metáliCaa limalfaas. letõs. palas. penhoar, pulover. pelerinas:
deiras para construções, mosaicos, promagnésio. manganês. metais não traba- DeugaS, tiouches. -polainas, pijamas pudutos de base as táltico. produtos para
Classe 46
lhados ou parcialmente trabalhados. me- nhos, p erneiras. quimonos, regalos,
tornar impermeabilizantes as argatnas,
. Velas
tais em massa, metais estampados. robe de chambre., roupão, sobretudos.
sas de cim ato e cal, hidráulica, padre.
----- — netái.s. para
' solda, níquel, ouro, zinco suspensórios, saidas de banho, sandálias.
gulho. produtos betuminosos, impennea.
Termo n. 9 754. 344, de 16-6-1966
corrugado
e zinco liso em filhas sueteres, shorts. sungas. stolae ou siacks
billzantes aqui dos ou sob outras tormas
Marco Auditoria Revisão Contábil
toucas, turbantes ternos, uniformes
para revtsti...ento e outros come na pa,
á .C. Ltda.
Termo n.° 754 . 349, de 16-J6-1966
e vestidos vitnentação,. peças ornanientais de ci.
!São Pdul.::
Manufatura Sul Americana de 'fabacor
mento ou gesso para tetos e paredes,
Termo
n.°
754.354, de 16-6-65
Sociedade Anônim a
•
papel pare torrar casas, massas antl.
Luiz Mias da Silva
São Paulo
ácidos para use nas construções, ParSão Paulo.
MARC07-AUDITORIA
" FIDALGO"
quetes. portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
Ind. Brásileira
E REV I SAO,
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tan.
Classe 44
ques de cimento. vigas, vigamentos e CONTA BI L S; C. LTDA. Charutos, cigarros, cigarrilhos, fumos em
vitrõs
cordas ou em fôlhas e tabacos
‘Tome Civil
_
Têrmo n. t 754.339, de 16-6-1966 Termo
n.° . 754 . 350, de 16-6-1966
Termo n. P 754.345, de 16-6-1966
Farmácia Gusmões Ltda,
Pedro
José da Silva e outros
Auto
Elétrico
Santa"
Rita
Ltda.
São Paulo
São Paulo
pão Paulo
G9MDEs
" TRIO BRASIL Ind. ras 3. 1 eira
" SATA RITA
Classe 42
CANÇAO,CELIO
eClasse 3
Ind..Brasileira .
Para distinguir: Aguardentes, apula.
.CELITO
Ãlcool para farmácia
vos, anct, hitter, brandy, conhaque cer.
Inc. Brasileira
vejas. fernet, f genebra, gin, kumel,
Passe 33
Termo n.° 754 .. 340, de 16-6-1966
.r
nectar, punch, p ipermint, rhuna
Serviços de auto elétricos
Chance Blocos - Indústria, Comércio e
Classe 32.
sucos
de frutas sem álcool, vinhos, veta
Representações Lida. .
Para
distinguir:
Almanaque:..
agenda9.
Termo n.°'54.437, de 16-6-1966
mouth, vinhos 'espumantes, vinhos
nnuários, álbuns im p ressos, boletins ca.
São Paulo
jines Carrenho
quinados e whisky
tálogos, edições impressas, revistas,
São Paulo
CHANCk BLOi.:05
de publicidades, programas radioTermo n.° 754 . 355, de 16-6-66
Ind. Brasileira'
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaJIMAPI
Heitor Masatoshi Endo e outro
trais
e
cinematográficas,
programas
Classe I6
Ind. 'Brapileira
São Paulo
circenses
Blocos cie concreto
Classe 24
—
Aiamares.
atacadores
para
espartilhos
Termo n. 0 754.351, de 16-6-1966
Termo n.o 754.346. de 16-6-1966
"OS INFERNAIS 4
e -calçados, ataduras de algodão para Manufatura Sul Americana de Tabacos
Indústria de Móveis °vedai/ Ltda.
Ind.
diversos fins exceto para fins medieiSociedade Anônima
Classe 32
São Paulo
-mis, bandeiras] bordados. braçadeiras
São Paulo
,
Para d.stinguir: Almanaques, ageni"
borlas,
cadeadOs
caas
ara
móveis
e
"OVERLAN"
anuários, álbuns im p ressos, boletins, ca.
" ITAMARATY"
planos carapuças para cavalos corInd. brasileira
tálogos, edições impressas, revistas, 6r.
Ind.
Brasileira
dões. debruas. lã fitas forros franjas
gãos de publicidades, programas radioClasse 40
festa° feltre, para órgão, fofos galarClasse •44
Móveis em geral. de metal, vidro, de lates la mpa ri nas. mochilas, mosquitei Charutos cigarros, cigarrilhos, fumos, fônicos, r ádio-televisionadas, peças teaa ç On. madeira, estofados ou não, imiti- ros, nesgas, Ombreiras e enchimentos
trais e cinematográficas proa ra tilas
em fõlhas ou corda e tabacos
circenses

Ind. Brasileira'

sovEL
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Publicação freia% de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da . publicação começará
correr o Prazo ti 50 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departament0
hiacion.P1 da Propriedade Industrial ai:ilidias que se julgarem prejudicados com a concessão do registra requerido

Têrmo 1-1.9 754 . 356, de 16-6-66
Edison Ribeiro Pinto
São Paulo

"A TRIBUNA DE
*
. Brasil^ir:
C

l-,35`;-: 32

Tèrtno n. 9 r•:4 .357. de 16-6-4N6
Cirrouse/
inc ústria e Com. de
fir ic,uedos Ltda.
São Paulo

"CARROUSSEI"-.'
Ind. Brasileira

de papel transparente, sacos de papel a de tomate. mel e melado, mate, mas,
serpentinas, tubos, pJstais de cartão ia s p ara mingaus, molhos, moluscos
e tubetes de papel
nortarda mortadela nós moscada. no.
res. óleos comestiveis. ostras uvas
Têrmo n.° 754.359, de 16-6-66
Manufatura Sul Americana de Tabacos frAes Naos. pralines pimenta, pós para
audins pick:es. peixes, presuntos. pa .
S. A.
tes. pedi - pois. pastilhas . pizzas pudins.
São Paulo
• guei los rações balanceadas para ant
St
mais, requeijões. sal, sagu. sardinhas
sanem cles salsichas, salames sopas eni Atadas orvetes , suco de tomates e de
Classe 44
Charutos, cigarors, cigarrilhos, fumos 'rutas; torradas, tapioca tâmaras talha.
tremoços. tortas, tortas oara
em folhas ou em cordas, tabacos
mento de animais e aves. torrões,
Têrmo n.° 754 .360, de 16-6-66
roucinhc e vinagre
Consertei Comércio e Servir.".
T
n.° 754 .363, de 16-6-66
êT/110
Televisão Lida.
Barbon 6 Lepri Ltda .
São Paulo
. São Paulo

IPIRANGA'
Ind. Brasileira

Classe 49
Automóveis bonecas e bonecos, baralhos de cartas bolas para todos os
esportes. balões de brinquedos. hmClasse 33 pertos em torna de instrurnertos
Consertos e serviços de tei-wisão
:ais discos espingardas de brinquedos.
ferramentos para crianças. logos de
Tèrmo n.° 754 .362, de 16-6-66
lama. iog -is de domino, mobilias de Manufatura Sul Americana de Tabacos
brinquedos quebra-cabeça em tortas
S. A.
armar, revolver de brnquedos. queSão Paulo
bra-cabeça em tonna de arar revolver de brinquedo. taboleiros para logos.
"
tambores de crianças. trens e vias :é:reaS
Classe 44
Fumo em falha, em corda e et12
Térmo n.9 754 .358, de 16-6-66
turno picado. desfiado e migado. acon.
.A paras de Papel Leopoldina Ltda .
4:danado em latas, pacotes e quaisquer
São Paulo
outros recipietes adequados, charutos
1
cigarrilhos e cigarros de palha: artigos
para fumantes tais como: piteiras. caa . himbos, cachimbos orientais ( narqui.
Classe 38
leh), boquilhas; carteiras, cigarreiras
Aros para guardanapos de papel
o cigarros e bolsas para fumo: isam.
aglutinados, álbuns (em branca)), álbuns
queiros. residuos de fumo e rapé, palha
para retratos e outógrafos, ba13-zs (exIara cigarros, em carteiras ou bobinas,
ceto para brinquedos) blocos pt.ra
com ou sem boquilha e cigarros
cOrrespondência, blocos para cálculos
Tarmo n.° 754.361, de 16.6-66
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escre- Comércio de Cereais Mosso,s a Thrla
ver. capas para documentos, carteiras,
- São Paulo
caixas de papelão, cadernetas. cadernbs, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões c0Classe 4 1
merns, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado Alcachofras. aletria. alho, espargos.
e em branco para desenho, cadernos açúcar. alimentos para animais, amido
esc/ares, cartões em branco, cartuchos itrnc?i , as .ureixas, amendoim. -araruta
de cartolina, copas planográlcas, ca- arroz atnen aveia, avelãs, azeite. azel.

"OPMSERTED"
Ind. brasileira

MARAJÁ
Ind. Brasileira

"LEOPOLDINA"
Ind. PrEsjleira

• "140SOP*"
Ind. brasileira

dernos de lembrança. carretes de papelão, envelopes, envolucroS para cha-

rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetos, folhas índices
folhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de a/umin:o.
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou um pauta, papel crepoi, papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. PoPel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escre'aer, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para embrahar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos

" DONIZETTI
Ind. Brasileira
• Classe 15
Para distingi:1r: Artefatos de ceâmica.
Porcelana. faiança, louca vidrada para
uso caseiro aparelhos de chá, de café.
de largar, serviços de refrescos e de
radas a saber: abajures de lampião.
arviros. apanha-moscas, bacias de
atr na bandeijas banheiras. biscoiteiras
aotilas, bules, cateteiras canecas
:asa, ais chavenas centros de mesa
.orn poi e,ra. cubosê, descansos de porcaa na. escarradeiras. espremedores filtra
unis garra ios, globos. fard:neiras farros Jarrões. lavadedos, lavatórios
fl , ;" liras de norcelana. rnante.
girei ras. molheiras, moringas. palite:ros
aed estais. pias. pires: polvilha ri i res.
aorta-facas pores. puxadores. receptáculos. sale:ros: serviço de chá: taças
-Iara café, travessas, terrinas, orituSis
vasilhas. vaso, sanitários e idearas
Térmo n.° 754.364, de 16-6-66
Ma— 'atara Sul Americana "-

S. A.

São Paulo
d VELEIRO Ind. Brasileira

Classe 44
Cigarros. acendedores para cigarros
aromatizados para fumantes, bolsas pare
fumo, bolses para rapé cachimbos. car
tetras pare turno. charutos, cigarreiras
tona» banha. bacalNau. batatas. baia,
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha cinzeiros. estofos para cachimbo filtros
-aft em pó e em grão. camarão. canela tiara Piteiras, fosfore:ras de bolso. isem pau e em pó. cacau. carnes. chã queiros. paria para cigarros, piteiras
-...aramelos. chocolates, confeitos. cravo ponteiras de cachimbos. porta-charutos
rapé. sacos para fumo
:ereais. cotninho. creme de leite, cremes
iãmentícios. croquetes. compota& canTérm on.° 754.365, de 16-5-66
Oica. coalhada. castanha. cebola. condi
Indústria e Comércio de °a-oara
alimentos.
colorantes
mentos
Maire Ltda.
c'aouriçoe. dendê doces. doces de (risSão Paulo
as- espinafre. essências alimentares, em nadas, ervilhas, enxovas. extrato de to.
"
mate, farinhas allmenticias. favas. féculas, flocos, farelo. fermentos. feijão
Classe 36
•
figos. frios, frutas sêcas naturais e cri& Para distinguir: Artigos de vestuário:
taázadas: glicose, goma de mascar. gor e roupas feitas em geral: Agasalhos
duras, grânulos, grão de bico, gelatina aventais. alpargatas. anáguas. blusas
goiabada. geléias. hem doce. herve hotas, botinas. blusões. boinas, baba
mate, hortaliças. lagostas . linguas. leite douros. bonés, capacetes. cartolas :ara
.iondensado. leite em pó. legumes eer ouças. casacão, coletes. capas. chales
:ordem, lentilha& linguiça. louro, mas. cachecol& calçados. chapéus. cintos
las alimenticias. mariscos, manteiga cintas, cora hi n cões. corpinhos. calça'
margarina, marmelada. macarrão, mas. de senhoras e de crianças, calções, cal.

MAIRE
Ind. Brasileii..

ças. camisas. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colannhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, echarpes. tantas' ds. tardas para militares, coa
queteres. shorts. sungas. stolas ou slacks,
lavas, ligas. ienços, mantõs. meias,
iegiais, trarias. galochas. Gravatas, gorros. leo os dt lingerie. laqueias. laquês.
matas. mantas. mandribo. mastilhas. macios, pelas. penhoar. pulover. pelerinas,
as pouches. polainas. pilamas, pu.
nhoa. perneiras, qui monos. regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, sairias de banho. sandálias,
toucas, turbantts. ternos. uni Formes
e vestidos
Têrmo n.° 754 .366, de 16-6-66
Metalúrgica Margarida Indústria
Comércio Lida,
São Paulo
" MARGARIDA Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, eco
doce, aço para tipos. aço fundido aço
Parcialmente trabalhado aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
g
iarclairricnte
rra ha lh,lgo. htro, -p
manganês, bronze em pó. bronze em
oarra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimente merabo°. cobalto bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças. estanho bruto ou
parcialmente trabalsada terra em bruto
na barra, tarro manganês tarro ve/ho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado , gusa temperado gusa maleavel,
laminas de metal, lata em folra latão
CID tôlha latão em c ha p as . ! a dio em
vergalhões, ligas metálicas. amalhas,
magnésio manganês metais não trabeihados ou parcialmente trabalhados, metais em massa metais estampalos,
metais Para 4olla mane • zinco
Têrmo n.° 754.367, de 16-6-66
Fi-Sul — Comercial e Importadora de
Automóveis S. A.
São Paulo

• PI-SUL
Ind.Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhe—s. aviões amorrecerlores, alavancas e câmbio barcos,
breques, braços paru veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros. 'tratores. carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias. chassis, chapas cir,:ulares para veie, ' ss. cubos de veiculos,
corrediços para ve direção. desliguieiras estribos. ,scadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros. eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão,
— motivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas. motocarg as moto furgões.
navios ônibus. para-choques.
para-lamas. para-brisas. padas. pantões.
rodas para biricletas, raios para bicicletas, reboque radiadores para veiculos,
rodas para veículos. seuins. triciclos, tirantes pare aelculos, vagões, velocipe-
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bules: cadinbos. cadeados. castiçais, colheras para pedreiros coerentes, cabides
desinfetantes. 'papel tumegatório . .pós
inseticidas, 'parasiticidas, tungicidas e
desintetantes, preparações e produtos
inseticidas. germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas. remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
P 0 II(
desinfetantes. sais para fins agricolas,
sànitrios e veterinárias. sulindustria Brasileira aorticulas.
fatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais. venenos contra insetos, ant.
Classe 25
mais ;e hervas daninhas
Desenhos' artísticos, letreiros, maquetas;
chaves; cremOnes, chaves de parafusos
plantas, painéis, stands
conexões para encanamento, colunas'.
Termo n.° 754.369 de 16-6-66
caixas de metal para portões, canos de
Tintas Prospa do Brasil S. A.
mead, chaves de tenda, chaves isglêsa,
São Paulo
cabeções. canecas. clpos, euchepots.
centros de Mesa. coqueteleIras, caixas
pare acondicionamento de aLmentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras. , cafeteiras, conchas coadores: distintivos ., dobradiças; 'enxadas, erixadôes. esferas.
engates, esgmehos. enfeites' para arreios
estribos, esfeás 'para arreios, espuma,
deiras; formõeS. oices, Ferro pare cortai,
capim terrolhis, facas, facões, te.:.:ba,
duras ferre cciantim- a carvão, faruteiras.
1.1111S, fôrtlYaS.: para doces, freios para
estradas de Ferro, frig:deiras; ganchos
grelhas • gar loa", ganchos para quadros
para 'Iarruagens: insignias: limas, lâminas,' liroreiros. latas de lixo:
jarras; machad:nhas. molas para porta
Classe 1
molas para 'venezianas. martelos darSinal
retas, matrizes; navalha: puas; páá, preTermo n.° 754.370, de 16-6-66
gos, parafusos, picões, porta-galo; po
.Tintas Prospa do Brasil S. A.
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas. roldanas, ralos para- pias, rebiSão Paulo
tes,' regadores;! servi ç os de chá e café.
;erras, serrotes. Sachos, sacarrolha; te.uras. talheres atlhadeiras, torqueze.
tenazes, travadeiras, tela; dt arame, torneiras, trincos, !, tubos pára encanamento
trilhos para Pintas de correr. • taças.
travessas, turibulosf, vasos, vasilhames
e verruma •
Têrmo n.9 ' 754.372, de 16-6-66
Indústria Metalúrgica Renize Ltda.
São Paulo
dee, varetas' .1k_ contrôle do afogador e
troleibus, varaes de
aceleracicr
:arros. toletes para carros,
Termo n.° 754.368, de 16-6-66
Deroração Polo Ltda.
São Paulo

R R1N 1 Z
Indústria,'Brasileira
IND. BRASILEIRA
Classe 1
Tintas, vernizes e esmal'es
—Termo n.° 754.371, de 16.6-66
Somar Sociedade Mercantil e Representação Ltda.
São Paulo

SOMEB
Industria Brasileira
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outrie art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas. ar'
arame liso ou farpado. assadeiras açumações de metal, abridores de latas
careiros: brocas, bigornas baixelas
bandellas, bacias, baldes, bimbonieree;

lasse 11
Ferragens.' ferramentas de tôda espécie
'cutelaria em geral e outris art:gos de
metal a saber: i Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros, brocas, bigornas, baixelas,
bandelias, bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides*
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para ! encanamento, colunas,
caixas de metal; para portões, canos de
mearl. chaves de_ fenda chaves isglêsa,
cabeções, canecas. cipos, cachepots,
centros de mesá. coqueteleiras, cabias
para acondicionamento de ai:mentos;
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras. conchas coadores; distintivos. dobradiças: enxadas, enxadões. esferas.
engates, esgukhos, enfeites para +arreios

estribos, esferas para arreios, espuma.
deiras; Formões. //aices, ferro para Lorta*
capim, ferrolhis, facas, tacões, tet ha.
duras ferro comum a vão. térureiras,
;una fôrrmas par:- doces, Freios para
estradas de ferro, friW.deiras; ganchos.
grelhas garSas, ganchos para quadros

ras para roupas: e mata óleos para coaoleins, óleos pare limpeza de cat.ps. Dós de brannuear roupa. salicato
ck sódio. soda. cáustica, sabão eia nó.
sabão comum. sabão de estregar e saporláceos. tilolos de polir e verniz
Para :aiçarlos
dodzis para darruagens: insigniás:
Têrmo 11 9 754.37E, de 16.6-65
larainas, liroreiros, latas de lixo Injústria Eletrônica Telemat,c Ltda.,
jarras: machad:nhas, molas para porta
Bahia
molas para venezianas, martelos dar
012/IFUS
-atas matrizes; ravalhas; puas; Pás. Pre
Ind. Brasileira •.\1
aos, parafusos, picões, porta-gelo:- po.
seiras, porta-pão, porta-jóias. .palliteiros
Classe 8
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebi- Para assinalar: Televisores, rádios e
tes, regadores; serviços de' cila e café
icnógrafos
serras, serrotes, ...chos. sacarrolha; teTermo n.° 754.377, 'de 16,6-66
ouras. talheres atlhadeiras. torqueze.
Panificadora Camilópolis Ltda.
tenazes, travadeiras telas dt arame, tor
São Paulo
neiras. trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças.
DRUCI-dt;
Êrasileira
travessas. turibulos; vasos vasilhames
e verruma .
' Class2 41
" Biscoitos
Termo m° 754.373, de 16-6-66
Cooperativa Agrícola de ._:otia
Têrmo o.° 754.378. de 1.6-6-66
São Paulo
Panificadora São Sebastião Ltda.
. São Paulo
i

SA0 SEBASTIA0
Ind. Brtisileira,
Classe 41
Para distinguir: Substâncias
c ras panif • !adas, notadamente: pães.
1..s.,„r.os, bolachas, bolos, broas doces
INDUSTRIA BRASILEIRA
,
e confeitos
Classe 2
Têrmo
n.°
754.379 de 16-6-66
Adubos, ácidos sanitários, água desinCalmepel Caldeiraria e Mecânica
fetantes e para fins sanitários, apanha
Pesada Ltda.
môsca e insetos (de goma e aanel ou
São Paulo
papelãol, alcalis bactericidas, harati.
carra paticidas, cresol. cresotaliCAIàdiEFEL
na. creozoto, desbdorantes „fesintetan
Ind. Brasileira''
tes. defunadorea, exterm i na d o' e ' • ir
tes. embrocações para animais. enxerClasse 6
tos, farinha de ossos, fertilizantes 'os- , Para distinguir: Máquinas industriais é
fatos, iomiicidas. hàno:cidas h/migam suas 'partes integrantes, espe :a ¡mente
caldeiras industriais
res. glicose rara fins veterinários, guanos.h erb icidas. insetifumas. larvicIdaâ
Termo n.° 754.380, de 16-6-66
microbicidas, medicamentos para anl. Atlaska- Peças Para Refrigeração Ltda.
mais, aves e peixes, óleos desinfetantes
-:ac Paulo
veterinários. petróleos •/anitá.:•fos e
ATLASKA
Têrmo n. 9 754.375, de 16-6-66
Ind. Brasileira
Indústria Eletrônica Tele/nade Ltda.
Classe 8
Bahia
Para distinguir: Aparelhos refrigeradoUNCISOIL
res, câmaras frigorificas, aparelhos e
birasileiri,.
peças Para refrigeração
Classe 8
Têrmo n. 5 754.381, de 16-6-66
Para assinalar: Televisores. rádios e
aroaailma Ltda.
fonógrafos
São Paulo
Têrmo n.9 754.374, de 16-6-66
DROGAILMA
Agrícola Augusto Ferreira
Ind.
Brasileira;
São Paulo
Classe 3
SUING
Para distinguir: Substâncias químicas,
e preparados para serem usae
Industria Brasileira proriatos
dos na medicina e na farmácia
Termo n.' 754.382, de 16-6-66
Classe 46
José Vicente de Camargo
Para distinguir: Amido, anil. azul ds
Prússia, alvaiade de zinco abrasivcal
São Paulo
algodão preparado para limpar =tala
JOIIMAN
detergentes. espremacetes. extrato th
,lad. Brasileira
anil. fécula nara tecidos. fósforos de
cara e de madeira, goma ora lavanClasse 48
deria. limpadores de luvas, liquidos de -'ara distinguir: Perfuines. essências ex.
branquear tecidos, liquidos mata-gorda. tratos, água de' coibais, água de touca.

„ç'
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Odor. água de beleza, água de quino j
água de rosas, água de alfazema. água,
para barba. loções 2 tónicos para ots
cabelos e para a pele. brilhantina. ban
defina. "batons” cosméticos, tixadore.
de penteados. petróleos. óleos para ocabelo,.creve reluvenescente. cremes -gor •
durosos e pomadas para limpeza da
pe1e e "Maquilage - depilatórios., ateso
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis Para
pestana e sobranceiras. preparados para
embelezar cilMs e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
Ou não. sabonetes, dentitricios em pó.
pasta ou liquido, sais perturbados para
banhos. pentes. vaporizadores de pariu
me. escamas para dentes. cabelos. unhas
cílios. saquinhos perfumado. preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o- tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da cuti-'
cula. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para detcolorir unnas
tillas e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
•
Térmo n.° 754.383, de 16-6-66 •
Indústria Casa Romano
Ltda.
.-„ão Paulo

!ROMANO
\Ind. Brasileir/
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos.
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas. ameixas. amenkoim. araruta
arroz, atum. aveia. 'avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chã,
caramelis. chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
alimenticios, croquetes, compotas. can.
gica coalhada. castanha, cebola. condimentos para alimentos, -colorantes,
chouriços. dendê, doces, doces de frutas, espinafre essênc:as alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toêmate, farinhas alimentícias, lavas, féculas flocos, farelo, fermentos, feijão
figos frios, !Turas sêcas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bici gelatina.
goiabada. geléias, herva doce 'serva
mate. hortaliças. lagostas, línguas, leite
condensado, le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. muar:V. nassa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus,. molhos miluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães. paios. pralinés 'pimenta. pós para
pudins. picklea peixes. presuntos. patês. peta-pois, pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sag& aardinhas.
sanduiches. sorvetes. suai de tomate e de
frutas, torradas. tapioca, tâmaras, talha.
sim, tremoços, tortas. tortas para alimato de animal!, e aves. torrões
•
toucinho a Vincara
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Térnio n. 9 734.383, de 16-6-65
Nbilio F: rna:cles ,-!as NeveSão Paulo
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-ao Paulo Classe 21

Titulo de estabelecimento
Tèrmo n. 9 754.386, de 16-6 66
Schil Regulagens Técnica. r Fd
São Paulo
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Ind. Brasileira
Classe 44
Cmarutos, cigarros, cigarilhos, fumos
em cordas ou em lolhas, tabacos
Termo o.° 754.388, de 16-6-66
dminis— Grupo Técnico
tração Ltda .
São Paulo
Classe 33
Sinal de propaganda

São Paulc

PLASTMAII
End. Brasileira'

Triu-

DE AIL1INIS
TRAÇIO
Ind. Brasileira

NICO

Classe 33
Nulo

Tênmo n.° 754.389, de 16-6-6C
Classe 28
Castellani Júnior • NPlson
*"
Para distinguir: Artefatos ne material
Hennig
plástico e de nylon: Recip:entes fabriSão Paulo
c.adas de material p lástico, revestimentos confeccionados de substâncias ani..tti gBRA VE/M)
mais e vegetais: Argolas açucareiros.
n' J CO
armações para &cios, bules. bandejas.
f
nases para telefones, baldes. bacias bolClasse 21
sas, caixas, carteiras, chapas caboQ
para ferramentas e utensIllos. cruzetas, Par adistinguir: Protótipos adaptáveis
em carros motorizados em geral,
caixas para acondicionamento de alinacionais e estrangeiros
mentos caixa, de mater: • al plástico para
baterias. coadores. copos. canecas. conTêrmo n.° 754.390, de 16-6-66
chas, capas para álbuns e para livros.
Bristol-Myers Company
cálices, cestos, castiçais . para veias.
"Estados Unidos da América
caixas para guarda de ibletos. cartaz.'
chos coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de piástici
para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
Classe 48
garfinhos de plástico para sorvetes for- Pira distinguir: Perfumes, essências, exminhas dt plástico para sorvetes, discos tratos, água de colónia, água de touca
ernbreagen de material plástico: emba- ador. água de beleza, água de quina
,
iagens de mater:a1 plástico para sorve- Agua de rosas, água de alfazema, água
res, estojos para objetos, espumas de nata barba. loções e tônicos para os
nylota esteiras, enfeites para automó- cabelos e para a pele. brilhantina. luaveis. massas anti-naidos, escoaciores de dolina. "batons" cosméticos. fixadores
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas de penteados. petróleos. óleos para os
para, bolsas. sacas guarnições guarni- cabelo. crave rejuveneseente. cremes goralçares para porta-blocos, guarnições durosos e pomadas para limpeza de
para I:quidificadores e para batedeiras pele e "maquilage" - de p ilatórios, desn
de frutas e legumes. gcarnições de ma- 'tonantes. vinagre aromático. pó de arroz
terial plástico para utensillos e eibleto:s. e talco perfumado ou -não. lápis para
guarnições para bolsas garfos. galerias pestana e sobranceiras, preparados pare
para cortinas, ferro laminados, plás- embelezar cibos e olhos. carmim para
ticos. lanche:res. mantegueiras, malas o rosto e para os lábios. sabão e creme
wrnóls. prendedores de roupas puxado- Para barbear. sabão liquido perhimadc
res de móveis, pires. pratos palitei- ou oso. sabonetes. dentifricios em pó
ros. pás de cozinha, pedras pomes arta Pasta ou liquido, sais perfumados para
aos protetores para documentos pu- banhos pentes, vaporizadores de perta
~a dapnrias. ~boina unha.
xadores de água para ato doméstico. me. *ACUA*
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Têt-ino m 9 754.387, de 16-6-66
Tabaco
..Sul Americana
S. A.
São Paulo

Têrmo n. 9 754.384. de 16-6-66
Plastmar — Indústria e CO”^ b,,in Ltda.

de 1 e 6

cai-e-

pa,-.3.:•D. é)nn4 it:, ,oiont unias.
JU s t1,11, aro tictdis óleos

p sn's

oar p s u?le

Tênao n. 9 754.391, de 16-6-66
Mat.ricio de Souza P5-'1:\ ão
, Guanabara

\I

A

Classe 32
Para clistMouir: Almanaques, age 11 is.

anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos. rádio-televisionadas, peças tea trais e cinematográficas, programas
circenses
Têrmo n.° 754.392, de 16-6-66
Madri] — Comércio e Indústria de
Madeira Ltda .
Guanabara

MADRIL
INDDSTRLA BRASILEIRA
Classe 40
Para assinalar móveis de madeira em
geral: Armários, bureaus, camas. e
mesas
Térmo n.° 754.393, de 16-6-66
Vidrocar Ltda.
Guanabara

VIDROCAR
' Classe 14
Para distinguir vidros para automóveis
Térmo n.° 754.394, de 16-b-66
" '°" Comércio e Indústria de
Calçados Ltda .
Guanabara

LEITHE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir calçados para homens,
senhoras e crianças
Têrmo na' 754.399, de 16-6-66
`" "^on Instrumentos Médicos
Oftalmológicos Ltda.
Guanabara

MEDICON
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 10
Para assinalar instrumentos c aparelhos usados em oftalmologia
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,

detergentes, esuremacetes, extrato de

Qual-a .:"eir a 21
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita do acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
o correr o prazo de 60 dias para o deferir:lento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departarnenso
-Nacional da Propriedado • ?andu:Arial aquêles
_ que
. se pile areia prejudicados com a • concessão do restem requerido
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma pare lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. líquidos mata-ganiu-raia para roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de estregar e saponáceOz, tijolos de polir e verniz

de mesa imitas para esporte. • miniatu- assentos pára enfermos, ataduras; bs- metais pára solda, níquel, ouro, zinco
rae de uten&lios domésticos. máscaras ft:ris; cadeiras para clinica médica, camcorrugado e ainvo liso em teilhaa
para esporte nadadeiras, redes p ara braia hidróSla, cânulas, cataplasma de
Classe 4
pesca, taati kó -étes e varas para
feltro, catgut, cer,a laminada, cera para Para distinguir substâncias e produtos
instruções e articulação, cêra colante, de oriaem animal, vegetal ou mineral,
• oesca
sntas para fins clinicos costómos, cu- em erutp ou parcialmente preparadas::
Classe 20
Âncoras, bóias, botes, salva vidas, bar- retas: . dentes artificiais, dentaduras, de- Abrasivos em bruto, argila refratária,
cos. lanchas, cintos de natação velas pressores, dilatadores, drenos. duchas asfalto em bruto, algodão em bruto oe.
para barcos, ganchos para botes e dis- vaginais; elevadores, espartilhos. espé- rume. 'borracha em bruto. bauxita, bana
culos vaginais, esponjas clin cas, estufas, loba. orei.: cânfora, caolha, chifres, zê.
positivos para arriá-los, barco ou
para calçados
espátulas, escalpelos, escopros, extrato- ras de plantas vegetais • de carnaúba o
flutuador acionado a pedais
res, escavadores; fios de linro para te - aricnri, crina de cavalo, crina em ge»
' Classe 19
• Termo n.5 754.395, de 16-6-66
Auto Gambea Peças e Acessórios de A ves e ovos em geral. inclusive, blahc ridas, facas; ganchos para músculos ce- espato, ervas medicinais. extratos (ecoa
da seda, animais vivos, bovinos, -2'apri latometros. gazes, godivas, goivas.. pés- sim, estopas, extratos de plantas, enxó-.
Automóveis Ltda.
so, grampos para saturas, guta-percha; ire, folhas. fibras aagetais, Beires secas,
nos, • galináaeos e acenos
Guanabara
Classe 18 histerernetros; irrigadores, 'nstrumenass grafites, goma em bruto; granito em
Armas e inueições. de guerra e caça; cxúrgiCos para operações: . !igaduras de bruto, kieselghur, liquidos de plantas,
Al'unges, arpões, balas, baionetas. ca .. cânhamo, líquidos e pOs para limpeza látex em bruto, ou parcialmente prepaa
rado, -nine-rios metálicos, madeiras em
nhões carabinas, chumbo para- caça, e polimento para fins odontológicos,
Classe 21
Para assinalar veículos e suas partes cartuchos, diriamites, espoletas explosa ea , luvas e dedeiras de borracha, e- bruto ou Parcialmente trabalhados, em
integrantes
vos; ,espeigardas; fusis; fOgos de artife ma para ossos, lancetas; massas plás- toras, serradas e aplainaas, mica. mar.
cios, metralradoras. pistolas pólvora, ticas para fins odontológicos, máscaras mores em bruto, óxido de manganês,
Têrmo n.9 754.396, de 16-6-66
para aneste sa, mesas . de operações, me- óleos de cascas vegetais, óleos de linha.
putthal e revólver
Labor Publicidade e Serviços de
Classe 1! sasa Para curativos, martelos; olho ar- ça em bruto ou parcialmente prepara"
Imprensa S. A.
Perragees, fereamentas de tôda espécie tificiais; perfuradores, pés e braços ar- doo, plumbagina em ,bruto, p6 de moD
Guanabara
cutelaria em geral e outris anelos de tilicials, placas pare ossos, 'pontas Ide laçam para furAioees, pedras britadas,
natal a saber i Alicates, alavancas, ar- guta-perdia para obturações de canais picres em bruto, pedra calcária. plantaa
mações de metal. abridores de latas porcelana, protetores para seios, p nceis medicinais, pedras cm bruto, quebrachoo
-tonna liso ou farpado. assadeiras. açu para garganta, pinças anatõMicas, pr.o- • raizes vegetais, resinas, resinas naturais,
lufes: 'cadinhos
• cadeados castiçais co. tetores; rolos cirúrgicos de lã de pau, residups Mateis, a g ido, seivas, talco
Classe 8
:areiros; brocas bigornas.. baixelas ruge para desgaste dentário, retoscópio em bruto, xisto, xisto betuminoso, sin.
Para assinalar aparelhos eletro-doinéscato
aandeijas. bacias, baldes. bimbonieres. bugia, ruginas; sarjadeiras, • sandaracá,
ticos eia geral
.heres para pedreiros correntes, cabides seda e crina para soturas, secos para
• Classe 2
Termo n.9 754.397, 'de 16-6-66
chaves; cremones. chaves de parafusos gelo e bolsas para água quente, soadas, Carrapaticidas, desintettaates, embroca.
Importadora Brasileira de Óptica S. A. zonexeies Para encanamento, colunas ser ngas para lavagens e' injeções, ser- ções para animais, farinha de ossos,
Guanabara
caixas de metei para portões canos ,ir ras. serras para raquiotom ia: tampões medicamentos para anirna.S, aves premeara haves de tenda chaves isgiesa higiénicos preservativos, tira-leite. ter. parado s ep rcalutos inseticidas, parasi.
cabeções, canecas. doas, •cachepots memetnos. tesouras, trepanos, toalhas tici das. remédios para fins veterinários,
çentros de mesa, coqueteieiras caixas higiênicas, ventosas, verniz isolante pa- sabões veterinários e des:nfetantes. sais
para acondicionamento de atmentos
veterinários e derieOstantes sais vetaria
ra fins odontológicos
caldeirões, caçarolas, chaleiras. ca tetei
riários, vacinas para aves e animais,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
(lasse
ras. conchas oadores: distintivos. do
Instrumentos musicais de corda e stib$ sas minerais para f:ns veterinários, Poa
Classe 10
bradiças; enxadas. enxadões, esteres Partes: v:olão. lira órge.o hamon-os madas uso veterinário, vermiicdas uso
Para distinguir e assinalar: aparelhos engates. esgu.cbos. enfeites para arreios
cravos, espinetas citaras, violinos . vio veterinário, desinetantes e veterinários
oftalmológicos
estribos. esterap para 'arreios. esparsa las: harpas: planos; violoncelos: contra
Classe 2
-Jeiras; Formões; coices, Ferro pare ..astaT baixos. banodlins: rabecas: guitarras
Substâncias e nreparações guitnicaa
Termo n. 9 754.398, 'de 16-6-66
h,, , 1 n Ira quadros instrumentos musicais de sopro:. meta 'usadas na agricultem na horticultura,
Metalstil Indústria e Comércio de
estradas de terras fria (Jeiras; ganches ticos eu nâc e suas partes' baritonas na veterinária e para f:ns sanitários, a
Metais Limitada
.ionz a para darruagens. insignias.
Guanabara
sax-troirmas saxofones. trombones de para fins sanitários, a saber: — adubos
' uma iõrrnas Par, locvs rreiór
Pist ão- ela r :ns: trombetas:, cornetins quimicos. ácidos sanitários,- águas decapim ferroe-nó facas l. acões.
'ha ciaianeiss, pitanos: flageolets: 'flautas. sinfetantes, álcalis. bactericidas, beratia
mas. l âminas, iroreiros latas de iiao eboés, helicons. trompas de • pistões:
carrap at:cidas. desin 4etantes este.
luras Ferre roiam . , carvão -éri,teiras, 'gaitas: gaita. de Meai ocarinas:' chara.
ailiaantes. enxertos, fertilizantes,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
bolas para vepezianas martelos ea. melas: outros mstrumentos musicais:
formicidas e fosfatos
'eras matrizes: Mavalh:is alas: pás pr'f. gaitas de fole: :larmoniuns: adufes; srsn
Classe 1
Classe 5
'AOS ¡vira Lis( is .• nieN-s . aorta pêlo: cio
'ara e istinguir Absorventes, acetuna,
fonas: harmônicas e. castanholas
Para distinguir e assinalar: Matais não seiras porta-pão porta Jóias paliteiros
cia0S. acetato& agentes QUIMICOS para
Classe
F erroso em bruto e parcialmente prepa- partetas roldanas 'elos tiara
tratam 'nto e coloração ale libras, te.'
' mas , PPI- Aço em amo aço • preparado. aça
rados • .
"es. regadores. erviços de chã e café foce aço .para tipos, aço fundido, aço Idos couros. e caltiose; Eigua-raa, ake
,er-ds serro , ,s :arhos siicarrolha. "e ,dreia l ornente
Termos as. 754.40d a 754.442, deanilinas: alu,sen, aivalaele. ai.trabalhado, aço pálio. aço
, (1.. , ras roroueze 'afinado aronze bronze etr bruto ou 'dantes i ndustriais. alumlnio era pó,,
16-6-1966
Certo S.A. — Indústria e Comércio -anazes tra vade lras telas dr arame. ..or ' arda [menu trabalhado, bronze de moniaco. and-incruatantes. and-oxidan.
"unos O.hos a.ira 'encanamento nanganes nronze em pó. bronze em tes. anti-corrosivos, antedetonantes. azoSã. Jat
Tilhos ps ra rtaa le correr taças Iara ser fio ceusnbre em' bruto ou tatos, água acidulada para acumulado,
r avessas r ã :1111h,, vasos vasilhaina,
egaTo
'arria intente ore parado cimento me- res, água oxigenada para . fins industrla
verruma
• A'; Cobalto. bruto : ou parcialmente ais ame-sita: banhos para galvanizaçãlo,
1: n dtis t, ria Brtraileirsà
Classe 10
r ahaihado. couraças, estanho bruto ou benzinas. benzol. betumes, bicarbonato
le s6dio, de p otássio; cal virgem, cara
Para d • stingter• Abaixa enguias. abre ,a r
cialmente trabalhado ferro era bruto
Clame 49
bocas adenetaMos a tastadores. agra- ar barra Ferro manganês terro velho viees, 'carbonatos, catalizadores. celuloPara distingui ' logos hringuedos pas fos para casos agulhas para injeção. gusa em bruto ou pa rrialmen Fa traba- se, chapas fotográficas, composições. exsetemPos e ar telos desportivos: Auto- algodão h drófilp. ' alicates amálgamas, l hado gusa temparal • ci a,a maleável tintores de Incêndio, cloro, corrosiva,
romóveis e k,e leu las de brinquedos, aparadores. aparadores para fins médi- ãrninas -k -natal tas, • rn toãm, latâc aromatos.• corantes. creosoto& descoraria
armas de a rmauedo baralhos bolas o-cirúrgicos apar s lhos para massagens. si' fôlha iatàr em chapas 'ate° em • . 4a sincrustantes, dissolventes: emula
para todos os esportes. bonecas, árvo- aparelhos -de arasse() arterial aparelhos uerg alhõrs •• liga metálica limarias 45es fotográficas, enx..fre, ater, estuaires de natal. chocalhos, discos de arre. de diatermina, aparelhos sie • raios ultra- magnésio -manganês, metais não traba. tes, eestearatos: fendi, filmes sensibilia
zados para fotografias, fixadores, flui.
mêsso desportivo, figuras de aves e violeta. aparelho l de raio • X aparelhos tilados wi oarcialmente trabalhados
me, los para freios, formal fosfatas inclua.
GVW e ;animais, fogos de armar, fogos de infra-vermelho, aparelhos
de surdez„ tais era massa. , metais est.cmpados, ertais, fósforos industriais, fluoteteal
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Da pais ela pubíica eão começai a
Publicação feita de acordo com o art 130 do Código ri g e'ropriedade tn,aietrial
. correr o prazo de 30 dias para o deferimento do pedido Din a :ire esse :iram) poderão apresentai suas OpOSIC( , PS ao Departamento
Nacional da Propriedad e, Industriai aqueles alie se iulg 1; em , nrepuin:anos com o esancasssao do rei_istro reoveeioo

man ias mas
§uudientes pe re solda galvanizad,,its I ante conira frio e
glicerina; hidratos niarostlitiros, imitar ia:. pare re.vestimentus de °andes. ma
rneabilizantes. ¡aclararas lacasi am.ssas 'Raras para construções. :1:08a ICC». LEO,
itura. magnesio. mercurio. nitra altos de tmse asta,ttco, nroA titoi. claro
tos, neutradzadores. nitrocelulose; oro -nriaá intpermeabilizantes -is argali
oxidas, oxiriante óleo para pintura. Mac: ias de cimente e cel.. hidráulica p,a,pe
de linhaça, produtos quimicos para mo çalho. pradaria. batimanasos. anpermea
pressão. potassa industrial papéis he- Mb:antes liquidas ou sab ruivas b.ftna:
liográ ticos e preliocopista peliculas sen- para resitstimento e outros ' come na na
siveis. papéis para tootgratias e análi alimentação peças ornam nta;s de ci
se' de iaboratório. pigmentos. potassa :rie rlfo ou ges! io para retos e nasedes
pós-metálicos para a composição de un papel pare torrar casas massas anã,
tas preparações para fotografias.. prado ácidos para uso nas construções pari
tos para n . quelar pratear e cromar metes porras portões pisos }ia rai
produtos para diluir tintas. prussiatos para -parras- njolos tubos de ---mcrete
reativos, removedores. sabão neutro.
tacos tabus de vtotilação tan
sais, salicilatos secantes. sensibilizantes 7t,...5 de 'cimento vigas. vigamentos r
sililatos. soda cáustica. soluções Munovitrós
cas de uso industriai, solventes. sulfa
Classe
15
tos, tintas era nó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira ferro. parede Para distingu.r: Artefatos da ceamica
conatruções. decorações, couros. tecidos porcelana faiança louça vidraiia para
fibras, celulose, barcos e velculos, talco liso caseiro aparelhos de chá de café
de jantar, serviços de refrescos e de
industrial th.ner vernizes. zarcão
tiebidas a saber: abalares ie 4-impião.
Glasse 1%
Para distingui/ • maquinas e instalações imicareiros apanha-moscas, bar as de
para escritório: e desenhos em gerai latr.na, bandenas banbei.ns, biscbiterras
Arquivos para correspondancia. almo te -é: botijas. bules 'brerev,a ar 'c'as
fadas para carimbos e• para a ntas abri a sitiçais. . chavenas centros de mesa
dores de cartas, arquivos apontadorea ompoteira cubos. 'escamais porcaberços oara mata-borrão, borrachas ana, escarradeiras. espremedores tilo.brochas. canetas para desenaos. corta unis, garra"as, globos. iard • neiras lar
dores de papei colchetes. caninbadores os jarrões. lavadedcis. lavatórios lei
cestos para- papéis e correspondência eiras maçanttas de porcelana, manta
classificadores. chim. celadorea canetas vieiras molheiras. morangas. palite.ros
compassos, cotres, canetas tintr1ros. ca edestais. pias. pires; polvilhadires.
netas esferográficas desenhadores. ,data ,orta facas potes. puxadores. receptádores com musas, descansos para lapa :ulos. sale:ros; serviço de chá: taças
e canetas. esquadros. espátulas furado. 'ara café, travessas. terrinas, ormórs
rei. tusins, fichários, fitas para maçam
vasilhas, vasos sanitr: rios . e xicaras
nas de escrever Fichas para arquivos
Classe 13
meou/nas para escrever, calcular e soAdereçus: de Latais preciosos .semi
mar fitas gomadas, maquinas pane
---taas e scas unha, cies adereços di
grampeadores, grampos e aanehos para
p reciosas e suas imitações. aduri
Pedras
grampear. goma a-abica, aannadores
escritórios. gis. godets, instrumentos de nos de metais preciosos semi-preciosos
escrevei e de desenhos, lápis lapiseiras e suas mutações, alianças. anéis, artigos de 'notaria de metais preciosos
malhadores. mata-borrâo, máquinas
apetrechos para apontar -lápis. mapa balagandans de metais preciosos ou
secas. Metros para escritórios e pare semi-preciosos bandejas de metais ore.
desenhos, papel carbono. per'uradores ciosos. berloq ues de metal preciosos
pastas para escritórios. coem fechos de brincos de metal precioso cro serio
metal, pastas para escritórios .com ta- preciosos bules de metais preciosos
chas de metal, raorta-tinteiross parta carteiras de metais preciosos, colares
lápis. porta-canetas. . aprta-caranboi de metais preciosos ou senil-preciosos
porta . -ca. tas porta-blocos penas, orem contas de metais preciosos, copos de
sas. pincéis prendedores ie papéis Der
ciosos, diamantes, lapidados. fio de -,urn
CeVejOS
réguas. stencis, separadorei fio de p rata. -fivelas de metais precio
para arquivos, sinetes. tintas para es sos cafeteiras de metais preciosos, jóias
craves tirahnha. tintas para carimbos ibias falsas lantejolas de metais pre
tintas para duplicadores. fincas para im- ciosos, medalhas de metais precioso:
pressão, tintas para desenhos 'aparelhor semi-preciosos e suas" Imitações. palitos
para tirar cópias. pastéis de tantas para de ouro pedras preciosas para Jóias- Peescrever e desenhos. máquinas de en- dras' semi-preciosas para 161a pérolas
dereças. máquinas registradoras
e imitações de pérolas pratos de me.
tais preciosos, serviços la chá e de cate
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para constru- de metais p reciosos, serviços de licor
ções e decorações: Argamassas, argila dc metal precisar. serviços de refrescos
areia, azulejos, batentes, balaustres.. blo- de metal precioso, serviços de saladas
cos- de cimento, blocos para pavimenta de frutas de metal precioso. serviços de
ção. calhas, cimento, cal. cré. chapas sorvete de metal precioso, talheres de
isolantes, caibros, caixilhos, coluna& metais p reciosos. turibulos de metal,
turmalinas lapidadas e vasos de
chapas para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga pare etixos. edifica.
, metais preciosos
ções precnoldadas, estuque. emulsão de
Classe 14
base asfáltico, estacas, escioadriassvstru. Vidro comum laminado, trabalhada
furas metálicas para construções. lame- em (Mas as formas e preparos vidre
las de metal. ladrilhos, lambris. luvas cristal para todos os fins, vidro tildaisde Junção, !ages, 'casotas, material li- talai, com telas de metal ou tomposi-

.35eS

ilnriClaS aquários

is

aldearas d "12(.5. • bandejas . ..tinetas carlinhi-s cantaros cálices centro
is rnesa cap.sulas, copos, espelhos as
.arradmas, frascos tõrmas para do es
Fôrmas para tornos, tios de vidro qar
rafas . garra toes graus globos .haste
'arras. jardineiras; lico:etros marnaciex
ras. a,antegueiras. pratos pires portajóias, paliteiros, -ootes, pendentes pedestais,- saladeiras, . serviços para refrescos.. saleiros, tubos, tigelas traves,
sas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para ' relógios, varetas.
vidros para conta-gotas. vidro para
autamóveis e para bara brisas e
xícaras
Classe 1.2
Argolas, agulhas . de _metal para crO•
chê e &kat, máquinas de costura e
para bordar, altinétes de metal, botões
para roupa, canutilhos, colchetes, dedais, fivelas, fechos, cOrrediços grifas
para enfeites de vestidos e presilhas
Classe 50 .
Impressos para ,uso em cheques. dupli
catas, envelópes, faturas, notas promís
s4rias, papel de correspondência e recil'os, impressos e mcartazes, placas, tabuletas e veículos, bilhetes, impressos
Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências extratos, água de colónia, água de touca.
dor água de beleza, ásaaa de quina
água le rosas, água de alfazema água
para barba loções e tónicos Pata oa
cabelos e para a Pele brilhantina. banlolina: "batons - cosrnêticos fixadores
de penteados. petróleos- óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes got•
durosos e pomadas para limpe-ia de
pele a - maquilage". lepflatórios deso
lorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, apis para.
Pestana e sobranceiras, prepados Para
!mbelezar cibos e olhos. carmim pare
3 rosto e Para os lábios, sabão e creme
;sara barbeai sabão liquido perimiria&
lu não; sabonetes, lentifricios em pó
Pasta ou liquido . sais perfumados para
oanhos pentes. vaporizadores de p e rfumei escavas para dentes, cabelos tinhas
e cílios; saquinhos perfumado prepara
dos em pó pasta. liquidas e tilal05
praa o tratamento das unhas disso'
ventes e vernizes, removedores da cuti
cuia. glicerina er"umada para os -abeioí
e Preparados para descoloir unhas
eilios e pintas- ou sinais atificiais óleos
para a pele
Classe 47
Para distinguir combustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocaaboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas 'lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao .aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
tiuerosene
Classe 45
Pare distinguir Plantas, sementes e mudas para a agricultura a horticultura e
a floricultura. Fibra naturais

Llasse 44

Acendedores de cigarros e charutos,
aromansadores para tutnantes, bolsas
para tiliao, tabaco e rapé, boquelhas,
cachimbos, cigittrilhas. cinzeiros, toltros
para p.teiras, tosforeiras, fumo manufaturado ou não, isqueiros, palha pnra cigarros. piteiras, ponteiras de ca,himbos
e porta cigarros
Classe 43
Para distinguir; Bebidas • espumantes
sem áicool, guaraná gazosa, essências
Para refrigerantes refrescos, refrigerantes. soda, suco 'e F iadas e xaropes
. 'Classe 42 .
Para distinguir. Aguardentes, aperitivos, ant z
' , bitter bra,,dy, e2.ahrigue cervejas-. fernet, genebra, gin, kumel, 'ices
res, nectars Punch, pipermint, rhum,
sucns de frutas sem álcool, vinhos, verinouth, vinhas espumantes, vinhos
quinados e whisky
C.:lasee Sita
Móveis em gerai. de metai, vidro, di
Iço madeira, estofados ou não. intim
ave. móveis para escritórios: Armários
irmános para banheiro e para roupaa
asadas, almofadas acolchoados para
naveis, ancos. balcões. banquetas
landelas domiciliares berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para chá e café,
:oniuntos para 1ormitórios. conjuntos
sara sala de jantar e sala de visitas,
:oniuntos pará terraços, jardim e praia
oniuntos de armário e gabinetes para
''na e cosinha, camas. cabides. cadeiras
samtórias, cadeiras de balanço. caixas
ia r ádios. colchões. colchôÉs de molas,
dispensas divisões, divans discotecas
i( madeira. esp reguiçadeiras, escrivanl
abas, estantes, guarda-roupas mesas
nesinhas mesinhas para rádio. e teimai.
mesinhas para televisão. moicfures
:ara quadros. oorta-retratos, rii)u-onas
sot r ronas-camas.
.
pratele i ras. porta-cbm
.
ems sofás sofás-carnas
travesseiros e
i
trne
ví
Classe 39
•
Para distinguir: Artefatos de borracha •
borracha, artefatos da borracha para
veiculas artefatos de borracha não In.
cluidos em outras classes': Arruelas, ar
g olas amortecedores assentos para cadeiras, borrachas para aros. batestes de.
cofre buchas de estabilizados buchas,
buchas para . lumelo oatente de porta,
batente de chassis. bicos para mamadeiras. braçadeiras, bo, as bases para teletones borrachas oi
carrinros industriais borracha pi. a amortecedores.
bainhas de borracha ..ara rédeas, cochim
de motor, câmaras i;' ar. chupetas, cordões inassiços de
:racha. cabos para
Ferramentas chuv rias calços de bor
racha, chapas e —litros de mesa, co-r
das de borracha cápsulas de borracha •
parar entro de mesa calços de borracha para máquinas copos de borracha
discos de mesa. descanso para pratos,
para freios, dedeiras desentupideiras,
encostos, emb los,
o esguichos, estrados.
esponjas de borracha era quebrajacto
para aroeiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha. guarnições para
automóveis guarnições para velados.
laticheias para assedares lâminas de
borracha oara degraus listas de boro
racha, manoplas, maçanetas, proffli
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rea para para-lamas, protetores de pinas, casacão, coletes, capas, abales.
, aletanes, baldes. baciasonéis
bol- torneiras,
t
tambores, tampas,
para-choques, pedal do acelerador, pe- cachecols, calçados, chapéus. cintos. sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
suportes de madeira
dal de partida. pecas para businsts, cintas, combinações. corpinhos, calças para !cara:na:nus e utensílios. cruzetas,
Classe 25
pratinhos. pneumáticos, ' pontas de bor- de senhoras e de crianças, calções, cal- caixas para acondicionamento de • aliBibelats,
cartões
postais, cartazes, diga,
racha para bengalas e muletas, rodas ças. camisa', camisolas, camisetas, . entos caixa de material plástico para
plais,
desenhos
artificiais,
decalcomaniasa
massiças, aadizios, revestimentos cif cuecas. ceroulas, colarinho". cueiros. baterias, cciadores, copos, canecas, conborracha, rodas de borracha para m5- saias, casacos, chinelos, dominós, ec..har- chas, capas para álbuns e para livros estatutetas, estampas, gravuras, frutas
veia sanfonas de vácuo, suportes de pes, fantasias, tardas 'para militares, co- cálices, cestos, castiçais para velas, de vidro, figuras de ornatos, fotografias,
imagens, manequins, mageutes, obras de
motor. sapatas do pedal do breque. re. legiais, fraldas. galochas, gravatas, dor- caixas p ara guarda de
ibletas, cartu- pintua, cartazes para decorações e para
&embalo e isolador, suportes, s emi- ros. jogos de (ingeria, jaquetas, laquês.
chos coadores para chã. descamo paia
pneumáticos, suportes de cambio, san- luvas, ligas, lenços, mantéis. meias pratos, copos e copinhos de plásticoos exposição, projetos, mostruários de mera
cadorias para propagandas
fonas de partidas, saltos, solas e solados maiôs, manta', mandrião, mantilhas, pa- para soraetes, caIxinhas de plástici
Classe 14
de borracha, surdinas de borracha para letós, pala! penhoar, pulover. pelerinas para sorvetes, colherinnas, pasinhas,
atacadores para espartilhai!
aplicação aos Nos telegráficos e telef6- peugas, ponches, polainas, pijamas, pu- garfinhos de plástico para sorvete& for- eMamares.
calçados, ataduras de algodão parei
talcos. travadores de porta, tigelas nhos, peneira& quimonos, regalos,
minhas dt plásticc para
discos. diversos fins. exceto para fins mediei*
tigeias, tampas de borracha para conta. robe de chambre, rolpão, sobretudos, embreagen. de material. sorvetas,
nata, bandeiras, bordados, braçadeira..
plástica
gaitas. tiras de borracha para elabora- suspensórios, slides debanbo, sandálias lagens de mater:al plástico para. emba- borlas, cadeados cana ara móveis •
sorveçfio de substancias . guia:Ices .
sueterea, aborta, sungas, atolas ais slacks res, estojos para objetos, espumas de p lane* carapuças para cavalos, com .
loucas, turbantes., ternos, uniformes
nylon, esteiras, enfeites para automó-• iões, debruns. ta, fitas forros banis*
Classe 38
e vestidos
Aios para guardanapos de papel
vets.• massas anti-ruidas. eacoadores de. testao, feltro para órgão. tolos gaiata
Classe 35
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns
pratos, funis, fôrmas para doces— fitas dates, lamparinas, mochila,,.mosquitefa
para retratas e outógralos, balões (eia :ouros e ptlei preparadas. ou não, ca- p ara bolsas, armas. guarnições guarni- roa sesgas. ombreiras e enchimento*
cato para brinquedos) blocos para murças, couro", vaquttas, pelicas, e ar- nições . para porta-blocos, guarnições para roupas de homens e "elabora;
correspondência, blocos para cálculos :efato 'dos meámos: Almofadas de cou- para Equidificadores e para oatedeiras panos para enfeites de móveis, nãO
blocos p ara anotações, bobinas, brocha- ros, arreios, bolsas, carteiras. caixas. de fruas e legumes, gcarnições de ma- /azando parte dos mesmos, palmilhas,
ras cão Impressas, cadernos da asara :hicotes de couro, carneiras, capas para terial plástico para uteasilios e eibletos, passamaries, pavios, rédeas, rendas r&
ver. capas para documentos, carteiras. álbuns e para ;livros, embalagens de guarnições para bolsas.. garfos. galeria* des. sacas, sinhaninhas para vestidos
caixoa de pa p elão, cadernetas, cader- -ouro. estojos, guarnições de couro para para cortinas, ferro laminados, plás- telas, tampos para almofadas, não 4s.
nos. .caixas de cartão. ca:xas para pa- automóveis, guarnições para porta-61°- ticos, lanche.ras, mantegueiras, malas rendo parte de móveis, artigos ênea
pelaria, cartões de visitas, cartões CO ms. malas, maletas, porta-notas, porta- orineas.' prendedores de roupas, puxado- feitos de algodão, cânhamo, linho, luta,
chaves. porta-piqueis, pastas, pulseiras
seda, mima lã pelo e fibras não
marciais, cartões indicas, confeti. car- le couro, rédeas. selins, sacos para vla- res de móveis, pires, pratos paliteiincluidos era rasaras classes
tolina, 'cadernos' de papel melimetradc
ros.
pás
de
cosinha,
pedras
pomes
artilem, sacolas, saltos, solas e solados,
Classe 23
e em branco para desenho, cadernos
gos
protetores
para
documentos,
putirantes para arreios- e valises •.
Para distinguir tecidos em geral, teci.
esclares. cartões em brinco. cartuchos
xadores de água para uso doméstico,
,Classe 34
de cartolina, copas planográficas. ca. Cortinados, cortinas, capachos, encera- porta-copos, porta-niques, porra-notas dos para confecções em geral, para
demos de lembrança, carretéis de pa- dos, estrados, linóleos, oleados; passa- porta-documentos placas, rebites todi- tapeçarias e para artigos de cama e pelão. envelopes. envólucros para aba
nhas, recipientes. suportes, suportes para mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim,
deiras; panos para assoalhas; para
caroã, casimiras, fazendas e tecidos de
rutos de papel. encadernação de papei
guardanapos, Saleiro, tubos, tigelas,
paredes e tapetes
lã
em peças, juta, jersey. linho, nylon
ou papelão, etiquetos, Ratas índices
tubos para ampolas, tubos para aerin'Classe 32
fedhas de caulese. guardanapos. livros Para distinguir: Almanaques, agendas, gas. 'travessas, tipos de material plás- paco-paca, percalina, ramt rayon, seda
não impressos livros fiscais, livros de anuários, álbuns impressos, boletins, ca- tico, sacolas, sacos, saqu:nhos. vasilha- naturat tecidos - plásticos, tecidos imper.
meáveis, tecidos de pano couso
contabilidade, mata-borrão. ornamentos tálogos, ediçõeS impressas, revistas, ór- mes• para ac ondiciinamento, Jasos, xie veludos
de papel transparente. protos, ooPeli• gãos de publicidades, programas radio- caras, colas a trio e cotas são incluídas
Classe 22
lhos. Papéis de estanho e de alundnio fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- em outras classes, para borracha para
napéts sem impressão, papéis em branca
orrumes. para marceneirOs, para sapa. Para distinguir: Fios de algodão,
trais e cinematográficas, programas
para forrar paredes, papel almaço com
tairos. para vidros pasta adesiva para nhamo, luta. lã, nylon, fios plásticos,
:circenses
rasam. p ara tecelagem; para bordar,
ou sem pauta. pape) crepon. papel de
materál alástico e mgeral
Classe 31
tios -sintéticos fios de sede natural e
seda. papêl impermeável, papel encerada
Classe
29
p apel higiênico. , popel• impermeável Adesivos para veclação, anéis para ve- Espanadores, ecsésvas comuns; lambazes. para costura. tricotagem e crochê. Fio,
e linhas de tôda espécie. ,fios e linhas
para Copiar, papel para desenhos, pa- dação. argolas:, para vedação, arruelas
rodos, vassouras e -vasculhos
para _pesca. linhadas de aço para
nei para embrulho impermeabil:zadc para vedação: barbantes, barracas de
•Classe
27
pesca
aapel paro encadernar, papel para es- campanha, bati:Ima pare vedação, bu- Cabos para utensílios, cestos para -C.0s.
Classe 33
crever. papel para imprimir, papel pa- chas para vedação. bufão (rôlha para tura, cestos para pães. cair-as para
Expressão de propaganda
a fina para embrulhos,, papel celofane, tarraxa): cabOa canaletes. ceadas. cor- acondicionamentos, caixas par enfeites,
papel celulose. pope) de linho oaPe2 déis cordoalha. cordões, correias de estojos, guarnições para utensiiios. CI13,
Térmo
n.5 754.447, de 16-6-66
transmissão de tôda espécie: enxárabsorvente papel pára embrahar
las; peneiras, rédes. suportes para filCia. Textil São Martinho
cias,
esferas
pata
vedação:
fitilhos
pare
Naco, papelão. recipientes de Papel ro7
tros. sacos. telas .para assentos de caSão Paulo
setas de papel, rótulos de papel. rolos imarradias. forros para vedação.- fugedeiras e esteiras
laçw
"achatas;'
lutra.
para
vedação:
de papel transparente, sacos de papel
Classe 26
.
serpentinas, tubos, pastais de cartão 'nas, lonas para freios de veículos: Artefatos de- madeira em gerai: Argoranguc:ras.
rnásas
para
vedação,
ala
tubetes de papel
ias para vedação: rõlhas: tampões para I ti. alguidares, armações para balcões
para vitrines, artefatos de madeira
yr ' --ão (fins
Classe 37
medicinais). tendas
Roupas brancas para cama e mesa
para veda0o. tubos para vedaçáo t ra caixas, bandejas, barris baldes,
saber acolchciados para cama. cobet
•aões p ara! vedação: a -, '-ulas para 1" ' teclares de carne, caixas, caixões. cais aes. cavaletes, cunhas. cruzetas cubas.
,wedarP
tores para cama, cobertas para camas
itaçaniba.a. colheres, cestos para pães.
çlasse 30
colchas, fronhas. auardanapos guarn,
cabos para " ferrações para chá e jantar, lençóis aanta Guarda-chuvas, bengalas e suas 'partea ípuz para,
• cozinha, engradados,
cantoneiras
estrapara mesa, panos de prato, anos d. integrantes a saber: armaltões, harbata- ventas.
ras esteirinhas, estojos. esprernedeiras.
copa.' toalhas ara rosto, banho mãos e nas, cabos, capas de algodão e seda -e aba Ia gens
. de madeira, escada, forpara bebês, toalhas para alta, e para
cartões. ponteiros e varetas
guarnições para' porta-blocos
mesa
nassa 28
./arnições para cortinas, guarnições de
• Classe 36
Para distinguir:. Artefatos de material madeiras aara utensílios domatit.os,
Para distinguir: Artigos de vestuárIn plástico e de " nstlon, Recip:entes fabri- malas de madeira, palitos, pratos, piCIA. TEXT& SA-0 PIARTI4110
e roupas feitas em gerai: Agasalhos cados de material p lástico. revestimen- pas, pinos, puxadores prendedores de
aventais, olpargatas. anáguas: blusas. tos confeccionados de substâncias ani- roupas, pasinhas,. garfinnos e tolheres
'Classe 36
boras, botinas, blusões. boinas, baba. mais e vegeta:st Argolas açucareiros. Para sorvetes. Palitos pare dentes. cádi,t: guir: Artigos de veatuárloi
dour.os. bonés, capacetes. cartolas, cara- a rtnações para ócclos, bules, bandejas, boas de passar roupas, táboas de cerne, e'ara
roupas feitas) em gerais Agasalhai,.
INLIÚS104 8.6,21.1
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Têrmo n.° 754.444, de 16-6-66
aventais, alpargatas, anáguas. blusas
botas, botinas. blusões, boinas. baba. Certo S. A. — Indústria e Comércio
São Paulo
douroe, bonés, capacetes, c.brtolas, cara

puças casacão, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus, cinto:
chatas combinações. corpinhos. calça
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, domines. achar
Des, fantasias, fardas para militares. co.

legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor
Tas, ogos de lingerie. jaquetas, faquês
luvas. ligas, lenços, mantes. meias
malbs, mantas. mandrião, mantilhas. pa
let6s, palas. penhoar, pulover. pelerinas
peugas, pouches, polainas. pilamas pu
.nhos, perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sancklias
sueteres, shorts. sungas. stoias ou slacks
toucas, turbantes ternos. unitorcnes

Termo n. 9 754.443, de 16-6-1966
Certo S.A. — Indústria e Comércio
São Paulo
,C

CERTO
SãO Paulo- Capital

AILIINIr:TPAÇ.ÃO
éle ESCRITÓRIOS

Classe 3
.
Titulo de estabelecimento

Classe .32
Para dis:-,riguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogr,s, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses.

Termo n.° 754.449, de 16-6-66
(Prorrogação)
Textil Piratininga S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
ASAS DO LINHO PUnv
ticiao Pesa— Rst.
da Paraiba
Classe 23
Título de estabelecimento
Têrmo n." 754.450, de 16-6-66
Laticínios Mococa S. A
•
São, Paulo

ERTO

•0

() LA T

Classe 33
Inddstria Brasileira
Expressão de propagaida
Têrmo n.° 754.445, de 16-6-66
Classe 41
Certo S. A. — Indústria e Comércio Para distinguir laticínios em geral: CoaSão Paulo
lhada, creme de leite, chocolate, iogurt,
leite, leite em pó e condensado manCERTO S.A.INDISTBIA

E COMERCIO.

Nome comercial
• Têrmo n.° 754.446, de 16-6-66
(Prorrogaçãoj
Farmopecuária S. A. — Produtos
Veterinários
São Paulo

tPRORRO6AÇA0

DIGESTIN
Indústria Brasileira
Classe 2
rara distinguir: Produtos veterinário
Termo n.° 754.448, de 16-6-66

(Prorrogação) •
Bernardo Guertzenstein
São Paul'

(PRORRO G A C A"
VEGEm,

teiga; mussarela: margarina; proteínas
de soja; quefir; queijos; requeijões ricota, sais minerais, sacarose
Têrmo n.° 754.451, de 16-6-g6
Roberto Nicolsky
Sãc Paulo

JBPAS PUBLICAS,

TRANSPORTES & ENERGIA
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agen !as,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, ór-

gãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
n.° 754.452, de 16-6-66
Roberto Nicolsky

São Paulo
EscRITORIO ATUALIZADO
Casse 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas. Sr.-.
gãos de publicidades, programas radio-

fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programns
circenses
Tarno n.° 754.456, de 16-6-66
Churrascaria "12 Lt A -

São Paulo

2
-

Classes: 1. 3, 4, 48 e,32
Insígnia de comércio

n.9 754.453, de 16-6-66
Roberto Nicolsky
São Paulo

Classe 41
Para -distinguir: Churrasco

n." 754.454, de 16-f- £e
Roberto Nicolsky
São Paulo

.)BRAS

SERVIÇOS
COS

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos. edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos. rádio-i'slevisionadas. peças teatrais e cinema reg :óticas. programas
enses
Térmo n. 9 751.455, de 16-6-6k
Editora luruês Ltda .
São Paulo

rr as. -eroulas, colarinhos, cueiros,
aias. casacos, chinelos, dominós. achar.
oes, fantasias. bulas para militares: co"
emas. fraldas, galochas. gravatas. goros jogos dl !ingeria. jaquetas. laquês,
uvas, ligas, lenços, mantas, meias,
nai5s. mantas, mandribo, mastilnas. maetós. palas. penhoar. pulover. pelerina&
peugas. pouches. polainas. pijamas. poo
ribas. perneiras. quimonos. regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sueteres. shorts. sungas. stolas ou sladcs,
toucas. turbantts. ternos, uniformes
.
e vestidos
•u

Termo n.° 754.460, de 16-6-66
Auto Elétrico Hidaka Ltda.
São Paulo
RIDAK A

Classe 8
Para distinguir instalações elétricas,
artigos elétricos e eletrônicos para veículos: Acumuladores, antenas, baterias,
businas, bobinas; chaves elétricas; chassis, dínamos, dispositivos de partida:
faróis; faroletes, filtros para motores,
limpadores de parabrisas, painéis de
carros, relays, refletores, rádios, transformadores, terminais para baterias e
• velas de ignição
Têrmo n.° 754.461 de 16-6-66
Sylvio Rizzi e Carmino Hippolito
São Paulo

mamo 1:0 LIVRO
Classe 32
Para Mstinguir: Almanaques. ag.nulas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea• trais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 754.458, de 16-6-66
Sariana — Indústria e Comércio de
Malhas e Confecções Texteis Ltda .
São Paulo
•

SORIANA—INDJSTRIA
E COMrs'RCIO DE
MALHAS E CONFECÇÕES
TaTas LTDA.
Nome comercial

TABACARIA elOAR
Swo Paulo — Capital
Classe 44
Tênno n.9 754.459, de 16-6-66
Supermercado Angélica Ltda
São Paulo
•

ANGÈLICA

• Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. espargo*,
amêndoas. ameixas. amendoim, araruta,
açúcar, alimentos para animais, amido,
arróz• atum aveia, avelãs, azeite. azeiorlas, banha. bacanau, batatas. balai,
siscoitos. bombons, bolachas. baunilha,

-05 em pó e em grão. camarão. "anela,
xr pau e em p6, cacau, carnes, chá,

raramelos. chocolates, confeitos. cravo,
Termo n,9 754.457, de 16-6-66
-areais- cominho creme de leite, cremes
Soriana — Indústria e Comércio de
imentic nos croquetes, compotas. Cell.
Malhas e Confecções Texteis fria. tira coalhada. castanha cebola coai,São Paulo
isentos p ara alimentos. colorante&
shouriços. dendê doces,. doces de tru.
SORIANA
as . espinafre essências 'alimentares.
£icitistria Brasileira
,adas. ervilhas. enxovas, extrato de to.
nate. farinhas alimentícias, lavas, ft.•
-alias. flocos, farelo. fermentos. feito,
Classe 3e
frios- trutas sêcas naturais e cria.
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos àlizaclas: glicose, goma de mascar. gol%
aventais. alpargatas. anáguas. blusas - ,.ras, grânulos, aro' de bico, gelatina,
aotas, botinas. blusões,- boinas, baba- o;abada geléias, herva doce- herva
douros. bonés. capacetes. cartolas, cara nate. horta'lças, lagosta linguas, leite
ouças. casaco. coletes. capas. chales. ondensaclo. leite em p6. lequines em
'alçados, chapéus. cintos. onserva lentilhas, linguiça louro, mas:achecols
marisco,
nanteiga,
lirnenticias
:intas. zon,htnações corpinhos ralça, a:,
-át
'Ira marmelada n.car r ão. 11 a fr
Ir criam,a...
de sen5- . a •
camisetas e de torriate, mel e melado, mate, mascamisolas,
camisas,
os.
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Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferinnento do pedido '. Durante ,esse prazo poderão apresentar suas 'oposições ao Departamento
Nacional da, Propriedade Induspria•I aquêles que se jitig trem prejudku:los com a cucessão do registro. requerido

sas para mingaus. molhos. moluscos,
mostarda. mortadela, nós moscada. no.
zes, óleos comesti vais. ostras ovas,
páes. amos, pralinés pimenta, pós para
padins. pickles. peixes, presuntos, pa.
tia. petlt-pois. pastilhas pizzas. pudins:
auelIda rações balanceadas para animais, requeijões, sal. sagu. sardinhas,
sanduiohes. salsichas, salames, sopas 'estataaas. sorvetes. Suco de tomates e de
trutas; torradas tapioca, tâmaras talha.
rosa tremoços.- tortas, tortas para ali'
mento de animais e aves torrões,
roucinhe e vinagre .
Terra on.° 754.462, de 16-6-66
çalvio Rizzi e Carmino Hippolito
São Paulo

PALIIINH4
Classe 44
Para distinguir: Charutos
Têrmo n.° 754.463, de 16-6-66
Pan; ‘'^-alara 'Ti& de Vila Mariana"
Ltda .
São Paulo

FLOR BE VILA
14A RI ANA
ri a Brasileira
diii3t
In
Classe 41
Para distinguir artigos de panificação:
Bolachas, bolos, biscoitos, confeitos,
• croquetes, doces empadas: trituras:
frios; lanches, pães; pães doces; panetones; pizzas; pastéis, salgados, torradas, tortas e roscas
Térmo n.° 754.464, de 16-6-66
Panificadora Astro Ltda
. São Paulo,

ASTRO
industria Bractleira
• Classe 41
Para distinguir: Pã'és, biscoitosé torradas; roscas; bolachas e pães' doces
Térrno n.9 754.465, de 16-6-66
( Prorrogação)
Laboratórios Dr. . N. G. Payot do
Brasil S. A.
São Paulo

PRORROGAÇ —AO
SEWIRISCO
Ih das trio Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Baton, rouge, carinin
e lápis para maquilagem
Têm° n.° 754.467, de 16-6-66
Cormano Ltda . Indústria e Comércio
Paraná

CORMAN
Indústria Brasileira
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas. algtudares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira

para caixas, bandejas. barri& baldes "oraa o trataalerktc.) das unhas, clissol. de linhaça, produtos quunicos para imbatedores 'de carne, caixas, caixões, cai ventes e vernizes, removedores da cuti. pressão, potassa industrial, papéis he.
xotes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas, .:uta. glicerina e rhimada para os cabelos liográficos e preliocopista, películas sena •
caçambas, colheres, cestos para pães. e preparados para descoloir unhas siveis, papéis para fotwrafias e análicapuz para cozinha, cabos para ferra- zilios e pintas ou sinais atificiais, óleos ses de laboratório, pigmentos, potassa,
mentas, cantoneiras engradados. estro para a pele
pós metálicos para a composição de tindos„ esteirinhas estojos. esprernedei f as
tas preparações para fotografias, produTétano
n.
754.470,
de
16-6-f-'
embalagens de madeira, escada, tos
tos para niquelar, pratear e cromar,
Laboratório
Prado
S.
A
mas, gliarnições para porta-blo( os
produtos para diluir tintas, prussiatos,
Paraná
guarnições para cortinas, guarnições dk
reativos, removedores, sabão neutro.
madeiras para utensílios doméstic(»
sais, salicilatos secantes, seneibilizantes,
malas de madeira. palitos, pratos, pi
sililatos, soda cáustica, soluções químiroas. pinos. puxadores. prendedores de
cas de uso industrial, solventes, sulfaroupas, pãoinhás, jarfinhos e colheres
tos, tintas em pó, líquidas, sólidas ou
Indústria BraSileita.
para sorvetes, 'paiztos pare dentes. ca
pastosas para madeira, ferro, paredes,
boas de passar Iroupas. táboas de carne
construções, decorações, couros, tecidos,
Classe
1
tonéis torneiras, tambores, tampas.
IAzul da prússia, azul ultramar, alumínio fibras, celulose, barcos e veículos, talco
suportes de madeira
Industrial thmer, vernizes, zarcão
em pó para pintura, ácido nítrico, aluTérmo n.° .754.466, de 16-6-66
Têrmo n.° 754.472, de 16-6-66
men, água oxigenada . água raz, álcool
Lido Decorações "para fins industriais, alvaiade, anti-corr.aboratório Prado S. A.
São Paulo
rosivas, ácido arsênico brilhantes a óleo
Paraná
brometo de amónio, hicromatos, cloreto
DO
de sódio, cloreto de amônia, cloreto de
notássió, carbonato de sódio corantes
l'a'ulo —Capital
para uso na indústria mineral, creosoto
Glasse 33
para indústria, carbonato de magnésia,
Para distinguirI: Serviços de decora- cloreto de zinco. cloreto de cálcio, esIndústria Brasileira
ções, para a localidade de São Paulo maltes, goma -laca preparada, glicerina
para uso na indstria, hiposolf itro de só.
Têrtno n.° 754.468, de 16-6-66
Classe 1
Produtos Alimentícios " joyette" Ltda . dio, iodureto de amônio, hidrosolfito
laca, massa e base de óleo para corre Para distinguir: • Absorventes, acetona,
Pajol
ção de pinturas, nitrato, óleos, potássio ácidos, acetatos, agentes químicos para
Paraná
de sódio potassa para uso na indústria,
tratamento e coloração de fibras, tesecantes para tintas, sais para arsênico cidos, couros e celulose; água-raz,
usados na indústria, sulfatos, tintas, tin- ',umina, anilinao; alumen, alvaiade, al'PÁJOL.
turas tintas a álcool, vernizes e vernizes vejantes industriais, alumínio em pó,
a álcool
au:oniaco, anti-incrustantes, anti-oxidang rasileira
,teo, anti-corrosivos,'anti-detonanteo,azo.
Termo n." 754.471, de 16-6-66
dotatos, água acidulada para acumula
Casse 41
aboratório Prado S. A.
res, água oxigenada para fins industriSubstâncias alitilenticias e seus prepaParaná
ais, amônia; banhos para galvanização,
rados. Ingredientes de alimentos. Esbenzinas, benzol, betumes; bicarbonato
sênciaS alimentícias
de sódio, de potássio; cal virgem, carezeaprat ÇOIO
Térmo n.9 754.469," d e16-6-66
vões, carbonatos, catalizadores, celulo'gipcio Indústria e Comércio
se, chapas fotográficas, composições. exCosrriéticos Ltda
tintores- de incêndio, cloro, corrosivos,
•
incl.''*!'ta Brasileira
cromatos, corantes, creosotos: descoranIParaná
nlasse 1
tes desincrustantes, dissolventes; emiti.
Para distinguir: Absorventes, acetona, rsões fOtográficas, enxofre, • ater, esmalácidos, acetatos, agentes químicos para tes, eestearatos; fanal, filmes sensibiliI • .
o tratamento e zoloraçáo de fibras, te- zados para fotografias, fixadores, flui_
cicios. couros e celulose: água 7raz, al- dos para freios, formol fosfatos indusIndústria Brasilefra
bumina, anilinas; ultimem alvaiade, al- triais, fósforos industriais, fluoretos,
vejantes industríaiá, alumínio em pó, fundente, para solda; galvanizadores,
Classe 48
Para distinguir: Perfumes assências ex. maníaco, antaiacrustantes, and ,oxidan- gelatinas para fotografias . e pinturas. tratos, água de Colônia, água de touca. tes, anti-corrosivos, anti-detonantés, azo- glicerina; hidratos, hidrosulfitos; impera
dor. água de beleza, . água de quina tatos, água acidulada para acumulado- meabilizantes, ioduretos, lacas; massas
água le rosas. água de alfazema água res, água oxigenada para fins industri- para pintura, magnésio, mercúrio, nitrapara barba ioções e tônicos para os ais amónia; banhos para galvanização, tos,. neutralizadores, nitrocelulose; proa
cabelos e para 4 pele. arilhantina, ban- benzinas, benzo!, betumes, bicarbonato oxidas, oxidante, óleo para pinthra óleo
dolina. "batons cosméticos. fixadores de sódio, de oçtf-Issioi cal viram, car- de linhaça, produtos quimicoa para ima
vões, carbonatos, catalizadores, celulode penteados, petróleos. óleos para ás se, chapas fotográficas, composições, ex- pressão, potassa industrial, papéis hea
cabelo creme reVanescente cremes gor- tintores de incêndio, cloro, corrosivo, liográficos e preliocopista. películas sendurosos e pomadas para limpeza da cromatos, eoranteS, creosotos; descoran- síveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pele a "maquilage". lepilatórios, deso. tes, desiricrustantes. dissolventes; emulpós metálicos para a composição de tin.dorantee, vinagre aromático, pó de arroz sões fotográficas, enxofre, eter, esmal- tas., preparações para fotografias, produe talco perfumado ou não, iapis para tes, eestearatos; fenol, filmes sensibili- tos para niquelar, pratear e cromar,
pestana e sobranceiras, prepados para zados para fotografias, fixadores, flui- produtos para diluir tintas, prusslatos,
embelezar afilas e olhos, carmim para dos para freios, formal, fosfatos indus- reativos, removedores, sabão neutro,
o rosto e para os lábios, sabão e creme triais, fósforos industriais, fluoretos sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
para barbear, sabão liquido perfumado fundentes para solda; galvanizadores, sililatos, soda cáustica, soluções químiou não. sabonetes. lentifricios em pó ge .atinas para fotografias e pinturas, cas de uso industrial, solventes, sulfapasta ou liquidai sais perfumados para glicerina; hidr s, hidrosulfitosí imPet- tos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
banhos, pentes. vaporizadores de perfu- meabilizantes, ioduretos lacas; massas pastosas para madeira, ferro, paredes, .
me; escôvas para dentes, cabelos. tinhas 1)P-a pintura, magnésio, mercúrio, nitra- construções, decorações. couros, tecidos,
e cílios. saquinhós pertumado, prepara tos, neutral I zadores, nitrocelulose; pró- fibras, celulose, barcos e veículos, talco
dos em pó, paSta, liquido e tijolos oxides, oxidante, óleo pare pintura óleo
industrial, thiner, vernizes, zarcão
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Publieaçao feita de acorde com o art 1$ 1) do Código da Proprieriacie indussrial Da data da publicaçéo começará
correi o prazo de 60 dias pe ra o deferi/ricota de pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dapariasszteutti
Narionai da Prouriedade tndustrial aqueles que se In liz i-ern prejudicados com a concessão do registro requerido

Térnio n.° 754.473. de 16-6-66
Laboratório Prado S. A.

Paraná

LAPRATOX,

ars amônia. parinos para galvanização
benzinas. aeniui Perimes bicarhonati
ee sód o ae perassio: cal vidgem car
vises. Carbonatos CataliZd , /ores ce;alo
..-hapas torograf p. as coa posições es
ntores de iraérid,o cloro Corrosivos
eromáros corantes creosotos: descoran
tes, dasmcnistanres lissorven ees: nau.
,ões rota/grata as enxofre etc.
• e., rvarat, o tenui filme: sensibilt
zados para roto iradas fixadores flui
mira freios formol tostaras imitis
tfuoretus
noms
lióstoro.s industriais
tu sie-ates ia e solda. gaivanizadores
.a-ir: nas para fotografias e pinturorer•na. hidratos nitirosullitosi unper
neahnizántes , odnretos . lacas: mas.sai
,ara funtura meu:mesto. mereurto. nitra
naritral valores nitrocelulose: pro
,,x ifjos oxylarra (iça para pIntura Me,
inhaca produtos qiurnicoé nara trn
Iressfio, potassa industriai papéis he
iograficos e prettocepiSta películas sen
oveis papéis para fotografias e análl
ies de :Morare ro pigrn4 ritos pótassa
i-ós metálicos para a ,...orriposuAci de tio
as a--ar irações para fotografias. arrasta
:o: nara niquelar. prateai e cromar
rflodutw para difira tintas prussiatos
reativos ,emo%.edores sabão neutro
:as salicilatos ,ecantes ..no:biltzantes
.iidatns soá? ..7ánsnea sonusões cienm:
as de usc mdivariai solventes. sulta
tos tintas em 4,6 liquidas sólidas ar
la.stosa para madeira terra. paredes
-onstrações deccraçoes. couros tecidos
ihr..s celulose. Ar, os e veiculas ralei.
inda r -r ial th net vernizes zarcãr

Classe 1
Para distinguir A.rsorventas. i acetona
ácidos acetatos. agi ires quinncos para
Cs tratamento e coloração de fibras te
mse cebi.ns., áqua-ral
'ciaris
bsra na anilinas. alumiei) alvaiade al
vai-ante.; indastriais aldmin'o wr Dó
ar/ íataco ann incrustantes orai .oxidan
tesa, lati-corrosivos ardi detonantes azo
tatos água acidularia vara acurnu'arlo
ras Agua a:ciganaria para fins •nd.,stri
ais . . -amônia banhos para galvanização,
trenzol betumes. bicarbonato
de P• & o. de 00'áSSIO: Cal VIrgen) carvões carbonatos cataliziatores rendo
SP ,nas fotocirál'cas ,s1,Pos- eô'' s ex
tintares de incido, cloro, corrosivos
cromatos cora nts creoscitos: d-scoran
tes desincnistanuis dissolventes:a emulseiva fritográ ficas enxofre ater, esmai
tes eestearatos. feno) Filmes sensibilizadas para fotografias Fixadores flui
do: para fre:os, formol fosfatas indus
tria,s FiSsforo.0 industriais fluoreros.
tamfentes onr :. salda i gabeanizadores
gel-diria , para fotografias .e Pinturas,
oneerina halratos hi-l rosulfitos: impar
iiiilizantes, induretos lacas: massas
para i nintuna rria g nasu. , mercúrio nitra
rérmo n.° 754.475. de 16-6-66
to, : neut ral valores nitrocelidose: proIs oxidnnre óleo nara pintura Meei
Labo ratório Prado S. A.
"• nhaça produtos quirnicoa para im
Paraná
press potassa mdusrnal papéis helioorá ri cos e nreliocomsra treliculas sen
• siveis papéis para fotografas e aláliSeS :de laboratório, pignii atos potassa
pós metálicos para coMposioão de tin
lndústri,1 Brasileira
tas pre parai ÕrR para fotografias. nrodu_ tos nora noticiar p ratear e cromar
Casse 1
praciutos p ara tintas ooísSiatos
rea" l i ars removedores sabão a adro. Para rtst.nguir: Absorventes. acetona
sa , salicilatos secantes samsbilizantes. áCidos, acetatos. agcntes químicos para
siiilatos. soda •áustica soluções cuim 3 tratamenti e coloração de fibras, tecas Uso industrial. solventes. imita cicios, couros e celulose: água-raz, alanilinasí • alumen, alvaiade, altos tintas em nó liquidas, sólidas ou
pastoSsIS p ara madeira ferro. paredes, vejantes industriais, alumínio em p6.

LAPRATIN

construções.. dscoraçõss. couros. tecidos. anioniaco, anti - incrustantes, anti - oxidanfibras celulose, barcos e veículos. talco tes, anti-corrosivos, ann-detonantes. azotatos. água acidulada para acumuladoissinstrial thmer vernizes. zarcão
res. água oxigenada para fins industri
Tèrmo n.° 754.474, de 16-6-66
ais amônia: banhos para galvanização
Laboratório Prado S. A.
benzinas. benzo!. betumes, bicarbonato
Paraná
de sódio, de potássio; cal virgem. carvões. carbonatos. catalizadores. celulose schapas fotográficas, composições. extintores de incêndio. cloro, corrosivos.
s romatos, corantes, creosotos: descoran.
tes desincrustantes. dissolventes: emulIndúStria BrasiCeira
sões fotográficas. enxofre. ater. esmalClasse o
tes, eestearatos: tenol, filmes sensibiliiss distinguir: Absorventes, acrasass zados para fotografias, fixadores, flui
4cides acetatás. agentes quimicos pai'é dos P ara freios. formo) fosfatas imitis.
p tratamento a coloraçãr: de Fibras te- triais, fósforos industriais, fluoretos,
Odes, com-os e cel dose: água-raz. al- fundstr s para solda: galvanizadores,
;sunt ;zia. anilina& altnnea. slvairsle
gelatinas para fosigratias e pinturos,
...velasit s industriais. aluminlo ent pó glicerina: • hidratas. hidrosutfitos: impes
santoniaco. antf-incrustantes anti-oxidan meattilizantes, ioduretos iacas: massas
ásssanti-cosrosivos, anti-detonantee. azo „ pintura, magnésio. mercúrio nitra
;statos. água acidulada para acumulado- tos. neutrarzadores, nitrocelidose. pro_ises, água oxigenada para fins industri- oxidas, oxidante. óleo para p-ntura. óleo

LAPRALINI

de I ahaça. prac:utos químicos para im-

pressão. pstassa mdustrial. papéis hettográt cos e preliocopista películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório. pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tiaras preparações para fotografias. produtos Para n quedar. pratear e cromar.
produtos para diluir tintas, prussiatos,
reativos. removedores, sabãcs neutra
sais salicilatos, secantes, sensibilizantes,
sililato, soda. cáustica soluções quimlca de uso industrial, solventes, suliatos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferra paredes.
construções. decoraç es, couros, tecidos.
Cbras, celulose, barcos e veiculoi talco
industriai. thiner vernizes, zarcão
féria on. s 754.476, de 16-6-66

Laboratório Prado S. A.
Paraná

LAPRACIO
Indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Absorventes. acetona,
áLidos,. acetatos, agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose: água-raz, alrumina, anilinas: alumen, alvaiade, alvejantes industriais, aluminio eia p6.
ali oniaco. anti-incrustantes. anti-oxidan.•
tes. anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos. água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia: ;.ianlios para galvanização,
benzinas. banzai. betumes, bicarbonato
de sód i o. de potássio; ca) virgem, carvões. carbonatos. catalizadores. celulose chapas fotográf i cas, composições, ext ntores de incêndio, cloro, corrosivos.
cromatos, corantes creosotos; clescoran.
les desincrustantes. dissolventes: emul.
sões fotográficas enxofre. ater. esmaltes, eestearatos: fenol. ti'mes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol fosfatas industriais. Fósforos industriais, fluoretos
funientes ;ra ra solda: galvanizadores
gelatinas para fcrografias e pinturos
glicenna: hidratas. hidrosulfitas: imparmealollizantes, ioduretos lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitra-

tos, neutrarzadores. nitrocelulose: proaxidos. oxiriante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quimicos para impressão, potassa industrial papéis hetiográf'cos e prelioctipista películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa.
pós metálicos para u composição de tintas p-ens-açôss para fotografias. produtos pa r a n'auelar p ratear e cromar.
nrodatos para di l uir tintas. prassiatos.
reativos removedores sabão neutro.
sais sal i eilatos secantes . serr. hil n lanteS
. q ,P1prng r aria cáu stica solnçÔes químicas de uri" industrial a.dventes sulfatos t i ntas em pó ligiialas sóildas ou
nastosas para madiara Ferro paredes
-nn , tr,c:45 , 5 d^rg ra fr's Cou ros teci-los
"nps cele l ose barcos e veicl . 'os ralco
industrial thiner, vernizes, zarcão

Têm() n.° 754.477, de 16-6-66

Laboratório Prado S. A.
Paraná

s

LAPRAGENO
,

Indústria Brasileira

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, sUtona,
ácidos, acetatos, agentes químicos para
tratamento e coloração de fibras. tes
cldos couros e celulose; água-faz, albumina, anilina& alumea, alvaiade, alvejantes- industrial,, alumiai° em P6,
amoniaca anti-incrustantes. anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos. água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia; banhos para galvanização,
benzinas. benzol. betumes, bicarbonato
de sódio. de potássio: cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições. ex.tintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes. creosotos; descoranZes desincrustantes. dissolventes; emulsões fotográficas. enxofre. ater. esmaltes, eestearatos: tenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores. fluidos para freios, formol tostatoa
triais, fósforos industriais. fluoretox
Estridentes para solda: galVanizadorea
gelatinas para fotografias e pinturaw
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper.
meabilizantes, ioduretos lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores. nitrocelulOse: pro
oxidos. oxidante. óleo para p intura, óleo
de linhaça, produtos quimicos - para impressão, potassa industrial papéis heliográficos e p reliocopista. películas seusiveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa.
sós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias. produtos para niquelar. pratear e cromar
p rodutos para diluir tintas. prussiatos.
reativos removedores, sabão neutro
sais, salicilatos secantes. sensibilizantés
sililatos, soda cáustica. soluçõea
cas de uso industrial, solventes, sulfa-

tos, tintas em pó liquidas, sólidas ou
Pastosas p ara madeira ferro, paredes
construções. decorações, couros, tecidos.
libras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial th ner. vernizes. zarcão

"Urino n.° 754.478, de 16-6-66
Laboratório Prado S. A.
, Parahá

LAPRA MINA
IndúsEria Brasileiza
Classe 1
ara distinguir: Absorventes. acetcria

acetatos agentes químicos rtsrs
tsafamenic e co'uração de fibras te.
mos. coaras e cr Licosa: água-raz.
nana andina:a alumen alvaiade al
ejantes industriais alumia c em pó
:a.oniaco a nnancra r tante.s ana-oxirlan
antacorrosivos, anti•delonantes azo
-atos água acidulada vara acumulado
osai ers
para fins industri
ais amônia; banhos para galvanização,
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PublIcaçto feita de acordo com o art 130 do Código da Propriedade industrial Da data da publicação' começará
ver, o prazo de 60 dias para g deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depai tarneriw
Nacional da Proortedarle Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a conc.ssão do registro requerWa

benzinas. benzol, betumes, bicarbonato
o. de potássio: cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose chapas fotográficas. composições, est:afores de incêndio. cloro. corrosivos,
crbmatos, corantes, cre'osotos: descorantes. desincrustantes, dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre. eter. esmaltes. eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos .. para freios, formo!, • tosfatos
fósforos industriais. fluoretos,
ftu:dentes pare solde: galvanizadores.
gelatinas para fotografias . e• pinturas,
glicerina; hidratos. hidrosulfitos:
meahilrtantes, ioduretos lacas: massas
para pintura. magntisio, mercúrio. nitra
tos. neutralizadores, nitroce;ulose: pro. oxidos, oxiclante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial papeis heliográfiços e p reliocopista películas sensiveis, papéis para fotografias e análises 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, bensiilizantes,
sililatos, soda cáustica, soluções quitniCas de uso industrial. solventes,' sulfa:
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
Pastosas para madeira, ferro. paredes.
construções, decorações: couros, tecidos.
libras, celulose. barcos e veículos. talco
Industrial thiner. vernizes. zarcão
de sód

Têrmo n.° 754.479, de 16-6-66
Laboratório Prado S. A.
Paraná

LAPRAFUGO
Indús'tria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
ácidos. acetatos. agentes • químicos pau
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose: ãgua-raz, albumina, alumen. alvaiade, alvejantes industriais, alumínio . em pó.
ao .oniaco, anti-incrustantes, anti-oxidantes. enti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para acumuladores. água oxigenada para fins industriais amônia .; banhos pare galvanização.
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal • virgem, carvões, carbonatos, catalizadores. celulose. chapas fotográficrs composições, extintores de incêndio. cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos; descoran
tes desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, eter, esmaltrs. eestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol fosfatas industriais, fósforos industriais, fluoretos,
r'undentes na:e solda; galvanizadores
gelatinas para fotografias e pinturoa.
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imperrneabilizantes, ioduretos lacas: massas
ra pintura, niannésio, mercúrio. nitra
t s. neutral ZW I OreS, nitrocelulose: aro
oxideis oxidante óleo para p i ntura Me,
ic linhaça, produtos químicos para itn,

pressão, potassa industrial, papéis fie. nhos.,
perneiras,
regalos,
quimonos.
b. tias para coberturas, caixas dágua.
liograt.cos e preliocopista peliculas sen robe de chambre. roupão. sobretudos. • -a:xas de descarga pare etixos, edificasiveis, papéis para fotografas é análi- :uspensórios, saldas de banho. sandálias.
ões flui moldadas. estuque. emulsão de
ses de laboratório, pigmentos. potassa "sueteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
se astainco, estacas, esquadrias. estru, iôs metálicos para a composição de tin
toucas, turbantts, tcrnos, uni formes
uras metálicas para construções. lamatag. preparações para totogralias, produ
e vestidos
a: de metal, ladrilhos lambris. -uvas
tos para niquelar, pratear e crome,
ie função, lactes. lageotas. material is°.
Termo n. 9 754.483, de 16-6-1966
produtos para diluir tintas, prussiatos
Silva Portela S.A. Indústril Comércio t,nt'e contra frio e calor, manilhas, masreativos, removedores.. sabão neutro
;as pare revestimentos de" partdes maGuanabara ikt.,
teias para construçõ2s, mosaicos. pro.
sais, salicilatOs secantes, sens:bilizantes
lutos de base astáltico. produtos- Para
sililetos, soda -cáustica, soluções guiou:ornar impermeabiliznntes as artiatnascas de uso industrial, solventes, solta
.ds de cimento e ca;. hidráulica. pedratos, tintas eia pó, lig4 das, sólidas ou
4u lho. produtos betuminosos. impermea.
pastosas para madeira ferro, paredes
-iilizantes líquidos ou sob outras termas
construções, decorações, couros. tecidos
fiara revtstimento e outros como • -tfu pafibras, celulose, barcos e veículos, tele(
rirnentação. peças ornamentais de ci.
industrial I thmer, vernizes. zarcão
nento ou gesso para tetos e paredes.
Termo n. 9 754.481; de 16-6-1966
Japel pare forrar casas. massasn anti.
Módulo -- 1 Comércio e Indústria de
• c. idos para uso nas construçõe's, par;Roupas Ltda.
4uetes. portas, portões. pisos. Soleiras
. 1 Guanabara
para p ortas, tijolos, tubos de concreto.
Classes: 1 a 50
telhas, tacos, tubos de ventilação, tais'
Insígnia
lues de cimento, vigas. vigamentos e
vitrõs
Termo n.9 754.484, de 16-6-1966
Casa de Saúde Santa Mônica S.A.
Classe 28
Guanabara
Para distinguir; Artefatos de material
plástico e de nylota: Recip:entes fabri- 1
HOSPITAL E MATERNIDADE
cados de material plástico, revestimenI Classe 36
tos confeccionados de substâncias anii Expressão
mais e vegetas; Afgolas açucareiros.
• Termo n. d, 754.482, de 16-6-1966 •
armações para bodos, bules bandejas.
Módulo -- Comércio e Indústria de
minhas dt plástico para sorvetes. xi.scos,
Classe
33
Roupas Ltda.
nases para . . terones. baldes bacias bole
Título
Guanabara
sas, caixas. cart.àras, chapas ,,cabos
Termo n.9 754.485 de 16-6-1966
para ferramentas e utensdios. cruzetas..
Casa de Saúde Santa Mônica S.A.
:aixas para acondicionamento de aliRio de Janeiro
mentos caixa de mater.ai plástico pana
)aterias, coadores, copos. canecas: conchas. capas para álbuns s para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas.
1
caixas para guarda da 'Netos. canil.
Classe 36
-hos- coadores para chã. descanso para
INDÚSTRIA BRASILEIRA
I Expresso
pratos, copos e coPinhos de alásticoos
Classe 3
para soraetea. ca:xinhas de • plastic:1
Termo n.d, 754.480, de 16-6-1966—
Xarope para tratamento das tosses,
para ' sorvetes, • colherinnas, pasinhaS,
Módulo —:Comércio e Indústria de
bronquites e asmas
gartinhos de plástico para sorvetes forRoupas Ltda.
embreagen de material plástico. erma*
Termo
n.
o
754.486,
de
16-6-1966
Guanabara
lagens ' de ma:er ai plástico para sorveIndústria Silva Pedroza Ltda.
res, estojos pzra objetos, est-p unas de
Guanabara
nylon esteiras. enfeites' para -automóveis. massas anti-ruidos, escoadores
pratos, funis, '5riaaS para doces.' fitas
para bolsas, 'ocas guarnições gdarninições para porta-blocos.. guarnições
para • li g uidificadores e para batedeiras
IricliSiáriá. Brasileira
Nome Comercial
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e eibjetOs.
Classe 36
Termos os. 754.487 a 754.489, de
quarnicões para bolsar. garfos, galerias
Para distinguir: Artigos de vestuários
16-6-1966
para cortinas, fero hilminados, piáse roupas feitas em cera]: Agasalhos.
Indústri aSilva Pedroza Ltda.
ticos lancheiras. mantegueiras, malas
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
Guanabara
orinois, prendedores de roupas puxadobotas, botinas. blusões, boinas, - babares de móveis, pires, pratos palitei.
douros, bonés.; capacetes, cartolas, cararos. pás . de coSinha, pedras pomes artipuças, casacãO, coletes, capas, chales,
gos protetores .para documentos pua
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
chitas, combinações, corpinhos. calças
xadores de água para uso doméstico.
de Senhoras e: de crianças, calções, calporta-copos, porta-nique:s, porta-notas,
p orta-documentos placas, rebites ri.sdi.
ças. camisas, camisolas. camisetas..
cuecas. ceautilas, colarinhos. cueiros.
nhas recipientes. suportes, suportes para
saias, casacos., chinelos, dominós. acharguardanapos, saleiro
rubos.
pes, fantasias, fardas para militares, cotubos para ampolas. tubos para serinClasse 16
fegiais. fraldas: galochas, gravatas. gor- Pare distinguir: Materiais para constru- gas, travessas, tipos de material piai.
ros. ;ogos dt lingerie. jaquetas, laquês fiies e decorações: Argamassas, argila. tico sacolas, sacos. sact u:nhos. vasilha.
uvas, ligas, lenços. mantôs. meias. ireis.- azulejos, batentes, balaustres. blo- mes para acondiciinamento, vasos, st.
maiôs. mantas. mandribo, mastdhas ma os de cimento blocos para pavimenta- caras colas a frio e colas são incluídas
etós, p elas. penhoar., pulover, pelerinas N3 calhas cimento cal, cré, chapas em outras classes para borracha para
peugás, pouches, polainas, pijamas, pu. -solantes, caibros, caixilhos, colunas, corrumes, para. marceneiros, para sapa-

Móduio Sport
... Identifica o
Elegante

SANTA MÔNICA

MóduIo Sport
Identifica( os
Elegantes

a-

SANTA MÔNICA

inásirias Silva Pedroza

GeOP:3,
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MAR045 OFFDOS1TADAS
Publicação feita de acórdo com o art, 130 do Cédiga de Propriedade Industriai Da date da publicae,fto começará
o correr o prazc da 60 dias ppira o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão eprecentnr atm oposições ao Departamontta
Nacional da Propriudado Industriai aquêlez que se Nig ai'em prejudicados com o enne.:Sr-,a o i0o L.aget7o zorniari,
tzlros para vidros pasta adesiva Para
mater.ai p lástico e mgeral
Classe 31
Rolhas e batoques de cortiça _ _
Term.) n.o 754.490, de 16-6-1966
Ferragens Pinheiro Ltda.
Guanabara

!

1,1

'

‘‘.1

11, •

apupas, ponches, polamas.. pticana.s pu•
nhos. perneiras,. qutmono.s. regalos.
'obe de chambre, roupão. snhretudos
-uspcnsórios, saidas mie
sanripbas
sueteres, shorts, sung. stolas ou slacks,
toucas, turbantts, 1 mus. uni torines
e vestidos
Termo a.° 754.495, de 16-6-1956
Companhia Palermont Industrial Ioda
tria de Perfumes e Artigos,cle Toucador
Classe 48
São

C:18.w 1

Sal entes, esmaltes, tintas c vernizes
• f- erino n.° 754.491, de 16-6-1966
rarnil Indústria e Comércio Ltda.
Paulo
r

'••51i

(G...
A

Nome Comercial
"Ersi,.1 n." 754.492, de 16-6-1966
Big-Lar Utilidades S.A.
Guanabani

Esmalte para unha;
Termo n.o 754.496, de 16-6-1966
Raphael Guilherme Moussatché
Guanabara
•

n.

P

f"
—,
Classe 23
Tecidos em geral
Té,mo n.° 754.493 de 16-6-1966
Sapennárcaclo Guanabara Ltda .
Rio Grande do Sul
/i.•?

/777,:/? (551

,:r
)t)

i\\,

Classe 33
Titulo
_
Termo n.o 754.497, de 16-6-1966
Dreher S. A. Vinhos e Companhas
Rio Grande do Sul

.

I

Cl

)9

(.)t)

()ia

Indústria
1NDOSTR!A 3RASIERA
Classe 41
Erva-mate
Ter/no n.° 754.499, de 16-6-1966
Laboratórios Silva Araújo-Roussel S.A.
Guanabara'

Classe 49
Bonecas
• Termo n.0 754.503, de 16-6-1966
Trol S.A. — Indústria e Comércio
São Paulo

.
(

/7

PRC,UGGA
LAB ORATORIOS SILVA

Af?AlI JO-ROUSSEL S.A.

PRORROGAÇÃO

Classe ,36
.2ra distinguir: Artigos de vestuários
vruveri
o roupas feitas em geral: Agasalhos.
OH-13W83A
aven n ai
alpargatas. anik tias. blusas.
botinas, blusões. boinas, babaCiouros bonés. capacetes, cartolas. •.ara
pinas, casacão, coletes. capas. chatas,
eachecols.. calçados. Chapéus. cintos.
.4,'íni.as, combinações. cor pinhos. calças
Ee senhoras e
crianças calções, cals, camisas,
camisolas
camisetas.
caecas ceroulas, colarinhos cueiros.
casacos, chinelos, dominós. echarIS:Z. iantasias, fardas para militares, co2z;:iia ls. fraldas, galochas, gravatas. gor?c,E. logos cI lingerie, lacmetas, luares
E-,.;s7›,
ligas, lenços. mantõs. meias
lasse 44
cni
mantas. mandribo. mastilhas, maern corda e
35, palas, penhoar, pulov2r, palerinas, fumo picado, .destiado e migado, acon

0
/.7

JUN1OQ nC,..

;uh,

Classe 42
—Termo n.o 754.504, de 16-6-1966
Antonio Dequech
Irmãos
São Paulo

A.

;A13

Classes: 2 e 3
Produtos veterinários e produtos
farmacêuticos
Termo n.° 754.500, de 16-6-1966
Tecnobras S . A. Indústria e Comércio i

L.:ubst;incias alirnenticias e seus preparados. Ingredientes cle alinientos.
Essências alimenticias
— -.Termo n." 754.491, de 16-6-1966
Can:rcio Indústria Gofra S.A.
Guanabara

SNa

19

L.

Pr2

Classe 41

3n

•

-

inclúcú-in -r2raneira

•••
21,

:••••

6:4

ilLionaclo em latas, pacotes e quaisquer roa, palha para cigarros, piteiras, poiooutros recipietes adequados, charutos
leiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo
:igarrilhos e cigarros de palha; artigos
aara turnantes tais como piteiras, ca
Termo
n.° 754.501, de 16-6-1966
chimbos, cachimbos orientais (narqui
Grandes Moinhos do Brasil S.A.
leh), boquilhas, carteiras, cigarrètras
Pernambuco
para cigarros e bolsas para tdino;
queiros,residuos de turno e rapé, palha
PJ.,'GÃãe;ÃO
-Iara cigarros, em carteiras ou bobinas.
Têrnio n ° 754.498. de 16-6-1966
•
Leão jánior & Cia. S.A.
e=
2/.
(7k34,e
Paraná
Titulo
PRORPOGI:ÇÃO
Termo n.° 754.502. de 16-6-1966
Trol S.A. — Indústria e Comércio
São Paulo
-•

TECNOBRAS S. A.
Indústria e Comercio
Nome Comercial
Termo n.° 754.505, de 16-6-1966
Antonio Dequech fj Irmãos
São Paulo

Indústria Classe 49
Bonecas
Termo n.° 754.506, de 16-6-196
Antonio Dequech & Irmãos
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatizados
para fumantes, bolsas para fumo, bolsas
para rapé, cachimbos, carteiras para fumo, charutos, cigarreiras, cigarros, cinz eiros, estojos para cachimbo, filtros pra.
ra piteiras fosforelras de bolso, isqueiros, palha para cigarros, piteiras, ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo
Termo n.° 754.507, de 16-6-1966
Antonio Dequech Irmãos
São Paulo

Coro -Risk
indústria Brasiieira

Indústria Brasileira

Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatizados
para fumantes, bolsas para fumo, bolsas
para rapé, cachimbos, carteiras para fumo. charutos, cigarreiras, 'cigarros, cinzeiros, estojos . para cachimbo, filtros para piteiras fosforeiras de bolso, isque'.

Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatizados.
para fumantes, bolsas para fumo, bolsas
para rapé, cachimbos, carteiras para fumo, charutos, cigarreiras,, cigarros, cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros para piteiras fosforeiras de bolso, iscprei-
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DEPO

Pttblicação feita de acordo com p art

..io c-acft.;o eti

r la • á" 1.j"1:1..,

a correr o prazo tie 60 dias para o ciefernnento do peci ido Duran e a- , -"e
Nacional da Propriedade turlitStriai aquêles que se ,I."117,
tos, palha para cigarros, piteiras, poateiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo
Termo n.° 754.508, de 16-6-1966
Eutectic Welding Alloys Corporation
Estados Unidos -.da América
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Tèrmo n. , ..!754.51.2, de 1.6-6-1966
Fcil,.;,-a de Cortinas Faii-Yama Ltda.
, Guanabara

FUji.v ,,P1
kai?

ria ,

1

:,!,
azo
ii.,rad IS eirs

ta.' a.1s .,,ibileação

(

começara
Departamento

•-,ir?k5CS 60.

a•t.,

lermos as. 754.519 a 734.521, de
•
16,6-1936 •
GC-iliS S. A.
1-I id;Dm moi'
Minas .Ger;.:s

?..;istro

requerido

luvas. I sm,,
CUS OS
111011tõs, meias
ma:05 rudatt,s. mandrião, mantilhas pa
.eros. na;as,
pulovet. pelermas
! )eugm-, pouches Dominas, pijairms pu
nhos,

acrneira,

cjwinonos, regalos

''UDe dc. chaulare roupão, sobretudos*

,uspensorios, saldas de banho, sandálias
mieteres. shorts. sungas; stolas ou slacic:
toucas, tur:mutt s ternos, uniformes
Classe 34
vestidos
Classe
3
Cortinados, ec.i•-cinas, capachos, encerarei-mo n. o 754.526, de 16-6,1966
Drogas
e
preparados
farmacêuticos,
pro.
dos, •estrados.' linóleos, oleados; pasnaClasse 8
cia !os químicos para :1 ins mecUcinais e
Frigorífico Iberbras Ltda.
deiras; pands• para assoalhos: para •
Aparelhos elétricos de solda e aparelhos
Minas Gerais
remédios
para fornecer energia e modificar as
paredes e tapetes
características da energia fornecida para
Termo n.° 754.513, de 16-6-1966
'ara dIstitiquir 4 5.0,iideutes aperiu.
CARAÇA'
equipamento de solda
1[,,,,horatUriá, Moura Brasil-Orlando
,rel ora ra(' v ,:tfithAllhe
Classe 41
Termo n.° 754.509, de 16-6-1966
Rangel S.A.
leruct c4enèbra ijir, ,tutnet, dco.
Amoleci Tools, Inc.
-4Guanabara
es
riectal ,3ourn inpertnint rbinn Substâncias alimentícias e seus prepaEstilos Unidos da Amérie:
4 , 1» . os de trutas wm Airool vinhos: ver rados. Ingredientes de alimentos, essências alimenticiaá. Gêneros, frutas, 'legumouNi vinhos estramantes, vinhos

MERCK

I NDÚSTRIA BRASILEiRA

MARIMBEIRO

mui-hirtos e

Classe
Aparemos para alinhamento de rodas
e para serviço de freios a saber: medidores de altura da barra de torsão, medidores de braços, medidores de curvaturas e de roldanas, provadores de ah-

mentos, dessacelerennetros, drenadores de
freios, medidores de assentamento para
sapatas de freios, medidores para cilindros de freios, micrómetros para cilindros d efreios, provadores de freios
Termo n.° 754.510, de 16-6-1966
(Prorrogação)
ldealspaten-U. Schaufel-Walzwerk
Vorm Eckardt & Co:
Kommanditgesellschaft
Alemghha

,PRORROGAÇÃO

wh.skv

us.NHAZINHA

RED UIN

Minas Gerais
(
i'411;4\4"
4411
,,L___

u.
Classe 15
Artefatos de porcelana, cerâmica, faiClasse 11
ança, barro, louça vidrada para nso caPás, enxadas e picaretas
seiro, adorno e fins artísticos
Termo n.9 754.511, de 16-6-1966
Classe 26
Fábrica de Cortinas Fuji-Yama Ltda. Artefatos de madeira, Uso e marfim, esGuanabara
quadrias, lambris, tacos, marcos, tábuas
para assoalhos,, rodapés, portas, janelas.
FAI)RICA PI CORTINAS
enfeites, palitos, prendedores de roupas
e pás para sorvetes
Ftifi-n r 9
6
ClaSses: 1 a 501
Nome Comercial
Insígnia

1TDA

mes, condimentos, doces, iguarias, car-

nes, massas temperos, extratos, embuti.
Classe 43
dos de carne rações balanceadas para
Bebcias refrigerantes e xa'ropes, concen
animais e farinhas
trados P outros preparados para lazer
a - mesma; refrescos e águas naturais e
Termo n. Q 754.527, de 16-6-1966
artificiais, usadas como bebidas, não
Guarani Louças e Ferragens Ltda.
incluídas na classe 3
Minas Gerais
Termos os. 754.522 a 754.524, de
.16-6-1966
CJAIMNI LOUCAS E F E R RAGENS LTDA.
Aguas Minerais de Minas Gerais S.A.
Hidrorninas
Nome Comercial
Classe 10
Minas Gerai:
Têrmo n.° 754.529, de 16-6-1966
Aparelhos para nebulização de solutos
Suebra Importadora S.A.
terapêuticos
Guanabara
Termo n.." 754.514, de í10
Classe
3
IVIesbla S.A
Drogas e preparados farmacêuticos, proGuanabara
dutos químicos .para fins medicinais e
remédios
.
Classe 42
CREDI -.WSBLA FEMININO
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an ;z, bitter, biandi conhaque cerClasses:1 6, 8, 9, 34 e 4(
vejas, fernet, genebra, cjin, kumel, licoExpresso de propaganda
res, nectar, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, verfermo n.° 754.515. de 16-6-1966
mouth,
vinhos espumantes, vinhos
Construtora AlcIndo S. Vieira S . A,.
O
quinados e whisky
Minas Gerais
Classe 43
CONSTRUTORA ALCINDO S. VIEIRA S. A.
Para distinguir: Refrescos e refrigerantes, guaraná, gasosa, água tônica,
Classe 42
águas artificiais, xaropes para refrescos, Para distinguir: Aguardents, aperitiNome Comercial
bebidas espumantes sucos e sumos de vos, aniz oitter, brandi
s crnhaque cer,
Têrmos ns. 754.516 a 754.518, çle
Frutas para bebidas não alcoólcas,
vejas. fernet, genebra, gin, kumel, fito.
16-6-1966
sifões e s-Árla limonada
res, nectar. punch, .pipermint, rhuni,
Construtora Alcindo S. Vieira S.A.
--no n.o 754.525, de 16-6-1966
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
Minas Gerais
mouth, vinhos es p umantes, vinhos
Calçados Simely Ltda

3

ZMED

quinados e whisky

Termo n. 9 754.528, de 16-6.4965

Guarani Louças e Ferragens Ltda.
Minas Gerais

Classe .36
}ara distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos

aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, zartolas, carapuças casacão, coletes, capas, chales:
cachecols, calçados, chapéuS, cintos,
Classe 36
cintas, combinações, corp.inhce. calças Pare cn
MateriaN pura construir.
de senhoras e de crianças calções, cal- çãeS e stinguir:
decorações: Ar ;atnassas, argila.
ças, camisas, camisolas, camisetas, areia. azulejos,
batentes, balaustreS,
blOd
cuecas, ceroulas, colarinhos, cuef--os cos de cimento, bioco.. para
saias, casacos, chinelos, sominós, acharpavimenta,
ção, calhas. cimento, cai, cré,
chapas
pes fantasias, fardas para militares, co, .)f a m
legiais, fralctis, g alochas, g ravatas:
caibros caixilhos. coluna&
gor- 'hapasesp ara
coberturas, caixas dáque.
ros, ogos de lingerie, iaquetas, laquês.
Cabla0 de dosearca cara etizos,
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MPC5 DEPOSIT4D4S
Publicação feita de acordo com c- art

130

do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias pata o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade

ções prt molda estuque. einuIsãc rte
bast astaltico. i•stacas, esquadrias estru •
tura:, metahcas para constrw,oes. :ame
Ia- de metal, bit-ilhas. ia mons. :uva:
di função. ¡ages. lageotas ma teri is()
lante contra' trio e calor. man: lhas mas
sa s pare rev , stunectos de partires, ma
dei ras para construções, mosaicos aro
dutos de base as fái tico. prod utos para
tornai impe rmea bi lizantes as aNamas
sas Je cimento e cal. htdrá , llica pedi-e
gu lho. produtos betur,..nosos. trn permea
bihzantes iiquidos ou sob outras torma,
para revtstimento e outros come na Da
ormentacão. pecas ornamentais de ci
mente ou gesso para tetos e paredes
PaP-el pare torrar casas. massas anti
ácidos para uso nas constriNoes par
queres. portas, portões pisos. soie.ras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas. -tacos. tu hos de riu:ri-ilação tanques de c.raenro vigas. viciam/1.ms e
vitrôs
Termo n.° 754 . 530, de 16-6-1966
Sucbra Importadora S.A .
Guanabara

Inc1usti,a1

p unidas que, se MS arem prejudicados com a concessão do registro requerido

•

pulover pelerinas
:e 'Os. palas.
perigas, pouches pol.:nas pijamas. punhos, perneiras. uri:monos. regalos.
robe de chambre, rim :Mo sobretudos
uspensórios. sait i as de banho. . sandálias,
s uete res. shorts.
nuas. szulas ou slacks.
roas. uni lornies
toucas. turbantts.
e vestidos
, Termo n.o 754 533. de 16-6-1966
Laboratório Lu:ceia S . A .
Guanabara

vit
nclilistria Brasileira

elétricos refletores, relóc.o: de ar me
dores nau minas, descansos para lápla
trigerado toarias s., maquina e canetas, esquadros. espatulas. luradorotogra ti: as e em/ matou rã ficas. cem res. tusins. ticharios, fitas para maquia
pa nhas elétricas. garraras térmicas. re nas de escrever, fichas para arquivos.
gaclores autornat.cos Iárnpadas. apare máquinas para escrever. calcular. e so/ h os de luz rluorescente. aparelhos de
mar, fitas gomadas, máquinas para
grampear, goma arábica, gomadores.
j o m un ca ç ã o interna, esterilizadores cons.
densadores, bobinas, chaves elétricas grampeadores, grampos e ganchos para
comutadores, interruptores, tomadas de escritórios. gis. çodets. instrumentos de
corrente, fusivel, aparelhos fotográfico escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras,
molhadores. mata-borrão, máquinas 411
e cinema togragicos filmes revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- apetrechos para apontar lápis. malas.
mação. abat-iours e lustres máquina! tecas. Metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono. perfuradores.
, para lavar roupas para uso
pastas para escritórios, com fechos de
doméstico
Termo ri.° 754 . 540, de 16-6-1966
Companhia de Cigarros Brastoba
São Paulo
glemslapetlaxemap.~1260.1.—

Classe 1'1
Artigos da classe

__
Termo n. 9 754 . 53f , de 16-6-1966
A Nova Ótica Ltda .
São Paulo
A NOVA OTTO A LTDA

0-L
e2 SOLEIRA

Nome Comercial
Termo n. 9 754 . 535, de 16-6.1966
A Nova Ótica .Ltaa
Sii- Paulo
Classe 42

Para distinguir: Aguardentes, ripe!
bitter, bradei v, co.diague c. r
Vos, in
vejas, ternet, genebra, gin, kurnel.
ses, • nectar, punch, p.pertrunt, *main,
sucos de frutas sem álcool. Vinhos, vei
tnouth, vinhos espumantes, vinhos
guinados e whisky •
Termo n 754 . 53-1-, de 16-6-1966 —
A. P. Costa
Guanabara

NOVA OTICA
Classe 8
Titulo de Estabelecimento

Classe '44
Charutos, cigarrilhos, cigarros, rapé, fiz
mo em fardos, em fõlhas, desfiado e
em corda

B I G — MERCADO

DE UTILIDADES LTDA
Nome Comercial

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 754 . 5'18, de 16-6-1966
Soenil — Sociedade de Engenharia
Industrial Ltda .
São Paul(*)

o

soRNIL

Classe 44
Charutos, cigarrilhos, cigarros, rapé,
fumo em fardos, em fôlhas, desfiado e
em corda
Termo n. 9 754 . 542, de 16-6-1966
José Zapparolla Junior
São Paulo

Classe 33

FANITEX

Titulo de Estabelecimento

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 754.536, de 16-6-1966
Big — Mercado de Utilidades Ltda.
São Paulo

Classe 36
tara distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales
eachecols, calçadas, chapéus, cintos,
cintas, combinaçõ2s, corpinhos. calças
senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
éalas. casacos, chinelos, dominós. echarPes. fantasias, fardas para militares. (st.ie g ials. fraldas, galochas, gravatas. gor-os, logos dt lingerie, Jaquetas, laques.
Sivas. ligas, lenços, mant8s, meias,
aleis. mantas, mandribo, tnastilhas, ma-

Termo ri.° 754 . 541, de 16-6-1966
Companhia de Cigarros Brastoba
São Paulo

Termo n. 9 754 . 537, de 16;6-1966
Big — Mercado de Utilidacks Ltda .
São Paulo

CASAS OA 2AHiA

Termo n.° 754 . 532, de 16-6-1966
Confecções Fanitex Ltda
Guanabara

Classe 44
Chaimtos. cigarrilhos, cigarros, rapé,
fumo em fardos, em fõlhas, desfiado e
em corda

metal, pastas para escritórios. com fechos de metal, porta-tinteiros, portalápis, porta-canetas. porta -carimbos.
porta-cartas, porta-blocos, penas, prensas, pincéis. prendedores de papéis. pervejos. réguas. stencis, separadores
para arquivos. sinetes, tintas para escrever, tiralinha, tintas para carimbos.
tintas para duplicadores, tintas para impressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar, máquinas registradoras
Termo n.9 754. 543, de 16-6-166
Companhia de Cigarros Brastora
São Paulo

BIC

ELLAS
IND. BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elé.

tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de p & fogões, fortins e Ioga.
melros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
nassar. batedeiras. coqueteleiras, expremedores liquidificadores elétricos. má,
-minas para picar e moer legumes «
carne, resistências elétricas Isrvedores
estufas, ventiladores, paenlas e bules

Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência. alma
fadas para carimbos e para mintas. abri
dores de . cartas, arquivos, apontadores
berços para mata-borrão. borrachas
brochas, canetas para desenhos. corta
dores de pa p el colchetes. caminhai:fores
cestos p ara papéis e correspondência
elaásificadores, clips coladores ca'-'a'
compassos, cofres. canetas t i nteiros. canetas esferográficas desenhadores. data-

Termo n.9 754 . 544, de 16-6-1966
Boa Esperança — Empreendfixentos
Civis e Agrícolas Ltda .
São- Paulo

'BOA ESPERANÇA.
EMPREENDIMENTOS
CIVIS E AGRICOLAZ
LTDA.
Nome Comercial
Termos as. 754,547 e 754.548, de
16-6-1966 Jovem Guarda (Administração e Participações) Ltda.
São Paulo

O I Ne OENTENXR 10
DO SAMBA
Ind. Bras.
.
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pfck - ups. geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de pó fogões, fornos e foga-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com O art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará'
a correr o prazo de 60 dias para o deferi/bento do pedido. Durante esse 'Iram poderão apresentai mut oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejUdicados com a con'essáo do. registro requeri&

seiras elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passsr, 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 cinematográficas, campanhas elétricas, garrafas tértnicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de ltiz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes reveladas,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Têrmo n.° 754.545. de 16-6-1966
Monte Carmelo Ltda.
São Paulo

elétricas, garrafas térmicas. teadores automáticos, lâmpadas. apare.
ho de luz tlaurescente. aparell.os de
-ornunicação interna, esterilizadores coa
lensadores. bObinas. chaves elétricas
.omutadores. Interruptores, tomadas de
:assente. fusível aparelhos fotográfico:
cinematugrágicos, filmes revelados
"inecules. exuleis, -aparelhos de aproxi.
nação. abat-lOurs e lustres máquinas
pare lavar roupas para uso
doméstico
Classe 32
Para distinguir; Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impresàos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
ircenses
Termo n.9 754.563, de 16-6-1966
Galeria Oceânica Papelaria e Livraria
Limitada
Guanabara
lainhas

PROROGAÇÃO

GALERIA
OCEÂNICA

ClaSses: 3 2e 38
Titulo de Estabeelcimento
Termos ns . 754.551 e 754.552, de
Nome Civil
16-6-1966
Termo n.° 754.546, de 16-6-1966
Jovem Guarda (Administração e PartiJovem Guarda (Administração e Participações) Ltda.
cipações) Ltda.
São Paulo
São Paulo
•
[;;;—CARMEL O LTDA.

Díj0

GOSTAF
PAULO

Classes: 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 21; 22;
23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35; 36; 37:
38; 40; 41; 42: 43; 44; 46; 48; 49 e 50
Expressão
Termos ns. 754.549 e 754.550, de
166-1966
Jovem Guarda . (Administração e ' Participações) Ltda.
São Paulo

DIEIO SÉCULO DE SAMBA
[N Ind. Bras.

Classe .8
Para C:stinguir os segnintes -artigos eletricc
Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras. asmradores de pó, fogões. tornos e fogareiros elétricos. chuveiros, aquecedores.
aalancas ferros elétricos de engomar e
nessas batedeiras. coqueteleiras. exare
medores liouidificad
elStricos máquinas para picar e moer legumes e
-ara? ”esistências elétricas fervedores.
ss 'ufas ventiladores. naenlas e bules
s istricos ,efletores. ràógios de ar refrigerado formas eêtr-; res. máquinas
'orográficas e cinematosp aficas, CEM,

SAMBA 50
-Ind. Bras.
'Classe 8

Para distinguir Os seguintes artigos ele.
tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. • enceradeiras. asp iradores de nds, fogões, tornos e togareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras. coqueteleiras. expre.
medores. figuidificadères elétricos, má.minas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores.
moafas. ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores. relógios • de ar refrigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e , cinematográficas. caia
nainhas elétricas, garratas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna. esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusível. aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes . revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
• doméstico
Classe 32
Para distinguir:- Almanaques, agendas,.
anuários, álbuns Impressos, boletins, ca-

tálogos, edições impressas, revistas, drgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatral. e cinematográficas, programas
circenses
• Termos ns. 754.553 e 754.554, de
16-6-1966
Jovem Guarda (Administração e Partisipações) 'Ltda.
São Paulc

50 ANOS DE SAMBA
Ind. Bras.
Classe 8
'-'ara distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
sick-ups, geladeiras. sorveteiras, apare.
'hos de refrigeração. enceradeiras, assiradores de pó, fogões. fornos e toga-eiras elétricos. chuveiros. .aquecedores.
*danças. ferros elétricos de engomar e
, sssar batedeiras. coqueteleiras. exore.
nedores. ficadore elétricos, má
minas para picar e moer legumes e
-ame. resistências elétricas. tervedures,
estufas. ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar tegerado formas elétricas máquinas
fotográficas e cinematográficas. caia
lallhas elétricas, garrafas térmicas. resadores automáticos, lâmpadas. apare
hos de luz fluorescente aparelhos de
.omunicação Interna, esterilizadores conlensa dores bobinas chaves elétricas
comutadores, interruptores. tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. . filmes revelados,
sinóculoS óculos. aPcrelhos de aptoximação. abat-lours 'e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 32
Para distinguir: Aluiu,' almanaques.
anuários, boletins.. catálogis forreis,
livros, peças teatrais e einematográts
cas, . programas de 'rádio e televisão
Publicações. revistas. folhinhas Impressas e programas circenses .
Termos ns. 754.555 e 754.556, de
16-6-1966
Jovem Guarda (Administração p
cipações) Ltd,
•
São Paulo

SAMBA CINCOENTX0'
Ind. Bras,
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elé
tricos: Rádios, aparelhos de televisão
nick-ups. geladeiras. sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração. enceradeiras, as,
piradores de pó fogões, fornos e toga
mimos elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças, ferros elétricos de _engomar Passar, batedeiras, coqueteleiras. expre
medores li q uidificadores elétricos má
-nimas para picar e moer legumes •
carne, resistências elétricas. fervedores
estufas. ventiladores pacatas e bule
elétricos refletores, relógios de ar te
gerado formas elétricas. máquina
°gráficas e cin e matográfica" cara

painhas dtricas. garrafas térmicas.. regadores automáticos, lâmpadas, a pare'hos de luz fluorescente, aparelhos.. de
comunicação interna, esterilizaclores condensadores, bobinas.. chaves elétricas.
comutadores. Interruptores, tomadas de
corrente, fusivel a p arelhos' fotográficos
e cinematográgicos. filmes. revelados.
binóculos, &idos, aparelhos de aproximação, abat-lours e lustres máquina:
para lavar roupas para USO
doméstico
Classe 32
Para distinguir: Aluas, almanaques.
4nuários, boletins. catalog is iOrnais,
livros, peças teatrais e c:nematográti.
cas, programas de rádio t televisão,
p ublicações. revistas. Folhinhas imMfess
ReIS e p rogramas circenses si •
-m os ns. 754.561 e 754.562, de
•
16-6-1966
Ares Comercial S.A
São Pauis.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 12
Artigos de meta! de uso comum e mim
dezas de arMar'r.ho A:h/leres, alfinetes
de iegurança. agulha:. atoola.s: boteses;
colchetes, depa ls fivelas e fechos corrediços garras 4 r itas de meta: para.en.
leites de ves sssos, ilhas,s s lanteloulasti
missas ci as e n 9,;;.lhas
Classe 28
Artigos e produtos fabricados dei
material plástico
—
Termos . as. 754.557 e 754.558, de
•
16-6-1966
Jovem Guarda (Administração e Parti.
cipações) Ltda.
São Paulo

NOSSA NOVA HORA
Ind. Brat.
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elé•ricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração, enceradeiras, as.
p iraciores de pó fogões, tornos e toga- .
seiras elétsicos..chuveiros. aquecedores, •
'balanças. ferros elétricos de engomar e
p assar, batedeiras, coqueteldras, exare.,
;tudesca tiq uidificadotes elétricos. Má..
quinas para picar e moer legumes e •
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores. paenlas e bules •
elétricos, refletores, relógios de. ar retrig erado formas elétricas, máquina-11
Fotográficas e cine matográficas. can?'
p endias elétricas, garrafas térmica.
,g adores automáticos, lâmpadas. apares
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna. esterilizadores ceia. '1
densaclores, bobinas, chaves elétricas; "-.')•
comutadores, interruptores, tomadas deeVi
corrente. ft:alva aparelhos. fotográfictitr'v
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e cinematográgicos, filmes' revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxilustres máquinas
mação, abat-lours
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 32
Pare distanuu: Almanaques. agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins ca.
tálogos. edições impressas. revistas. ór •
gãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionadas. peças tea
trais e cinematográficas programas
circenses
Têrmo n. o 754.559. de 16-6-1966
Probrás — Progresso Brasileiro S.A.
Comércio e Indústria
Guanabara

&atue
indústria Brasileira

durosoé e pomadas para limpeza .1.
pele e "maquilage - depilatórios. (leso
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado ou não, lápis para
aestana e sobranceiras, preparados vara
imbelezar cílios e olhos. carmim para
• rosto e para os lábios, sabão e creme
Iara barbear, sabão liquido aeriumad n
m não. sabonetçs dentifrícios em pó
nsta ou líquido, sais perfumados para
'anhos. pentes. vaporizadores de pe,:tu
escõvas para dentes, cabelos. unhaê
dlios. saquinhos perfumado, prepara
do: em pó. p asta. liquidos e tijolos
aara o tratamento das unhas. dissoi
tentes e vernizes. retnovedores da moi
4.ula. glicerina perfumada para os cabe
os e preparados para descolorir unhas,
ílios e p intas ou sinais artificiais óleos
p ara a pele
Termo n. 9 754.564, de 16-6-1966
"asa Souz aMattos Comércio e
Indústria S.A.
Guanabara

Classe 36
PRORROGAÇÃCi
Para distinguir: Artigos cie vestuários
roupas
feitas
em
gerai:
Agasalhos.
e
CASA SOUZA MATTOS
aventais. alpargatas. anáguas. &,usas,
COMÊRCIO E INDÚSTRIA S.A.
botas. botinas. blusões. boinas, babaCouros. bonés. capacetes. cartolas. cara
puças. casacão, coletes, capas. abales
Nome Comercial
cachecols. calçados. chapéus. cintos
Cintas. combinações, corpinhos. calças
Têrmo n.° 754.565, de 16-6-1966
de senhoras e de crianças, calções. cai
Agace — Modas S.A.
ças. camisas, camisolas. camisetas
Guanabara
aias. casacos. chinelos. dominós, achar.
,es. fantasias. fardas para m !dares. co'
PRORROGAÇÃO
legials. fraldas. galochas, gravatas. gorros. logos de lingerie. lauetas. laquês.
luvas. ligas, lenços, manhãs, meias.
"maiôs mantas. mandrião mantilhas, paletós. Datas. penhoar, pulover. palermas
peugas. pouches, polainas pilamas. pu,
&los. perneiras. quirnonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
auspensórios. saldas de banho, sandálias Classes: 8, 11, 13, 26, 27, 28, 36 37 e 48
aueteres. shorts. sungas. stots ou slacks.
Titulo de Estabeelcimento
toucas. turbantes. ternos, uniformes
Termo n.° 754.566 de 16-6-1966
e vestidos
Karl R. Christoph
Têrmo n. o 754.560, de 16-6-1966
Guanabara
Francisco Boarreto
Guanabara

qace
nerzfricind.es

PRORROGAÇÃO

NO-ODO
Indústria Brasileira

dri4i9ri
/41k.

Classe 48
Um desodorante de toucador
Têrmos as. 754.567 e 754.5-6-8, tie16-6-1966
Gerbruder H eller
Alemanha

l'erino n. 9 754.569, de 16-6-1966
Sequezio & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Sua Pesia começa
No Palácio dos Enfeites
Classes: 38 e 49
Frase
Termo n. o 754 . 570, de 16:6-19-66—
Sequezio El Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

(Pctedda dcui J-.e4ta4
Classes: 38 e 49
Titulo
Termo n. o 754.571, de 1-6--6-1966 —
Lanchonete Carlos Gomes Ltda.
Guanabara

ea ed C4-am&I
g

Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n. 9 754.572, de 16-6-1966
Lanchonete Carlos Gomes Ltda.
Guanabara

e\.la
\ç‘ç)

q.„'4

---0~2saro e
' n//7-r' j
Classe 36
Meias CO) geral .
Termo n." /54.575, de 16-6-1966
Cipac - Engenharia Indústria e
Comércio Ltda.
Guanabara

CIPAC
t

-.E110Ei litARIA INDÚSTRI4
CbliÉn CIO LTDA.

Nome Comercial
Termo n.' 754 . 574, - de 16-6-1966
Massames Rocha Couto Limitada
Guanabara

CHAGO

Classe '31
Tendas, lonas, cordoalha e barbante
Têrmo n.° 754.576, de 16-6-1966
The American Tobacco Company
Estados Unidos da América

\#2'ç‘C'GÇSÇ

Nome Comercial
Termo n. o 754.577, de 16-6-1966
The Boeing Company
Estados Unidos da América

BOEING

Classe 21
Veiculos e aeroriaves e partes dos
mesmos
Termo n. o 754.578, de 16-6-1966
Petrolite Corporation
Estados Unidos da América

RENDER
Classe 1
Catalisador para processo de adoçamento çle hidrocarbonetos
Termo n. 9 754.579, de. 16-6-1966
Petrolite Corporation
Estados Unidos da América

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos, água de colônia. água de touca.
tador. água de beleza, água de guina
liana de rosas. água de alERzeme. água
Classe 6
LOCAP
pra ba.ba. loções e tônicas para 06
n t a e ferramentas de
habelos e para a pele. brilhantina. ban. Nidquinas-Ferrame :Is mesmas
Classe 1
furar
para
tdolina. "batons" cosméticos. fixadores
Catalisador de adoçamento, particularClasse
47
ara
os
p
lie penteados. petróleos. óleos
mente útil no adoçamento de petróleo
abalo, crave reluvenescente, cremes gor• Óleos e graxas técnicas para lubrificar

IP V

ferino n. 9 754. 3. de 16-6-1966
Henrique Meyer & Cia. Ltda.
Santa Ca:Tirina

Classe 44.
Fumo ou tabaco manufaturado ou não:
e cigarros e charutos
Terme) n. 9 754.581, de 16-6-196
(Prorrogação)
Companhia Imperial de Indústrias
Químicas do Brasil
São Paulo

fridi1
Classe 1
Silicato de sódio
Termo n. 9 754.582 3e 16-6-1966
(Prorrogação)
The Goodyear Tire & Rubber Company
Estados Unidos da América

GO OI#YEAR
Classe 40
Almofada.ç. traVCSSeir,IR e colchões
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Pubimaçao feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se, julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 754.580, de 16-6-1966
(Prorrogação)
Kodak Brasileira Comercio e Inclástri
Limitada
São Paulo

sermo ia.- /71.700, Ue iv-u-i>vo
Incorporadora; Irmãos Valia Ltda.
' Goiás
1
'
1

Termo n.° 754.594, de 16-6-1966
Candida Martins Posssa
Rio de Janeiro

,

Boliche Miriti Ude:

TE NITP
Classe 28
Composição para moldagem compree
dendo acetato e plastificantes apropria
dos e, em alguns casos, pigmentos, tend >
e forma de lages, fálhas, grânulos uu p
Térmo n. 754583, de 16-6-1966
José Maria Pontes
Rio de Janeiro

JAH-LUX.

1

o

•

Nome Comercial
Têrmo n. 754.591, de 16-6-1966
J. Carneiro ;8 Bandeira Ltda.
Goiás
,

CASA GOIANA

• INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artio da classe
Termo n.° 754.586. de 16-6-1966
Anadiesel Ltda.
Goiás

ANADIESEL MA.
Nome Cãmercial
Têrmo n.° 754.587, de 16-6-1966
induscap — Matadouro Industrial de
Campinhas Ltda.
Goiás

INDUSCAP
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe. 41
Artigos da classe
Termo n.° 754.589. de 16-6-1966
Comercial e Importadora Araguaia
Limitada •
Goiás

'COMERCIAL t
IMPORTA-DORA
¡ARAGUAIA LTDA.
Nome Comercial

o

XAVANTE LTDA.
o

o

MADEIREIRA

Classe 47
Para distinguir combustíveis, 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, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados á
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Termo n.° 754.604, de 17-6-66
Walter Lopes de Almeida
Brasília

Classe 15
Nome Comercial
Têrmo n. 754.597, de 16-6-1966
Brazex Aços Máquinas Ltda,
Rio Grande do Sul

TAXI AREI)

•

Classe 46
Artigos da classe
Termo n. 754.584.4e :6-67,1966
Moyzés Costa
Goiás

MATINGO

XAUIM FARM%

Classes: 16 e .38
• Sinal de Propaganda
Termo n. 754.590, de 16-6-1966
Taxi Aéreo Xavante Ltda.
;Goiás

INDÚSTRIA BRASILEI'R

Classes: 18, 35 e 49
Titulo de Estah:lecimento
Termo n.° 754.585, de 16-6.1966
Matadouro Industrial de Goiânia Ltda.
— MATINGO
Goiás
•

Classe 49
Nome Comercial
Têêrmo n.° 754.596, de 16-6-196A
Angelino Nunes Barita
Rio de Janeiro

.

5

• Termo n.° 754.600, de 17-6-66
DIP,
Distribuidora Enterestadual de
Petróleo Ltda.
Brasília

PrcurxriUbACAO

i

CUSJTIBA

WALTER LOPES OC,

IIDOSTRIÁ BRASILEIRA
Classe 4
Artigos da classe

•

Termo n.° 751.592, de 16-6-1966
Amazônia — Planejamentos e Assessoria
Limitada
Goiás
mt.-",:t

ALMEIDA
Nome Comercial • .
Tèrmo n° 754.598, de 17-6-66
Rui Castro Viana
Brasília

INWSTRIA BRASILEIRA

.,•,.•1.„

ti-I1dil:74err
W.wiiii, ms
- ..,..

4,ow-r.

i z„onia

Classe 38
Artigos da classe
Termo n.° 754•593. de 16-6-1966
•Artuk Pereira
Rio de Janeiro
1

FIO-FRIO 3 Indústria
1

de Refrigárac,ão Ltda.
Nome 'Comercial
Termo u.° 754.595, de 16-6-1966
Joaquim David
I
Rio de janeiro

Exdresso
.,
angarátiba Ltda.

Classe 16
Fundações e construções
rèTMO n.° 754 .601, de 17-6-66
Centro-Oeste Representações Ltda.
Brasília

FARMÁCIA
GAMA LTDA

5

Nome comercial . •
Térmo n. 754.599, de 17-6-66
'clorado — Reformadora de Carrocerias Ltda.
Brasília

ELDORADO
REFORMADORA DE j
CARROCERIAS LIDA

ClÁse 33
Nome comercial

Classe •36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e oupas feitas em geral: . Agasalhog
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões. boinas. baba.
douros. bonés, capacetes. cartolas. cara.
olias, casacão, coletes. capas. chales,
,.-achecols. calçados. chapéus. Cintos.
:dotas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e cie crianças, calções. calças. camisas. camisolas. camsrtas.
i cuecas. ceroulas. colarinhos. cnciros.
' saia , cascos, chinelos, dominós, echar-

s
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Publicação feita de abórdo com o art 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação começara
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pes. fantasias. fardas para militares. co.
!caiais. fraldas. galochas. gravatas. por.
nas. logos dt 'ingeria. jaquetas, !aguas
luvas, ligas, lenços. manetas. meias.
maiôs. mantas, mandribo, mastilhas. maletéss. paias. penhoar. pulover. pelerinas
peugas. pouches. polainas. pijamas. punhos. perneiras, quinsonoa regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios. saldas de banho. sandálias,
lutares. shorts. sungas. stolar ou slacks
toucas. turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
• Termo na' 754.602, de 17-6-66
Auto Pósto 'Real Ltda.
Brasília

POSTO REAL

contas de metais 'preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados tio de ouro
fio de prata,. fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. lantelolas de metais pre.
cioáos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias. pedras semi-preciosas para jóia pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos. serviços de !icor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de . metal.
turmaliaas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Termo n.9 754.605, de 17-6-66
Venrsa — Veículos Nacionais Comercio e Representações Ltda.
Brasília

para revestimento e outros como na pa
virrientaçáo. peças ornamentais de ci
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare torrar caras, massas antiácidos para uso nas construções. par
quetes. portas, portões. pisos. soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Têrmo n.° 754.607, de 17-6-66
Venasa — Veículos Nacionais, Comércio e Representações Ltda.
Brasília

,

1
Classe 47
Para distinguir. combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: %ecoo]
motor, carvão a gás hidroaarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
auerosene
nano n.° 754.603, de 17-6-66
"Cidamar" Indústria, Comércio e Representações de Produtos de Umbanda
Ltda.
Brasília
--assaajanesameat=tr:~0~~
-•

tiOMAR
NOOSTRIA BRASILCIRA

Classe 13
Adereços de metais preciosos ,semipreciosos e scas imitações adereçoc
'nedras preciosas e suas imitaaões. adota
nos de metais preciosos. semi-preciosos
:e suas imitações, alianças, anéis, artigos de 4antasia de metais preciosos.
balaganclans de metais preciosos ou
semi-preciosos. bandejas de metais preciosos, berloques de- metal preciosos.
" brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos. &dares
de metais preciosos ou semi-preciosos

VENASA
IND. BRAS,

SANTA TEREZINHa
.Ind. Brasileira
Classe 46
Agua sanitária
Tèrmo n.° 754.611, de 17-6-66
José Braga de Salles
São Paulo

JOBRASA
V-ENASA

VEÍCULOS NACIONAIS
COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA

'OSTRA BRASILEIRA

Tèrmo n.° 754.610, de 17-6-66
Produtos Químicos Santa Terezinaa
Ltda.
São Paulo

Classe 33
fletir°
Térmo n.9 754.612, de 17-6-66
São Sebastião de Itapeti Agropecuária
Ltda.
. São Paulo
Jata/ arrsA

DE ITAPETI

Ind. Brasileira
Nome comercial
Têrmo n. 9 754.60& de 17-6-66
Construtec — Construções e Serviços
Técnicos de Engenharia Ltda.
Brasília

Classe 41
Banana feijão e milho
Termo n.° 754.613, de 17-6-66
Silvino Franzner
Santa Catarina •

CECILIA
Ind. Brasileira
Classe 21
Compra e venda e representações de.
veículos nacionais autopeças e acessórios, produtos derivados de petróleo e
oficina para consêrto de veículos
Tèrmo n.° 754.606, de 17-6-66
Mota Construções — Brasília Ltda.
Brasília

MOTA
CONSTRUÇÕES
BRASILiA
INDUSTRIA BRASILEIRA

CONSTRUTEC

INDUS I RIA BRASILEIRA

Classe 41
. arroz
raiano n.° 754.615, de 17-6-66
Itamaraty Promoções Culturais Ltda.
São Paulo
) ITAMARATY

L.

Classe 32
Livros e discos culturais
•
_
Classe 16
Construção civil, instalações hidroeléTêrmo n.° 754.616, de 17-6-66
! tricas e sanitárias residenciais, terrapla- Lanches Nossa Senhora de Vagos Ltda.
São Paulo
nagem, cálculos, projetos etc.
Têrmo n.9 754.609. de 17-6-66
NOSSA SEbHURA
Comércio e Indústria de Bebidas
Baco Ltda,
DE VAGOS
- Ind. Brasileira
Brasília
111n•••

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construo
ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes. balaustres blocos de cimento, blocos para pavimenta.
cão. calhas, cimento. cal. cr& chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
Indústria Brasileira
chapas para coberturas, caixas ciágua.
caixas de descarga para etixos. edificaçaes premoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamaClasse 42
de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Bebidas alcoólicas e fermentadas
de junção, lages. lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, masTèrmo n.° 754.614, de 17-6-.56
sas para revestimentos de paridas. ma- Comercial de Bebidas Ourinhos Ltda •
deiraa para construções, mosaicos, proSão Paulo
dutos de base asfáltico, produtos para
OURINHO
tornar impermeabilizantes as arqueias,
Ind. Brasileira
sas de cimento e cal. hidráulica. pedra.
gulho. produtos betuminosos. ImpermeaClasse 42
bilizar:tas liquidas ou sob outras formas
Cervejas

BACO

Classe 41
•
a,roquetes empadas, pizzas, tortas
Termo n.° 754.617, de 17-6-66
Charutaria Pizzolotti Ltda.,
São Paulo

Ina.OnLANDJA
trasileira
Classe 41
Balas, biscoitos, chocolates e gêneros
alimentícios
Tarrno n. 9 . 754.618, de 17-6-66
Charutaria Pizzolotti Ltda.
São Paulo

CROCA.NTINO

Ind. zrasileira

Classe 41
Balas, bombons, biscoitos e gêneros
alimentícios • •
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Da data da publicação começará

...:,, rei o prazo de 60 dias para o deferímento do Mido Durante esse prazo poderão apresentai suas op661es ah Depari. iMente
Nacional da Propriedade trid4tria I aqueles que se julgarem prep.:Meados com e concessão do registro raivaríeis:

Tênmo n." 754.619, de 17-6-i6
Salvi Casagrande — Medição e kinomatização Ltda.
S:ío Paulo

SALVI CASAGRANDE
,Ind. Brasileira
Classe 8
Aparelhos medidores
Têrmo o" 754.620, de 17-6-66
Oficina Mecânica Cairo Ltda,
São Paulo

CAIRO
Ind. Brasileirt..
• Classe 6
Macacos e motores para veículos
Te• inio ri." 754.621, de 17-6.66
Solvi Casagrande — Medição .e
matização Ltda.
São Paulo

SALCAS
Ind. Brasileira
Classe 8
Aparelhos medidores
Têrmo n.° 754.623, de 17-6-66
Banco Federal 'fali de Investimento
S. A.
3ANK INVEST

2stufas, ventiladores pactuas s bule:
elétricos. refletores, relógios de ar re
frigerado ! formas eas trIcas. .naçuina,
totograficas e dile niaiográ ficas. carn
riambas eletrizas. garraras ténnica's re
•diores automáticos iampadas apare
'hos de luz -duorescente aparel/ios de
romunicaçâo interna esterilizadores coa
lensadores, bobinas. chaves elétricas
'comutadores. interruptores, tomadas de
corrente. Itisivel. aparelhos totogra bem
.cinernatográgicos. filmes revelados
ainómilos. óculos, aparelhos de aproxi
.nação. abar-lours e lusstres maquinas
para lavar roupas para 1.130

para revtstuneme e outros corno na Pa- •alares Liara veículos cilho,: d, veja08,
vimentação. peças ornamentais de ci- rorrediços para veiciiios direção, d résiimento ou gesso para retos e paredes ga.l.mras rstritsos escadas rolantesineie.
papel para torrar casas, inas.sas anti "adores para Massagf aos e para catga.
iodos para uso nas construções par engatesuara canos. eixos de dirMat
-metes. portas. portões. pisos, 'soleiras ti elos. Fronte ,rid para velculos. guidão.
para portas. tijolos tubos de concreto
, , corr;:tivas ndrJihas . utotociclvs. molas.
telhas, tacos.' tubos de vtntilação. tan
•lotocic tetos
gas inotc, tun2iSes.
ques de cunento. vigas. vigamentos e
navios ónibus, para-cheigbea.
Vil 'ás
.,ara Limes para brisas, pedais. patirões.
-orlas 'para •bi 1 .:,r tas raios para bibcleTêrmo n." 754.632 de '17-6 (.6
. as, reboque radiadores para sieic,ulos.
Organização e Assistência Técnica
rodas Liara . veículos. .sei g ns, triciclOs, ti.
Contábil Kojo Ltla
raptes p are ,eict. los vagões. velocipe•
São Paulo
.les • va..etr, iv contrôle do afogador e
GIDILéSt!Cr
'
,e p ierart a o J eis rroicibuS. varaes de
etirros to.vrss nara carros
Têrmo irl.." 754.627, de 17-6.66
Rebrarnacoj — Representações e CoClasse 33
Termo n.° 754.638, de 17-6-19
mércio Ltda.
Assistência técnica . ,ontábil
Archanjelo leito
São
Paulo
•
• Tênno n." 754 633, de 17-6-66
•
São Paulo
Distribuidora de Especialidades Farina
H E131-{Alyi.A CO"
cêuticas. Isipal
"TV ELETRONICO"
São Paulo
•
.Classe 33
Classe 33
Representações
Titule.
Têrmo M•" 754.629, de 17-6-66
Termo n." 754.639, de 17-6-1966
lasse
Manufatinia Brasileir aM. B. de
Indústria de Calçados Transmontana
Para distinguir conic inalca genérica
Brinquedos Ltda.
Limitada
produtos 'arioacêuticos
. São Paulo
São
Paulo •
Tétano n." 754.634, de 17-6-66
Tutti Produtos -Ammentici,s
São Paulo

1(Qj0Ind. brasileira

Ind. Brasileira

ISIPAL Ind. Brasileira

"MIKROPO—NUNHO"
Ind Brasileira

Classe 33
Expressão de propaganda

"• TUTTI
Ind. Brasileira

Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, pasClasse 33 .
satempos e artigos desportivos: Auto- Representações de: canela, .cominho
Têrnio n." 754.624, de 17-6-66
te:móveis
'e
veiculos
de
brinquedos
1V1 atadonro de Aves Atibaiense Ltda.
cravo, camomila, herva dorre• orégano;
armas de brinquedo baralhos. bolas pimenta; farinha di mandiorm; fubá
São Paulo •
para todos os esportes. bonecas. árvo.
grão de bico e girassot
res de natal, chocalhos, discos de arreTêrmo n." 754.635, de 17-6-1966 •
messo desportivo, figuras de aves e
.
Lanches Arlequim Ltda.
aves e animais, jogos de armar, logos
• Classe 19
Animais vivos, inclusive aves e ovos de mesa uvas para esporte, miniatueia geral. inclusive do bicho da seda ras de utensílios domésticos, máscaras
Brasileira
para esporte, nadadeiras, redes para
Têrmo o." 754.626, de 176-66
Classe 41
pesca, tamboretes e varas para
Sociedade Liincira-Glete de Autonáve.is
Lanches de aliche• mortadela, presunto
pesca
Ltda.
queijo, salsichas, roz-bife. e churrascos
Têrmo n.° 75,4.630, de 17-6-66.
São Paulo
Termo n." 754.636, de -17-6-1966
Materiais de Construções nCanaan"
Panificadora Luar de Agõsto. Ltda.
Ltda.
São Paulô
São Paulo
4
IND. BRASILEIRA

4TIBAIENSE"
Ind. Brasileira

"ARLE..2UIÃ"
Ind.

LIMEIRA-GLETE

Classe 21
Piara distinguir veículos à • motor
• Tê:mio n." 754.628 de 17 . 6 66
Sidelar Comércio e Representações de
Eletradomésticos Ltda
São Paulo

"SIDELARInd. Brasileira
Classe 8
Para di iiquiu OS seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
lhas de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de p4 fogões, tornos e toga.

reli-na elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras, coquete/eiras exare.
roedores liquidificadores elétricos. má.
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistênslas elétricas, fervedores,

CANAAB
Ind. Brasileira •

Classe 16
'ara 'distinguir: /Materiais para constru
5es e decorações: Argamassas. argila
areia. azulejos, batentes. balatoktres.
cos de cimento, blocos para pavimenta
cão, calhas. cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos. colunas,
chapas para ' coberturas: caixas dáguá
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas. estuque. emulsã.o de
base asfáltico, estaeas, esquadrias.. estruturas metál cas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de função.. lages, lageotae. material isolante contra frio e calor, manilhas. mas.
sas para revestimentos de Partdes, madeiras para construções, mosaicos. produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabiliiantes as aromas,
sas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermea.
bilizantes líquidos ou sob outras formas

-LUa DE AGOSTO.
. Ind. Brasileira,
Classe 41
Pão

Tênis° n." 754.631,. dê 17-6 66
255 — Automóveis. Peças e Serviços
Ltda.
•
São Paulo
2'-)5

Ind. Brasileira
Cl-asse 21
'ara dist.nguir: Veiculos e suas partes
•-iregrantes: Aros pasa bicicletas autoOveis. atito-caminhões. aviões, amor
',redores. alavancas de câmbio. barcos.
,i• ectues. braços para veículos.- bicide,
is. carrinhos de mão e carretas. camlhonetes, carros ambulantes. caminhões
mrros. tratores carros-berços. carros
tanques carros-irrigadores, carros. car•
-oças, carrocerias, chassis, chapas cir.,

TRANISMONTAINA
IND. BRPSILEIRA
l..,1se 36
•Calçàelos

•
Termo o." 754.637, de 17-6-1966
Torgal Vidros e Molduras Ltda.
São Paulo

TORG4L".

• Ina . brasileira,
Vidre comum
ClaIsagreninado
4
trabalhado
em tôdas a: formas e ore paros vidro
cristal para to•-•1os os , fins vid-o lados.
riai, com telas de me
ou campos!.
, s especiais empuilam,
•
aouários,
:aleiras aimotnnzes b:mrle ias cube-as cadinhos cântaro:, câbces centro
le mesa cápsulas copos -snelhos as.
.arradeiras frascos fôrmas para do es.
:Prmc.s para Pirmos fios de vidro. Qat..
-aias garrafões un mis globos hasie.
larros. iardi nri ris Iti•p-e;ros
ra y tnantem..eirr.s pratos DIrertiSDort
"ad eai :
ihias, paliteiros Potes. pendentes pedestais saladeiras serviços oara re-•
frescos. saleiros tubos, tigelas travessas vasos vasilhames vidre para set.
-fracas vidro' pa ra relógios, varetas.
vidros para conta-gotas vidro para
automóveis e .u q ra isarn-br I sas e
•

•

wuarta-toira
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MARCAS DEFOiTADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
e, correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresenta? suas oposições ao Departairr,o
Nacional da PropNedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados cola a concessão do registro requerido
Termo n° 754.690, de 17-6-1966
"ndtístria de Calçados Tran.smoutana
Limitada
São Paulo

1 5 C-2017,1 T :1 s

V3,(- m

Classe 36
• Insígnia
Termo n.o 754.641, de 17-6-1966
Indústria e Comércio Ltda.
São_ Paulo

'r:CANDIA
Ind. Brasileira
. Classe 21
Carroe.crias
Termo n.° 754.642 de 17-6-1966
Elesan Elevadores Sant.sta Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
(Nses ?I
Pira de-,,engtine Veice,ios e suas partes
le'negrintes: Aros pare hicieLtas,
etóveís aura-caminhões sviões pmnorCcec'eees elavon-as 1 ^Ambio o..,cos
beco
becos vare ve tctdos bicidetia. carrinhos -P.e mão e jdrretns.
u`iionetes eaerne ambulantes catnInhões,
cirro:, tratores carros berços sarrosZuncrues carros-h-ri-má-les carros :ar
ça;.=. carroçerias. ,-hztsit'• chapai ctr
colares nara weiculos ^libas de veiculas
eorredicos nora veiculos direção. desliçiee!,eires esteihos escadas isolantes elevadarcs para Dassauriros * Pare carga
n=i-itiates para carros eixos de direção
beim- fronteiras para veicu.os. guidão
locomotivas lanchas motociclos molas
reotoelelemz, motocargas. moto furgões.
manivelas, navios ónibus. nora-choques
para-lamas. para-brisas pedais. paptões.
todas para isicicletas.. raios Para bicicle.
tas. reboque. radiadorela sara veICUlos
'Padas para veículos. sana. "ciclo,
Vantes para veículos. vac:','Is. velocipe.
aes, varetas de contrõle do afogador e
koelerador. tróleis. troleibus varaes
carros. toletes Para 'arras
C--Têrmo n.° 754.643, de 17-6-1966
Benedito Dal'Agv
São Paulo

-ORGANIZAÇO z
IMOBILURIA BE
WASA"
Classe 33
Título

Termo n.° 754.644, de 17-6-1966
Joalheria Anhembi Ltda
São Paulo

ANHERBI"
Ind. Brasileira
Lllasse 13
Adereeos de metais preciosos .seanpreeeosos e SCds imitações adereços de
pedras preciosas e suas imitações. ado,•
e suas Imitações. alianças, anéis, artigos de 4antasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos
•be incos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
Ciosos. diamantes lapidados. fio de ouro
fite de prata, tivflas de metais precio
cos cafeteiras de metais preciosos. jóias
joias falsas. iantejolas dc metais' preciosos, medalhas de metais preciosos
sem: preciosos e suas imitações. pal;tos
de ouro pedras preciosas para Jóias. paras semi-preciosas para jóia. pérolas
imitações ie pérolas, pratos de me
tais preciosos. serviços de chá e de cate
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso serviços de refres,os
de metal precioso. serviços . de soadas
de frutas de metal precioso. serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de- metal
turmalinas lapidadas e vasos de
•
• metais DreCIOSt)s
Termo n.o 754.645, de 17-6-1966
Milton Esteves, Evandes Fernandes,
Nelson Gomes Leal, José Carlos e
Alaor Cyro Rangont
São Pardo

THE SNAKW
Casse 32
distiiiinr: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas :adiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. programas
iárcenses
Tênno n.9 754.646, de 17-6-1966
Alexandre Petrocoki-- São Paulo
I ,,,ra

anil. fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira.- goma para iavanderia, limpadores de luvas. liquidas de
branquear tecidos., líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos toara roupas. °Irina óleos para limpeza de carros, pós de breelquear roupa. salicará
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabât de esfregas e saPonáceos. tijolos de polir e verniz
Para calçados
Termo n.o 754.648, de 17-6-1966
Peisto de Servi-Eloy Ltda.
São Paulo

robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou Macia
toucas. turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
"ermo n.° 754.651, de 17-6-1966
Tecidos Tamintex Ltda.
São Paulo

"V,g,AINTEX"
Ind. Brasileira'

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
SERVI -ELOY
caroã, casimiras, fazendas e tecidos de
Ind. Brasileira
lã
em peças, juta. jersey, linho, aylon
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrifican- paco-paco, percallna, ratni; rayon, seda
tes, substâncias e produtos destinados à, natural, tecidos plásticos. tecidos impermeáveis, tecidos de pano couso
iluminação e ao aquecimento: álcool
e veludos
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e -propano, gás enTênno n.° 754.652, de 17-6-1966
garrafado gás liquefeito. gasoliaa, graMargarida Dias Gonçalves
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
São Paulo
óleos -lubrificantes, óleos destinados
iluminação e ao aquecim e nto, óleos
jARDIM ANGELA
para amortecedores. pi li 61. o e
"
011.1e.tOSC11.'
Classe 41
Pães, bolos, confeitos, doces e bolachas
Termo n.° 754.649, de 17-6-1966
''tgusto da Silva Mee.,1,..
Termo n.° 754.653, de 17-6-1966 São Paulo
Eletrônica Estreluz Leda
São Paulo

.1e;biSLUd.,
Ind. Brasileira

INO -BRASILEIRA

Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 754.654, de 17-6-1966
R niicodora Bom Jesus Ltda.
São Paulo

Classe 41
BOM JESUS
Açúcar, balas, biscoitos, bolos, bombons.
Indo Brasile/r
café, caramelos, chocolate, compotas, doClasse 41
ces, confeitos, frutas, geléias, pães dores
bolos • confeitos,
&seu
i
t.
ps,
bolachas,
pralinés, pudins, sorvetes, sucos de
creme de leite, doces em conserva; emfrutas e torrões
padas, frios, croquetes, pizzas, pães
Termo n.° 754.650, de 17-6-1966
sorvetes e torrões
IVrnA,,c e Confecções Edi Têrmo n.o 754.655, de 17-6-1966
São Paulo
Confecções Bull-Dog.
EDUMAB
São Paulo

ind. Brasileirà

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
LimwoTori
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
Ind. Brasileira
botas. botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas caraClasse 48
puças, casacão, coletes. capas, chales,
Algodão para limpeza de pele
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
Têrmo n.° 754.647, de 17-6-1966
Química Solub,ts Indústria e Com4,-clo de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas,
camisolas, camisetas.
Sociedade Anôni,--cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
São,Paul
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias. fárdas para militares. c.aEMULTOX
legiais. fraldas. galochas. gravatas, gorInd. Brasileira
ros. jogos dt Iingerie, tacj,uetas, laquês,
Classe 46
l uvas, ligas, lenços. mantéis. meias.
Para distinguir: Amido, anil, azul da maiôs, mantas. mandribo. mastilhas. maPrússia. alvaiade de zinco. abrasivos. ietós. palas. penhoar. pulover, palatinas
algodão preparado para limpar metais. penas, pouches, polainas, pijamas, pu1ldetergenres,
espremestes, extrato de nhos, perneiras, epi, monos. regalos.

bULli-DUU
Ind. Brasileira
Classe 3ã
Aros Para guardanapos de pape
ag l itinadas, álbuns (em branco) albus.j
oare retratas e autógrafos. balões (es.
cero paro bringuedor,l bloco: para
:or,espondêncio blocos paro cálculos
Moe r)? para anotações bobinas 3rochu,
ras anpresses.. cadernos. is escrevei cape_ saro documentos carteiras.
:lixa: de papelão. caderner.E:s cades,
nos znixe> de cartão caixas p ara co.
calar i a ca.tões de vLsittis. cartões ceie
inercinis tartik-3 ,ztd;ces eontest, ode
:olina cedemos de papel mel:g:letrado
em branco pare desenho cadernos
cartões en branco cartuchos
elt cartolina. Cia'n g planográficas. ca.
damas de lembrança. carretéis de pacotão. cavalo— 2a. envalucros Para cita'
lutos de papai,
is. ericardenação de .papel
co papelão, ettanotr,s, fônis fadIcei
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubilbação ofelta de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial . Da data da publioagao começará
• corna' o prazo de CO dias para a deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão . apresentar suas oposições ao Departamento
Madona/ da Propriedade Induatrial aquêles que se julgarem prejudicados cota a C011eottA0 do registro requerido
%lhas de celulose. guardanapos, livros • miniaturas de , uteasilios domésticos. meati. chaves de tenda chaves isgIesa, cuecas. ceroulas, calcrinbna, cueiros,
•ão impressos. livros fiscais, livros de máscaras para esportes, nadadeiras, re- cabeções. canecas. aipos, cactiepots. saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
centros de mesa coqueteleiras, caixas pe.& fantasias, tardas para militares, codes para pesca. tamboretes e varas
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
pare -acondicionamento de alimentos. legiais, fraldas, galochas, gravatas, gortie papel transparente. pratos- papel,pára pesca
:aidetrões, caçarolas; 'chaleiras. catarei- ros, jogos de lingerie, jaquetas, laqués,
•lhos, papéis de estanho e de alueninio.
Termo
n.°
754.660,,
de
17-6-1966
roi.
conchas coadores: distintivos. do- luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
PaPdis sem impressa°, papéis em branco
Plinio Telles Rudge Filho
para uppressão. Isapeis tantasia, menos
oradiças;
enxadas. enxadões. -esferas. mateis, mantas, mandrião, mantilhas, paSão Paulo
para forrar paredes, papel almaço com
engates. esgu:chos. enfeites para arreios letós, palas. penhoar, pulover, palatina&
Ou sem pauta, papel crepom papel de
q tribos. esferas para arreios, espuma- peugas, pouches. polainas, pijamas. pua
-Seda, papel impermeável, papel em bo.
Classe 33
Jeiras: formões 'vices, ferro pare .:ortar nhoa,- perneiras, quimonos, regales,
Nana para impressão, papel encerado.
ExpressãO de propaganda
Japim ferroihis. facas, facões.. terha- robe de chambre, rolplio. sobretudo*,
papel higiênico, papel impermeável,
!ara:. r en c comum a carvão. tênitewas, suspensórios, saldas debanho, sandália
Termo
n.°
754.661,
de
17-6-1966
para copiar, papel para desenhos. pacora 'lures. freios para meteres. Morta, sungas. stolas ou slacke
Plínio
Telles
Rudge
Filho
pel para embrulho. impermeabilizado.
estradas de ferro, frioleiras: ganchos
e vestido.
São
Paulo
papel para encadernar, papel para. esgrelhas qar'os. ganchos para quadros
Têrmo n.9 754.668, 17-6-1966
crever, papel pare imprimir. papel paPALAC;11; DA ate —
:0n• pdr,i darruagens. insignias:
Escola Universal de Ensino Prático
rafina eare embrulhos, papel celofane,
VENTUDE
mas. lâminas. liroreiros; latas de lixo:
São Paulo
papel celulose, papel de linho, papel
farras; machad:naas. moias para porta,
Classe 33
absorvente, papel para embrulhar ca.
uolae para venezianas, martelos lar
ESCOLA UNIVER
Titulo
baco, papelão, recipientes de papel, ro-etas matrizes: navalhas: puas; pás, pra.
setas de papel, rótulos de papel. rolos
Termo n.° 754.662, de 17-6-1966
dos, parafusos. picões, porta -gelo: , po
f#ITSOENSIN°
*e papel transparente sacos de papel
Plinio Telles Rudge Filho
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
serpentinas, tubos. postais de cartão
São Paulo
Nome Civil
panelas, roldanas, ralos para P:as. rebie tubetee de papel
tes.
regadores:
serviços
de
chá
e
café.
Termo n.° 754.670, de 17-6.-1966
PALLADIUM DE JU
Têrmo n.° 754.656, de 17-6-1966
serras, serrotes, sachos. sacarrolha:
Pizzaria e Lanches Bem Me Quer Ltda.
VENTWDE
Neo-Ades Manufatureira de Adesivos
.souras, talheres atlhadeiras. torquere
São Paulo
Classe 33
Limitada
tenazes, travadeiras. telas dt arame. mi'.
Titulo
São Paulo
— neiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos 'para ,ertas de correr, taças
Termo n.° 754.663, de 174-1966
NE0- ADES
e verruma
Plinio
Telles
Rudge
Filho
Brasileirg
• ilad.."graee
São Paulo
Termo n.o 754.667. de 17-6-1966
Casse 2
Classe 41
Proceram S/C.
0ANÇOEs DE Pitu Adesivos e colas
Croquetes,
empadfss,
pizzas e tortas •
São Paulo
TESTO
Têrmos ns. 754.657 a 754.659, de
'..e4rmo n.o 754.671, de 17-6-1966
Ind. Brasileira
17-6.1 966
PR 0 I.TiTttAIV1
Adega Barril de Ouro Ltda.
Plinio Telles Rudge Filho
Classe 32
São Paulo
Ind
.
Brasile
São Paulo.
ins
Para distinguir: Almanaques, agendas,
ADEGA BARRIL MI
anuários, álbuns impressos, boletins, ca• BATMAN
15
tálogos, edições impressas, revistas, ár- 'ara distinguir:Classe
OURO
Artefatos de ceamica,
Ind. Brasileira
ciãos de publicidades, programas radio- aorcelana. faiança,
Ind. Brasileira
•
louça
vidrada
para
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- iso caseiro, aparelhos de chá. de café
Classe 8
Classe 42
trais e cinematográficas, programas
Aparelhos fotográficos, cinematográficos,
ie Jantar. serviços de refrescos e de
Bebidas
alcoólicas
em geral
,circenses
máquinas falantes, discos gravados e
sabidas a ,saber: abajures de lampião.
filmes revelados
Termo
n.°
754.674
de
17-6-1966
Térmos na. 754.664 e 754.665, de
açucareiros, apanha-moscas, bacias de
Marmoarld Africa Ltda.
Classe 3b
•
17-6-1966
atr:na. bandeijas banheiras, biscoiteiras
Para . distinguir: Artigos de vestuários
Plinio Telles Rudge Filho
idés. botijas. bules,_ ,:a .eteirw canecas
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos
São Paulo
castiçais,
chavenas, centros ds mesa.
aventais. alpargatas. afiáguas. blusas.
" AFRICA
eompoteira, cubosê, descansos de porcabotas, botinas, blusões. boinas baba.
Ind. brasileira
ana. escarradeiras. espremedores fileis
CANÇOES DE PROdouras, bonés, capacetes, cartolas, cara.
garra 4as, globos. jardineiras lar.
ouça& casacão, coletes. ' capas. chatas.
Classe 4
TESTO,
'os.
jarrões.
lavadedos, lavatório, lei~moi
cachecols. calçados. chapéus. cintos.
Mármore
s
-eiraa maçanttas de poreelana. mantaClasse 33 •
cintas, combinações. corpinhos. calças
754.672,
de
17-6-1965
nrmo
n.°
liteiras,
molheiras,
moringas,
ponteiros
Expressão de propagai:isto
de senhoras e de crianças calções, calCarlos André Titero
ledestais, pias. pires: polvilhadires:
Classe 8
ças, camisas, camisolas. camisetas
,orta-facas, pores, puxadores, receptaDiscos gravados e filmes revelados
cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros
São Paulo
ulos, saleiros! serviço de chã: taças
saias, casacos. chinelos, dominós. achar'Têrmo n.9 754.666, de 17-6-1966
sara
café.
travrssas,
terrinas.
orinbis
pes fantasias, fardas para militares, co- Antena — Cornércio e Represntaças
legiais, fraldas, galochas. gravatas. gorTermo n.° 754.669, de 17-6-1966
Limitada
ros. ogos de lingerie. Jaquetas, laquês
Malharia La Volpe Ltda,
São Paulo
lavas, ligas, lenços, mantas. meias:
São Paulo
maiô& mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, mimar. pulover. Merinas;
LA VOLPE
robe de chambre, roupão. sobretudos
ià111.111altette,
Brasileirí
Classe 11
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolae ou slacke gerragens. , rramentas de tada espécie
Classe 36
cutelaria em geral e outris artigos de
toucas. turbantes ternos, uniformes
metal a saber: Alicates., alavancas, ar- Para distinguir: Artigos de vestuários
e vestidos
Classe 49
mações de metal. abridores de latas e roupas feitas em geral: • Agasalhos
Jogos, brinquedos, jiassatempos e arti- arame liso ou farpado. assadeiras. açu- aventais. olpargata& anáguas. blusas
oaixelas botas, botinas, blusões, boinas, baba
gos desportivos: Automóveis e velculos careiros; brocas, bigorna
de brinquedos, armas de brinquedos, ba. oandeilas, bacias, baldes, fembonieres. douros. bonés. capacetes, carolas. cara.
ralhos, bolas para todos os esportes mies: cadinhos. cadeados, castiçais. co. maças, casacão, coletes. capas, abales
bonecas chocalhos, discos e arremesso .heres para pedreiros correntes, cabides cachecols. calçados, chapéus. cimos
Classe 32
desportivo, figuras de aves e animais chaves: cremones. chaves de parafusos cintas, combinações, corpinhos calcas Para distinguir: Almanaques, agen3a1
logos de armar, logos de mesa, joelhei- conexões para encanamento, colunas de senhoras e de crianças. calç3e& cal- anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
ras para esporte, lavas para esporte caixas de metal para portões, canos de ça* camisas, camisolas, camisetas, tálogos, edições impressas, revistase-dre
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Termo n.° 754.673, de 17-6-1966
Frango À Be-ssa Ltda.
São Paulo

iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gas hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e

cuerosene

FRANGO À BE-SSA
IND. EiRASILEURA

Termo n. 9 754.680, de 17-6-1966
Bar e Lanches Jandira Ltda.
São Paulo
"JANDIKA

Ind. Brasileira

Classe 19
Classe 41
Aves e ovos em geral, inclusive do . bi- Lanches de: Alice, mortadela, presunto,
cho da seda, animais, vivos, bovinos,
roz-bife; queijo; salame; salsichas e
cavaar, caprinos, galináceos, ovinos e
churrascos
sumos
Termo n. o 754.681, de 17-6-1966—
: Termo n.° 754.675, de 17-6-1966
Confecções S. H. Ltda
Restaurante Elca Ltda,
- São Paulo
•
São Paulo
" S.H."
"

EWA "
Brasileira

Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, bata.
tas fritas, maionezas, ¡zoais; lasanhas;
macarronadas; pizzas; saladas diversas,
feijoada; arroz; teijo; arroz de braga;
bife a milaneza, bife a cavalo; a portuguesa, ravioli, gnocchi e churrascos
_
Termo n." 754.676, de 17-6-1966
Comércio de Arames Rex Ltda.
São Paulo

Brasileirb.
Classe 11
Aramei
Termo n.° 754.677, de 17-6-1966
Tecelagem Peluciatex Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

Classe 36 •
Para distinemir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho
aventais, olpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas. cara.
puças, casacão, coletes. capas, chales
cachecols, calçados. chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções calos, Camisas. camisolas, ^ camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos dominós, echar
pes. fantasias, tardas para militares colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor
res. jogos de lingerie. jaquetas, laquês
luvas, ligas lenços, enantõs. meias
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas paletós, palas. penhoar pulover, pelerinas
peugas. pouches, polainas, pijamas punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão. sobretudos.
suspeniórios. saídas debanho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 754.682, de 17.-6-1966
• Panificadora das Rosas Ltda.
São Paulo

carro&erias caássis, chapas ctr
Mares para veiculos cabos de velcuies
-neates para carros eixos de direção
corrediços. para veicules. direçãe desli
aadeiras, estribos escadas rolanes ele
7 reios, tronteiras para . veicules quidàu
.momotivas. lanchas, motociclos, molas
motocicletas, inotocargas mote furgões
rodas pa-a bicicletas. raios para Mcicle
tas . reboques radiadores para' vetcuies
ies, varetas de contrei:e do abgador e
:-,celerador tróleis, troleibus. varaes
manivelas, navios bni-bus. para-choques
para-lamas. para-brisas, pedais pantóe.
-odas para veicules, selins, tricicles tirantes para veieuios. vagões. veiocipe
Para distinguir: Artigos de vestuários
carros • toletes , 'a - a carros
Tertno n.° 754.683, de 17-6-1966
Auto Pôsto Pazbueno Ltda.
São Paulo

"PAZBUENO"
Ind. Brasileira

para cortinas, ferro laminados, plásticos lánche.ras. mantegueiras, malas
ormois. prendedores de roupas. puxado.:
res de móveis, pires, pratos paliteiros. pás de cosinha. pedras pomes artigos motetnres para documentos puxadores de água para •uso domes:ice.
porta-copos. porta-nique.s, porra-notas,
porta-documentos placas, rebites rodinhas, recipientes, suportes, su p ortes Paca
guardanapos, saleiro tubos, tigelas,
tubos para amputas. tubos para se ,ingas, travessas, tipos de material plástico sacolas, sacos. saqualhos. usilhamés para acondiciinamento, vasos, xi:aras. colas a trio e colas são um:Iludas
em outras classes, para borra-:na para
corri:unes. para marceneiros, para sapateiros., para vidros pasta adesiva Para
marer.al plástico e mgerai
Termo n.° 754.686, de 17-6-196-6 Meias Life Ltda.
São Paulo •

1.11Éti
Ind. Brasileira

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
Classe 36
iluminação e ao aquecimento: álcool
Meias
_
motor, carvão a gás' hidrocarboreto,
Termo
n.°
754.687,
de 17-6-1966
gás metano, butano e propano, gás enAgencia de Marketing e
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- AMDA
n ivulgação de Anúncios Ltda.
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
São Paulo
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
"
ti
para amortecedores, petróleo e
emerosene

AN
Ind. Bralltleira

Termo n.° 754.685, de 17-6-1966 —
Plásticos Gabarito Ltda.
São Paulo
,

n BABARITO"
Ind. Brasileira

•

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de Material
plástico e de nylon: Recip:entes tabri
" PELUOLATEX"
cados de material plástico, revestimenInd, Brasileira
tos confeccionados de substâncias ani•
Classe 23
mais e vegeta:s: Argolas açucareiros
Para distinguir tecidos em geral, teciarmações para &cios. bules, bandeias
dos para confecções em geral, para
bases para telétones. baldes. bacias boltapeçarias e para artigos de cama e
sas, caixas, carteiras, chapas cabos
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
para ferramentas e utensilios, cruzetas.
caroá, casimiras, fazendas e tecidos er
caixas para acondicionamento de ali.
mentos caixa dt mater.al plástico para
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
baterias, coadores, copos, canecas. con.
p - co - paco, percalina, rami, rayon, seda
DAS
ROSAS
"'r
natural, tecidos plásticos, tecidos imperchas. capas para álbuns e para livros
Ind. Brasileira
meáveis, tecidos de pano couso
cálices, cestos, castiçais para velas.
Classe 41
e veludos
caixas para guarda de ibjetos, cartuPão,
.
chos coadores para chá. descanso para
Termo n.o 754.678, de 17-6-1966
pratos, copos è copinhos de plásticOos
Termo
n.°
754.684.
de
17-6-1966
Madeireira Sonia Ltda.
para soraetes, ca:xinhas de plástict
Dieselândia Importadora Ltda.
São Paulo
para sorvetes, colherinnas. pastnhas
São Paulo
garfinhos de plástico. para sorveres for
"SONIA"
r
minhasdt . plástico para sorvetes discJs
'Ind.
Brasileira'
"DIESELANDIA"
embreagen de material plástico emba.,
Classe 4
Ind. Brasileira
lagens de mater:al plástico para sorveMadeira em bruto
Classe 21
res, estojos para objetos. esjetmas de
Para distinguir: Veículos e suas partes aviou esteiras, enfeites para automó.
Têrmo n.° 754.679, de 17-6-1966
l etegrantes: Aros para bicicletas, auto- yds, massas anti-ruidos. escoadores de
Nisto Rovijo Ltda.
móveis auto-cau.inhões, aviões, amor pratos, funis, tõrmas para doces. fitas
São Paulo
tecedores, alavancas de cambia. braços para bolsas, 4acas guarnições quartil.
* * ROVIJO
breques. Tacos para veiculas. bicicle- nições para porta-blocos, guarnições
( Ind. Brasileira\
tas, carrinhos de mão e carretas catm para 1:quidificadores e para batedeiras
nhonetes, carros ambulantes, caminhões de frutas e legumes, gearnições de maClasse 47
Para distinguir combustíveis, lubrifican- carros, tratores, carros-berços carros terial plástico para utensílios e eibietos
tasques, carros-irrigadores, rarros, car guarnições para
klip gubstlinclas e orodutoe destinados
bolsas garfos, galeria:

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, ár- •
gãos de publicidades, programas adiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.o 754.688, de-17-6-1966 Tod — Arte Publicitária Ltda..
São Paulo

TOD - ARTE"
Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
armáidos, álbuns impressos, boletins, ca-

tálogos. edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 754.689 de 17-6-1966
Carlos Barattino
São Paulo

REST2.CrE " j
PIATTO-D' ORO"
..alf

Classe 33
Titulo
— - -Termo n.° 754.690, de 17-6-1966
Assinpla Assessoria Industrial e
Planejamentos Ltda.
São Paulo

RASSINFLA"
Ind. Brp',!ileira
Classe 33
Assessoria industrial e tslaneiamento
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Têrmo n.° 754 .692, de 17-6-66
Fábrica de Ca:' de Lívia Marie Leia.
São Paulo

rosto e para os lábios. sabão e creme
sara barbear. sabão liquido perfumack
m não, sabonetes. dano tricios em pó
p asta ou liquido, sais pertuma.loa para
Livie maRta
'anhos. pentes. vaporizadores de Verta
Ind. Brasileiraie. escôves para dentes, cabelos. unhas,
cílios. iaguinhos perfumado, prepara.
Classe 40
Cabides
los em Pó. pasta. liquidos e tijolo:
'ara o tratamento das unhas, dissol
Tênia) n. 9 754.693, de 117-6-66
'entes
e Vernizes, removedores da cuti
Distribuidora de Bebidas Andréa Dinar
ulaa glicerina perfumada para os cabe.
Ltda.
si e preparados para descolorir unhas
São Paulo
ilios e p intas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
tANEREA-]
.Lact idrasilesirat
'arma na 754 698, de 17-6-66
- "a5aio Técnico de ;Era:lanharia
Classe 42
Coryntho Ltda
Para distinguir: Aguardentes, aperiti. São Paulo
vos. aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kurnel, lico40ORYNTHO"
res, nectar, punch. nipermint, rhum.
and..Brasileira
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver..
Classe .33
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Eriganharia
quinados e whisky
• Urino ri.° 754 .699,, de 17-6-56
Térmo n.° 754.694, de 17-6-66
Pulzatto Mustafa 6 Migliorinl Ltda. Sc cedadel Const,a• tora Arca aeng r .
. São Paulo
São Paulo
" ARQUIENG"

2 RAQUETI"

Ind. Brasileirai
Classe 36
Calçados
Têrmo n.° 754 .695. de 17-6-66
Marto — Agência de Tornais e
Revistas Ltda .

São Paulo
LIARTO

Classe 32
Jornais e revistas
Têrmo n.° 754.696. de 17-6-66
Lanches Vitaes Ltda.
São Paulo
, " VITAES "

Ind. Brasileira

PERFEOTA .
Ind. Brasileira
•
Classe 33
Titulo de estabelecimento
'armo n.° 754 .704, de 17-6-66
Perfecta Contábil Ltda.
São Paulo

fERFEGTA=UONTXBIL.

lalmalQ=JAP.1111

Têrmo n.° 754.707, de 17.6-66'
Capellar, 6 Silva Ltda.
São Paulo

OAPELLARI
Ind. ,Brasileira
Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestuárioa
• r–ipas feitas em geral: Agasalhos,
avental& alpargatas. anáguas. blupas,
botas. botinas. blusbes. boinas. babas
douras. bonés. capacetes, cartolas ciire.
ouças. casacão. coletes, capas. cataias,
• achecols. calçados, chapéus. cintos.
-iras, combinações. corpinhos. calças
le senhoras e de crianças, calções. cal:as. ' camisas, camisolas. camisetas.
-macas. ceroulas. colarinhos. cuea:os,
saias. casacos, chinelos, dominós. acharDes. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros logos dt 'ingeria. jaquetas. laguês,
aia ligas. lenços. ma n toas. meias,
maiôs. mantas. mandribo, mastilhas, mictas. pelas. penhoar. pulover palmarias,
amigas. nouches. polainas. pilamas,
iam perneiras. guimonos. regalos
-obe .e chambre. roupão. sobretudos,
saspensórios, saldas de banho. sandálias
meteres. shorts. sungas. stolas ou alacIU
toucas, turbantts ternos, uniformes
e vestidos

Classe 38 Impressos em geral, papéis de carta, papéis de escritório, papéis de oficio, paClasse 33.
péis
para contratos e prop ostas, cartões
Engenharia c construçõ
comerciais, envelopes, 'prospectos, reciTêrmta n.° 754 .700. de 17-6-66
bos, faturas notas letras de câmbio, noEngelbaraa C.;0- tas promissórias títulos societários, proTênno n.° 754.708, de 17-6-66
M Almeida S.
rnércio e Indústria
moçoôes de vendas, checa-as; anúrcias, Roma — Comércio de Metais em Gera
Ltda.
sso Paulo
publicidades, cartazes, taboletas e
São Paulo
propaganda em geral

Ind. Brasileira,

PRORROGAÇÃO

ft

bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como aua paaitnentação. peças ornamentais ae cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare torrar casas, massas antiácidos para uso nas coastruçôes. p arqueres. portas, portões. pisos, soleiras
para portas. tijolos. tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tan.
ques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs
Têrrno n.° 754.703, de
6-66
Perfecta Contábil Ltda.
São Paulo

1.`êrmo na' 754 .705, de 17-6-66

CORELITE

Capellari
Silva Ltda.
São Paulo

Classe 6
Lhas rebolos, pedlas e discos abrasivos pertencentes a maquiiaa
Têrmo ' n.° 754 701, de 76-66
Bras cal SI A. Mineração , e C.----aaraio
São Paulo

CAPELIARI BIL

PRORROGAÇãO

:lasse f 1
Lanches de: aliche, mortadeaa preaunto, roz-bife, queijo, salame, salsicha e
thurrascos
Têrmo n.° 754.691, de 17-6-1966
Industria Brasileira
Casa Moema — Artigos de Taaaaslor
Limitada
Classe 16
São Paulo
Pare distinguir: Materia:e para construções e decorações: Argamassas. argila.
Ii
•
MOEMA "
ireis, azullos. batentes. balaustres. blo.
rl » cimento. blocos para pavimenta
:ão. calhas. cimento. cal. cré. chapas
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. a- 'rolantes, caib-a caixilhos, colunas.
tratos., água de colónia, água de touca im pas para coberturas. caixas dágua.
:ador. áat:a de beleza. g ua de guina .aixas de descarga pare etixos. edifica.
.que de rosas, água de alfazema. água .ões premcildadas. estugue. emulsão
lase asfáltiCo., estacas. esquadrias. estru.
'ara barba loções e tónicos Pata
:abelos e p ara a pele. brilhantina. ban aras metálicas para construções, lama'
lolina. "batons" cosméticos, fixadora a . ele mxtal. ladrilhos, lambris. luvas
le penteados. p etróleos. óleos para ta /e lançã g l ulas lageotas. material isca
'abalo. creve relu aenescente. cremes por 'arae contra frio e calor. manilhas. masiurosos e pomadas para limpeza dt sa: para rew stimentos de partdes, citaiele e "rnaquilage" depilatórios. deso letras para construções. mosaicos. DTOlorantea viaagre aromá'icoa Isó de arro: l ittOP de base asfáltico. Produtos para
talar oerhimado ou cão. lá pis ar; -ornar imoermeabilizantes as argamasn estaria P sobranceiras. p reparados para sas de cimento e cel, hidráulica p edraaribelezat cibos e olhos. carmim tiara oulho. ai-Matos beiiitninosos. imnermea.

9RANCAL

VA LTDA.

Nome comercial
Têrmo n. 9 754.706 de 17-6-66
Capellari
Silva Ltda.
São Paulo

NOBILL'
Ind. Brasileira

nora -COMERCIO - 1
DE METAIS SM GE
RAL LTDA.
Nome comercial
Têrmo n.° 754 .709, de 17-6-66
Alvaro Pereira de Souza
São Paulo

OBRA -ORGANIZA -CIO BRASILEIRA
DE VENDAS
S.Paulo-Oapitars

Casse 36 .
Classe 33
Para distinguir: Artigos de vestuários
Titulo de estabelecimento
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
• 'raiano n.° 754 .710, de 17-6-66
botas, botinas, blusões. boinas, baba .Marcenaria Piauí Ltda,
louros, bonés, capacetes. cartolas caraSão Paulo
•
ouças casacão.' coletes, capas. abales:
cachecols. calços, chapéus. cintos.
PIApI
cintas. , combinações. corpinhos. calças
'te senhoras e de crianças calções. cal.
:Ind. Brasileira
ças, camisas, camisolas, camisetas.
Classe 40
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
Artigos da classe
saias. casacos, chinelos. dominós. echar.
ries fantasias, fardas para militares. co.
Têrmo n.° 754.711, de 17-6-65
'amais. fraldas. galochas gravatas. gorIndústria de Tênis e Artefatos de
ros. °aos de angarie, jaquetas. legnês
Borracha Iris Ltda,
luvas. ligas lenços, mantbs meias:
São Paulo
maiôs mantas, mandrião, mantilhas. paARAST7i0
letós. palas. penhoar, pulover. pelerinasr
fInd. Bra s
p enicos. pouahes. polainas. pijamas punhos. Perneiras. QUi monos. re g alos.
Classe 36
robe de chambre roupão. sobretudoe. P ara distinguir Artigos de .vesniárlal
sus p ensórios, saldas de banho. sandálias. a roupas feitas em geral: Agasalha,
sueteres. shorts, sungas. stolas ou siadas ' ,num bonés. capacete& cartolas cara,
toucas. turbantes ternos, uniformes
aventais. ,alpargetas. anáguas, blusa,
e vestidos
botas, botinas, blusões, boinas baba.

1
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ROAS DEP.OSITAE)A.S
Publicação feita de acôrrio com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data cia publicação começara
a correr o prazo de fle dias Para o defaximento do pedido Durante esse prazo poderão apa esentar suas oposições ao Departamento
, Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com o concessão do registro requerido
Lana% casacão, coletes, capas, chales;
Ge senhoras e de crianças calçõea, calara% camisas. camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
tualas, casacos, chinelos, dominós. acharpea fantasias, fardas para militares. colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gor
l'en. (nos de !ingeria. laquetas laquês
Iavaa, ligaa lenços, maneais, meias:
wtaiõa mantas, mandrião, mantilhas. pa
P246s. palas. penhoar. pulover. pelerinas:
peugas, ponches. polainas. alfama& puabes. perneiras, quimano& regalos.
raia?. de chambre, roupão, sobretudos
atrapensórios. saldas de banho, sandlálias.
suaterea shorts, sungas. stolaa ou stades
toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos
Têm° n.° 754.712, de 17-6-66
Indústria de Tênis e Artefatos de
Borracha Iris Lida
São Paulo

pes, fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorroa, jogos dt lingerie, 'jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantôs meias.
maiôs, mantas, cnandribo, mast:lhas, maletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polairias, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensório, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n. 9 754.717, de 17-6-66
Acrilex Cosméticos Ltda,
São Paulo

acua veias navios ônibus. para -choques.
ia ra -Iam a s. pa ra-brtsas P nnl a is pau rões.
I •rsda.s para bicicletas. ,mios para bicicle. as, reboque. radiadoret p a n a veículos
odaa p ara veicuios. aelins. -ricir los ti
'antes p ara veiculas Jagá .::s ,:clocine.
tes. varetas de contrôle da a log adot e
ice lerador. tróleis trok-, bus varaes de
.
carros. toletes ,,-,,, .arros
Tármo n.° 754.719, de 17-6-66
Nelson Martins
São Paula

ACRILEX
Ind. Brasilei.,_

Para distinguir: Artigos dr vestuários
e roupas feitas em gemi: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas hhisões amuas. babadouros, bonés capacetes, cartolas. carapuças. casacão, coletes. capas, chales,
zachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações. cor p inhos. calças
de senhoras e .de crianças calções, cal
;as. camisas, catniso'as camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
;aias. casacos, cf.-anelos, toando. 'achar
aes. fantasias, fardas oara militares cs
egiais, fraldas, galochas. gravatas gorros, logos de lingerie. iauetas laquês.
luvas, ligas, lenços, mantôs, meias
naibs, mantas, mandrião. wantilhas. paatos, pelas. penhoar, pulover. pelerinae.
aeugas. ponches. polainas pijamas. pu.
nhos, perneiras. quimouos, regalos
robe de chambre. roupa.). sobretudos
suspensórios. saídas de lanho. sandálias.
sueteres. shorts. sungas, gola, ou slacks,
toucas, turbantes, ternos. uniformes
- e vestidos
Têrmo n. 9 754.720 ,de 17-6-66
Auto Pôsto Vila Alpina Ltda.
São Paulo

Classe 48
"ara dIstinguir: Pert mies essências: eu
ratos. água de colôma água de touca
• ador. água de beleza. água de quina
gua de rosas, água de alfazema água
• Xd0'NARDO
Bras ile ira
p ara barba. loções e tônicos para os
abalos e para a pele. brilhantina. Ima
Classe 36
aa'ala. "batons" cosméticos. fixadores
Artigos da classe
ie p enteados. petróleos. óleos para as
Trmo n.° 754.713, de 17-6-66
abalo. crep e rejuvenescente. creme. gorIndústria de Ténis e Artefatos de
durosos e . pomadas para limpeza da
Borracha Iris Ltda.
Pele e "maquilage" depilatórios. desoSão Paulo
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
- talco perfumado ou na°. lápis pare
AGUINAR
Pestana e sobranceiras, preparados para
Ind o Bras n e ira
"mbelezar cílios e olhoá, carmim pare
Classe 36
rosto e para os lábios. sabão e creme
Artigos da classe
sara barbear, sabão liquido perfumad<
mi não, sabonetes. dentifricios em pó
Têrmo n.° 754.714, de 17-6-66
Sociedade Administradora, Agrícola e rasta ou liquid, sais perfumados pare
Comercial "São Francisco" S. A. — lanhos, pentes. vaporizadores de pariu
ne, escôvas p aia dentes. cabelos. unhas
Sagrisa
• ciam saquinhos perfumado, prepara
SOCfRDADE ADMINISTRADORA ORNOU los em p ó. pasta, liquidas e Miolo:
E COMERCIAL t' SXO FRANCISCO a MA nato o tratamento das unhas Masca
ventes e vernizes, reenovedores da cutlSOR
ula, glicerina p erfumada p ara os cabeSão Paulo
os e preparados para descolorir unhas
Nome comercial
Illos e p intas ou sinais artificiais. óleos
nora a pele
Têrmo n.° 754.715, de 17-6-66
Nutri Lanche Ltda
TêTMO n.° 754.718, de 17-6-66
São Paulo
Mecânica Rodoviária Marsol Ltda.
São Paulo
, g uTR x
blaa,

IS

Zndustr ia Brasile 2rGi

Ind. :rasi/eira

Classe 41

Classe 21

Bolos, camarões, cochinhas, confe:tos, 'ara distinguir Veiculas e suas partes
doces, empadas, pastéis e sanduiehe ntegrantes: Aros para bicicletas, auto,
a

Tétano n.° 754.716. de 17-6-66
Confecções Lorinho Ltda.
São Paulo

LORINE0
d0 Brasile Sra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáctuas. blusas.
Sotas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes. capas, chales.
cachecols, calçados, chapéua, cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
'de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos. chinelos, dominós, achar-

móveis. auto-caminhôes, aviões, amos
ecedores. alavancas de câmbio barcos
'arames 5:aços para veiculas. bicicleais carrinhos de mão e carretas arariaif.onetes. carros ambulantes, cambilies.
carros, tratores, carros-berços, carros
canmies. carros-irrigadoes. carros car.
aças, oarrocerias. chassis, chapas eia
:ulams para veiculas. cubos de velaulos.
zorrediços p ara veiculo& direção. &asaqadeiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiras e para carga
engates para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veioilos, guidão
locomotivas, lanchas. motociclos. moias
motocicleaas, motocargas, moto furgões.

PREÇO DO NTÜME

JACOBITA

indo Brasileir,...
' Classe 36

branquear tecidos líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e sap
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Têm() n.° 754.722, de 17-6-66
Limpex — Indústria de Detergentes
Ltda.
São Paulo

LIAISX.
Ind. Brasileira'

Classe 4
•
Substâncias e oro , i uras de origem animal, vegetal ou minerai. 'CM bruto eu
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico
bruto, algodão em bruto, borracha eu
bruto, bauxita. benjoim breu cânfora.
bruto. chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e acicata, criam
de cavalo, crina em geral, cortiço em
bruto, cascas vegetais, enato. ervas
medicinais, extratos alemos, eslopas,
enxofre fôlhas. fibras vegetais, flores
secas, grafites. goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur liquidas de plantas lates em bruto ou parcialmente
p re parados. minérios metálicos. marfainu em bruto ou parcialmente trabalhadas. em toras, serradas e aplainadas,
mica. mármores em bruto, óindo
manganes. óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialMente preparados. plombaçana em bruto, pó ei
moldagem para fundições, pedras Meadas. piche em bruto, pedra calcária.
plantas medicinais, pedras em batata
quebracho. raizes vegetais, resinas,
sinas naturais residuos, texteia,
selvas, talco eia bruto, disto, disto
VILA ALPINA
betuminoso e cindo
Ind. Brasileira
Têrmo n.° 754.723, de .17-6-66
Papelcor Indústria e Comércio Ltda.
Classe 47
São Paulo
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
PAPELCOR
iluminação e ao aquecimento: álcool
Indo Brasileira
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás enClasse 38
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- Para distinguir: papel e seus artefatos
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
Têrmo n.o 754.725. de 17-6-66
óleos lubrificantes, óleos destinados
Padaria Avenida Ltda.
iluminação e ao aquecimento, óleos
São Paulo
para amortecedores, petróleo e
querosene
AVENI D

Indo Brasileira

Térreo n.° 754.721, de 17-6-66
Limpex Indústria de Detergentes Ltda.
Classe 41
São Paulo
Para distinguir: Substâncias alimentícias panificadas, notadamente: pães.
NINFA
biscoitos, bolachas, bolos, broas, doces
Indo Brasileira
e confeitos
Classe 46
Térreo n.° 754.726, de 17-6-66
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Brasexim Sociedade Brasileira de
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
Exportação e Importação Ltda.
algodão preparado para limpar metais,
São Paulo
detergentes, espreenacetes, aaattratd de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
BRAsExpg
dra e de macieira goma para lavanInd. brauleira
deria, limpadores de luvas, líquidos de
Classe 4
Para distinguir: Caulim e outros minérios em bruto ou parcialmente babaE (IRE: Ci
50
lhados

o 1

