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REVISTA DA PROPRIEDADE
" INDUSTRIAL

N° 385.024 - Marca: Protectum
Requerente: Laborterapica Bristol S A,
Ind. Quim. e Farmacêutica -- Re.
corrente: Shell Brasil S. A. (Petród
EXPEDIENTE DO SR. SECRETAleo). - Processo deefrido.
RIO DA INDÚSTRIA
N° 307.171 - Marca: Pen?Doustrep
N° 30.766 - Adisa - Re.querenteti
N° 353.429 - Marca: Dialuse
- Requerente: Merck 8 Co. Inc. - Requerente: Nelson's Laboratórios Far- Adatex S. A. Industrial e Comercial
Rio, 16 de dezembro de 1966
Processo deferido.
macêuticos Ltda. - Recorrente: Lab. - Recorrente: Auto Diesel Importado.
N 9 321.536 - Marca: Kolyohimbina Andrômaco S. A. - Processo Inde- ra S. A. - Processo deferido.
Despachos em recursos
- Requerente: Lab. Zambeletti S. A. ferido.
N° 340.767 - Marca: Adisa - Res.
O Sr. Secretár' io da Indústria
- Processo deferido.
N° 380.448 - Marca: São Bento' - querente: Adatex S. A. Industrial e
Heraldo Souza Mattos - deu proN9 273.812 -- Titulo: Padaria e Requerente: Gráfica São Bento Ltda. Comercial - Recorrente: Auto O'esell
vimento aos agravos interpostos nos
Cia. Importadora S. A. •-• Processo defed
processos abaixo mencionados, a fim Confeitaria Rio D'Alva - Requerente. - Requerente: Ladislau Pollak
rido.
Felipe
Cardoso
Jr.
Processo
defeLtda.
Qrocesso
indeferido,
de reformar as decisões anteriores:
N9 374.558 - Marca: Braluz -ao
rido.
N9 281.857 - Marca: Hetnototai
N9 350.872 - Titulo de estabeleciN9 323.160
Marca: Anuário Bra- - Requerente: Lab. Raul Leite S. A. Requerente: Sociedade Industrial e Co.
mento: Basar Imperial - Regue- sileiro -de Fotografias - Requerente: Recorrente: Laborterápica-Bristol mercial Miguel da Rocha Marques
rente: L. C. Gomes 8 Cia. Ltda. Foto-Cine Clube Bandeirante.
Cia. 'Ltda. Recorrente: Aktieb,,lair
Pro- S. A. - Processo indeferido.
- Processo deferido.
cesso deferida.
N9 256.690 - Título: Drogaraújo get Electrolux - Processo deferido.,
N9 375.601 -- Marca: Hellfax N° 239.993 - Marca: Tricofil - - Requerente: Drogaraújo Ltda.
N9 382.163 ---, Marca: Dorflex
Requerente: Dr.• Ing. Rudolf
Requerente: Tricot-Lã S. A. Ind. de Recorrente: Modesto Carvalho de Requerente: Laboratórios Moura Brasil'
Processo deferido.
Malhas ,Requerente: Blume Knit- Araújo. - Processo indeferido.
Orlando Rangel S. A. - Recorrented
N° 359.146 - Marca: Omega - wear Inc. ---` Processo deferido. Dou
Laboratório Catarinense S. A.
N9
177.750 - Marca: Stardigol - Processo deferido.
Requerente: Emprêsa Nacional de Pe- provimento ao recurso em parte, para
Requerente:
Carlos
A.
dos Santos tr6leo S. A. - Processo deferido.modificar o despacho de registre-se N9 425.723 - Marca: Fanamel
para --- registre-se na forma represen- Recorrente: Gastou: Mayoly. - ProN° 381.050
Marca: Campista
cesso
indeferido.
Requerente:
Fábrica Nacional de Ara
Requerente: Pontal, Material Romante tada no clichê, sem direito • de uso exN° 244.752 - Marca: Marechal - tefttos de Metais S. A.
Recorres'
clusivo
da
figura
Sweater
e
da
palavra
S. A. - Processo deferido.
Requerente: Casa Marechal Com. de te: Fana S. A. Fábrica -Nacional do
Original.
N9 425.974 - Marca: Pão AmeArtefatos de Metal Ltda. Recor- Tubos. - Processo °deferido.
ricano - Requerente: Pão Americano
N° 136.334 - Marca: Fidalgo - rente: Werner Fischer. - Processo
N° 426.208 -- Marca: Normacillo
Ind. e Com. S. A. - Processo de- Requerente: Pastifício Fidalgo Ltda. - indeferido.
- Requerente: Probiotical Laboratórios
ferido.
Processo deferido.
Ltda. - Recorrente: Laboratórios Cl&
N° 304.763 - Marca:. Resedrina
NP 429.705 - Marca: Capuava
N° 173.205 - Marca: Luxur Rádio
• max S. A. - Processo deferido,
Requerente: Lab. Raul Leite S. A.
Requerente: Refinaria e Exploração de - Requerente: Oloy Hjelmstrom.
- Recorrente: Smith' Kline FreenCh
N° 240.943 -- Marca: Flrevo
Petróleo União S. A. - Processo Processo deferido.
deferido.
N9 219.295 - Marca: Celocrete - Laboratories , e' Lab. TOrres S. A. - Requerente: Moinho Pluminense
- Recorrente: Indústrias de .1Jcolate
Processo indeferido.
N9 429.845 - Marca: FototrOn - Requerente: Soerei - Sociedade de
N° 329.609 - Marca: Cerejeira - Lacta S. A.I - Processo deferido.
Cimentos
Refratários
Especiais
Li
da.
Requerente: Elevadores Schindler do
Requerente: João Feliciano Chamusca
N° 290.183 - Marca: Erbisil Brasil S. A. - Processo leferido. - Processo deferido.
•
- Recorrente: Cervejaria Mãe Preta Requerente: Laboratório Moura aBrasiI
N° 429.846 - Marca: Fototron .N9 289.217 - Marca: Super-Vul- .9 A. - Processo indeferido.
Orlando Rangel S. A.
Recorrente:
u.equerente: Elevadores Schindler do cão - Requerente: Util S. A. Ind.
Parke Davis Company. - Processo
O
Sr.
Secretário
da
Indústria
Brasil S. A. - Processo deferido.
Mecânicas e Metalúrgicas. - Processo
deferido.
Heraldo Souza Mattos - negou peiaN° 455.550 - Marca: Orien*ador deferido.
N9 367.831 - Titulo de E,stabeled
Fiscal Impôsto de Consumo Renda -N9 234.784 Marca: Aluininex - vimento aos recursos interpostos -nos
Requerente: Mário de Albuquerque Requerente: Soc. Anónima aMagalhães processos abaixo mencionados a fim cimento: Edifício Monsanto Requed
rente: Condomínio do Edifício iVIonsand
Maranhão Pimentel. Processo de- Com. e Ind; - Processo ...deferido. de manter as decisões anteriores:
ferido.
N 3 23.258 - Hehnicron (Marca) to - Recorrente: MOnsanto ':hemicall
N° 256.775i - Marca: T - RequeN° 367.775 - Marca: Victória - rente: •Fundiçáo Tupy - Pro- -• Requerente: Labiratório de Biologia Company. -- Processo deferido.
N° 432.049 - Marca: Broxodent
Cronos Ltda. - Recorrente: A NoRequerente: B. Elliot Company Ltd. cesso deferido.
vaquímica Laboratórios S. A. .- Pro. - Requerente: Etablissements Aesup
- Processo deferido.
N° 859.813 - Marca: Colesterinc cesso deferido.
- Recorrente: Pepsodent Limited.
N9 392.252 - Marca: Massari - Requerente; M. Pitakir & Cia. LiN9 328.449 - Marca: kresin - Processo' deferido. •
Requerente: Massari S. A. Ind. de mitada. - Processo deferido.
Requerente: The Denver Chemical MaViaturas. -- Processo deferido.
N9 288.689 - Marca: Artsiudio
N° 310.852 Marca: Mammuth - nufacturing Company - Recorrente
- Requerente: Carlos Nunes Moreira 'N9 298.112 - Marca: Sprinowali Requerente: F. Orlandi. - Pr icesso
Laboratórios Andrornaco S. A. -- Recorrente: Art. Filme S. A. - Prod
- Requerente: Eclipse Sleep Products, deferido.
Processo deferido,
cesso deferido.
Inc. - Processo deferido.
N9 402.680 - Marca" Galo Branco
N° 375.645 - Marca: Ménard
N9 140.764 - Marca: Adisa N9 375.315 - Marca: Esperança - Requerente; Galo Branco Ltda. Requerente: Adatex S. A. Ind. e Co- Requerente: Augusto Mário da Cunhã.
-- Requerente: Malharia Esperança Processo deferido.
Ltda. - Processo deferido.
N9 419.216
Marca: Mãe da Vida mercial -- Recorrente: Auto Diesel Im- - Re'corrente: Fábrica de Bicicleta
N° 194.752 - Marca: Abram - - Requerente Comercial Gentil Mo- portadora S. A. - Processo defe- MOnark S. A. - Processo deferido.,
rido.
Requerente: Abram Grajcar. Pro- reira S. A. -- Processo deferido.
N° 381.671 - Marca: Stem - Re..'
sesso deferido.
N° 228.500 - Marca: Colpatrcin
N° 340.765 - Marca: Adisa- Re- querente: : Soc. Técnica de Engenha.,
N° 302.296 - Marca: Kar - Re- Requerente: Instituto Cienilfico querente: Adatex C. A. Ind. e Co- ria e Mecânica Stern Ltda. Record
querente: J. P. Guimarães. - Pro- Charitas Ltoa - Recorrente: Lab. mercial -• Recorrente: Auto Diesel Im- rente: Sociedade Técnica de Mate:dell:1
cesso deferido.
Processo
indeferido portadora S. •A. - Processo deferido. Sotema S. A. - Processo deferido.Biorgan Ltda.
,

a
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- As Repartições Pubi.cas
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicação nos
DEPARTMAWN:TO DE IrrnENSA l'ACIW.PAL
fevereiro de cada .ano e as
jornais, diariamente, até às
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
15 hora..
ALPERTO DE BRITO PEFE1RÁ
pelos
órgãos competentes.
ec I a mações pertinen.,
REDAeg0
CHEFE DC.I
RVIÇO DE Fl.r3LICAÇÕE5
eb- aFs DO E:- 00
- A fim de possibilitar a
tes à o.,:téria retribuida, nos
P LORif NC) GULAAR,
remessa de Valores acompacasos de erros ou omissões, MURILO FUZRE1RA LVES
nhados ' de esclarecimentos
deverá° ser formuladas por
DIÁRIO
OFICIAL
quanto a sua aplicação, soliescrito, à Seção de 'Redação,
sEÇzo .1,
citamos usem os interessados
das 1.'; ,is 18 horas, no máxi.
p oça° de publicidtdo do expodier.to d. D.POrror...t.
preferencialmente cheque ou
mo ate 72 horas após a saída
Naciona . ,d. Propriededo inductria. do Minioiério
Vale postal, emitidos, a favor
dos órg--ms
da indéatric o Comércio
do
Tesoureiro do Departaimktensa Nectonal
lenn:ctso nas Oficinas no OtparterUtnto
- Os originais deverão ser
mento
de Imprensa Vocional.
'dactilografados e autentica• - Os suplementos ess edidos, ressalvadas, por quem de
ções dos (.411..gãos oficiais só se
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
fornecerão aos assinantes que
- Excetuadas as para o ,.,
as solicitarem no ato da asFUNe.lo-NÁnrns
exterior, que serão sempre . LIEPATITIÇÕF.S C PARTICULARES
sinatura.
Capital e,Interior:
Capital e Interior:
anuais, as assinaturas poder- O funcionário público
. Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$
se-ão tomar, em qualquer 1 emestre
94:
para fazer jus .ao desépoca, por seis meses ou um Ana .
. • . Cr 12.000 Ano . . .
Cr$
OCO
conto
indicado,
deverá provar
ano.
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da as- As assim:hirta vencidas 4na . •
. . Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000 sinatura.
poderão str suspensas sem
- O custo de cada exem.
aviso prvio.
•
vão impressos o número doi dos jornais,
devem os as- piar atrasado dos órgãos ofiPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o: sinantes providenciar a res- ciais sérá, na venda avulsa,
tes a ver•il;cação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do me,validade de suas assinaturas.
A fim de evitar solução de l cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
na par*, superior do endereço continuidade no recebimento (30) dias. •
decorrido.

EXPEDIENTE

-

N r

N° 386.179 - Marca: jusil - Re- !Prod. Químicos e Material Técnico e
querente: J . Oliveira - Recorrente: Destilaria Ypiranga Com. e Ind. S.A.
Indústrias G-ssy Lever S. A. - Pro- - Processo deferido.
N° 318.601 - Marca: Vesarnir cesso deferido.
Requerente: Syk-Gulden Lomberg CheN9 465.315 - Marca: Sutilex
Requerente: Smith, Kline E, Fre • Ich 1.a- mische Fabrik GMBH - Recorboratories - Recorrente: Dr. Wander rente: Lab. Andrórnaco S. A. G Processo deferido.
S. A. - Processo deferido
N9 249.820 - Titulo: Casa do PesN° 334.912 - Marca: Trilaion cador - Requerente: H. Carias Dah- Requerente: Schering Corp. -- Relem 6 Cia. Ltda. - Recorrente: Casa corrente: Instituto Medicamenta Fonde Ferragens Gomes Irmão Ltda.
toura S. A. - Processo deelicio.
Proc-sso deferido.
N9 387.932 ••• Marca: CeSiose N9 266.444 - Marca: Sedacol Requerente: Lab. Farmacêutico Etedril Requerente: Cristóvão Colombo Lisboa
S. A. - Recorrente: Instituta Medi- - Recorrente: Emanuel Merck Hancamenta Fontoura S. A. - Piocesso deisgesellschaft. - Processa deferido.
deferido.
N9 400.034 - Marca: W-lcar N° 281.624 - Marca: Titon Re- Requerente: Wilcar Produtos Elétricos
Recorrente: Kaiser leen Corp.
querente: Rhom 6 Haas s_Tes Mit Ltda.
Beschrankter Haftung - Recorrente: - Processo deferido.
N9 400.899 - Marca: Siván PIAM - Farmacêutica e Comercial
cio Brasil Ltda. - Processo aeferido. Requerente: Márió Leve -- Recorrente:
N° 305.257 - Marca: Tenta.ção - Civia S. A. (Adm. de Bens, CorRequerente: Ind. de Soutiens Tenta- retagens, Incorporações). - Processo
ção Ltda. - Recorrente: S. A. Moi- deferido.
N° 325.068 - Marca: Stelvio ...nho Santista Indústrias Gerais. - ProRequerente: Pirelli S. A. Cia. Incesso deferido.
eltidtrial Brasileira. - Processa indeN9 316.295 - Marca: Barsain
feddo.
Requerente: Blemco S. A. ImportadoN° 325.010 - Marca: Sogenalda
ra e Exportadora - Recorrente: E. 1.
Du Pont De Nemours and Company. - Requerente: Sociedade dos Produtores de Erva Mate. - Processo inProcesso deferido.
N9 267.563 - Marca: Qlava - Re- deferido.
querente: Joaquim Waldemar Munes da N° 334.810 - Marca: Contact Costa - Recorrente: Química Indus- Requerente: Produtos Contact S. A.
trial Medicinalis S .A. - Processo -- Processo indeferido.
N9 362.371 - Marca: Pirazinamida
deferido.
- Requerente: Braco Industrial Chif`.19 285.848 -- Titulo: Santa Ce- mica C.p.A. - Processo indeferido.
cilia - Requerente: Antonio José
N9 426.078 - Marca: Nambá :Afonso - Recorrente: Fernandes Batata Ei Cia. Ltda. - Processo defe- Reçuerente: Fábricas Leila Ltda. Processo indeferido.
rido.
N9 452.596 - Marca: For; ReN° 183.730 - Marca: Caltelo Requerente: Restaurante Castela Ltda. querente: Indústria Metalúrgica ForjaRecorrente: Comp. de Anilinas ço S. A. - Processo indeferido.

N° 454.786 - Marca: For; - Re- , N°' 309.785 -- Marca: C/R - Requerente: Indústria Metalúrgica Forja- lquerente: Chicago Rawhide Manufac.
ço S. A. - Processo indeferid3
turing Company. - Processo*.ndefe.
N° 292.699 - Marca: Scanciale - rido.
Requerente: La Geme Scandale. N.° 320.440 - Marca: Condor Ra.
Processo indeferido.
sée - Requerente: Mosele 5 Cia.
N° 378.642 - Marca: Tonbras - Ltda. -- Processo indeferido.
Requerente: Tonbras S. A. Indústria
N9 322.962 - Marca: Durexmann
e Comércio de- Aparelhos Eletrônicos. - Requerente: Malharia Sularnita Limitada. -- Processo indeferido.
- Processo indeferido.
N 9 409.1381 - Marca: Nítida -N° 327.513 - Marca: Cofaa5ree
Requerente: Editóra Nítida Ltda. - - Requerente: Cyrillo Molhe Ind. e
Comércio S. A. - Processo IndefeProcesso indeferido.
N9 311.969 - Marca: Bailei- -- rido.
N9 228.255 - Marca: Luxor Requerente: Frontiers Inc. - Processo
Requerente: Viúva Antonio J. Ferindeferido.
N9 503.960 - Marca: Forj - Re- nandes 6 Filho Ltda. - Processo inquerente: Indústria Metalúr a Forja deferido.
ço S. A. - Processo ind.terido.
N° 388.607 - Marca: Eden-Werke
N° 381.358 - Marca: Ver-Mi-Sal - Requerente: A. S. Corrêa Ei Cia.
- Requerente: Laboratórios Iva Ltda. Ltda. - Processo indeferido.
Processo indeferido.
N° 393.904 - Marca: Emblemática
N9 405.949 Marca: Metalfino - - Requerente: Parfums Christian Olor.
Requerente: Metlfino Ltda. Ind. de - Processo indeferido.
Artefatos de Metais. - Processo inN9 395.881 - Marca: Abre Cadeferido.
minho - Requerente: B. F. Goodrich
N° 247.016 - Marca: Jatahy - do Brasil S. A. Produtos de Bor;acha.
Requerente: Café Serra Negra Ltda - Processo. indeferido.
N° 400.803 - Marca: Conde Processo indeferido.
Requerente: Sociedad eAnónima Conde.
N° 278.636 - Marca: Sola
Requerente: Legión Extrangera Fabri- - Processo indeferido.
ca de Hoja Para Afeitar Industrial y
N9 395.877 .- Marca: Raiado de
Comercial Sociedad Anonyma.
Pro- Luxo - Requerente: B. F. Goodrich
cesso indeefrido.
do Brasil S. A. Produtos de Borracha,
N9 304.357 - Marca: Super-Boy - - Processo indeferido.
Requerente: Cia. Brasileira de Super
N° 413.620
Marca: Anecrosina
Lojas. - Processo indeferido.
Requerente: Laboratório Clima
N9 304.425 - Marca: S - Simetral S. A. - Processo indeferido.
- Requerente: Cimetal S. A. Ind.
N° 420.228 - Marca: C3S/ dos
e Comércio. - Processo ind?ferido. Barbantes - Requerente: Companhia
N° 305.850 - Marca: Mobay - M de Comércio e Indústria Freitas Soares.
- Requerente: Mobay Chemical Com- - Processo indeferido.
pany. - Processo indeferido.
N9 425.721 - Marca: Fanar:lel N9 306.380 - Marca: Ata laia - Requerente: Fábrica Nacional dr ArReqw-rente: To go Artur Bof fino. - tefatos de Metais S. A. - PriaLeo
Processo indeferido.
indeferido.
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Exigências
Termos com exigências a cumprir:
N° 256.658 - Sociedade de Expansão Comercial e Industrial Ltda.
Diversos
N9 257..816 - Nippon Kogaku K.K.
- Aguarde-se a solução do termo riCtmero 643.600.
N.° 270.935 - GebrUder Giulini
GMBH - Aguarde a solução .do
pedido de caducidade do registro
n.° 200.225.
Pedido de preferência:
Ornar Palmerston Guimarães No pedido de preferência do termo 640.932 - Título - Estância
Thermas Pousada do Rio Quente
- Concedo a preferência solicitada, de acôrdo com a portaria número 6, de 1965.
_ SEÇÃO DE RECURSOS
exigências
Termos comà exigências a cumprir:
Jonathan Logan Inc. - Junto ao
registro 157.301.
S. A. Moinho Inglês - Jtinto
ao termo 465.147.
Les Laboratoires Roussel Junto qo termo 488.670.
N." 246.299 - Indústrias Reunidas Titan S. A.
Recursos interpostos:
Scandia Cosmetics - No recurso interposto ao termo 376.519 Marca Scandia.
Brasiluso - Difusora Cultural
Ltda. - No recurso interposto ao
termo 376.656 - Marca Brasiluso.
Associação de Assistência à criança Defeithosa - NQ recurso interposto ao termo 408.075 expressão de propaganda Campanha Pró
. Criança Defeituosa. _
Cooperativa Central de Laticínios da Regia° Sudestedo Rio
Grande do Sul - No recurso inMarterposto ao termo 420.855
ca Colacti.
Alberto Lundfren Tecidos S. A.
-urso interposto ao termo
n.° 430.909 - Marca A Paulista.
, Bial Farmacêutica Ltda. - No
recurso interposto ao termo número 405.418 -.Marca Vermucina
Marietta do Brasil Indústria e
Comércio Ltda. - No recurso .interposto ao termo 435.460 - Marca Berrykote.
Artex S. A. Fábrica- de Artefatos Texteis - No recurso interposto ao termo 435.854 - Marca
Emblemática.'
Gunther Wagner - No recurso
interposto ao têrmo 440.799 • Marca Caravela.'
Fábrica de Parafusos Marwanda S. A. - No recurso interposto
ao têrmo 444.147 - Marca Marwanda.
General kniline & Film 'Corp. No recurso interposto ao teriam
Marca Genacron.
n.° 449.233
Multimetal S. A. .Comércio, Iiidústriae Representações - No recurso interposto ao termo 450.355
.:__ Marca Multimetal.
Industrias Brasileiras de Lápis
Fritz Johansen S. A.. - No re-

curso interposto ao termo 456.221
- Marca Anel Vermelho.
Bicicletas Monark S. A. -- No
recurso interposto ao termo número 456.874 - Marca Monark.
Indústria de Máquinas Agrícolas
Ideal S. A. - No recurso interposto ao termo 462.715 - Marca
Ideal.
Companhia de Produtos Químicos Idrongal L- No recurso interposto ao termo 463.780 - Marca
EmblemátiCa.
'Castro' Ltd. - No recurso interposto ao termo 474.936 - Marca
Icematic.
Instituto &iro Hormoterápico
Nacional S: A. Ison - No recurso interposto aõ ferino 477.710 Insígnia Fig. ele Cobra e Des.
EXPEDIENTE DAS DIVISõES
'E SEÇÕES - •
,
De 16 de dezembro de 1966
fRepublicados)
Notificação: .
Urna 'Tez; decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei n." 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e mais 10 dias
para eveninais juntadas de reconsideração e, se do mesmo filio se
tiver valido nenhum interessado
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem a ês', • Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da primeira anuidade no prazo de 60
dias na forma do parágrafo único
do art. 33 do Código, da Propriedade Industrial, para que sejam
expedidas as respectivas cartas
patentes.,
Privilégio de invenção deferidos:
N.° 128.740 - Processo para a
preparação de ésteres de ftálato
neoepntil giicol alcoilico - Argus
Chemical Corp.
Privilégio de invenção indeferido:
N.° 7.159 - Novas e originais disposições em conjunto eletromagnético para maquinas de
escrever e somadoras e calculadoras - Isidoro Gregory.
•Averbação de contrato:
Dubom S. A. Industrio e Comércio de Calçados - No pedido
de averbação de contrato da patente modelo de utilidade número 5.520 -' Averbe-se o contrato.
Dubom S. A. Indústria -e Comércio de Calçados - No pedido de
averbação de contrato da 'patente
Modelo de utilidade n.° 5.380
Averbe-se o: contrato.
Dubom S. A. Indústria e 'Comércio de Calçados - No pedido de
averbueão de contrato da patente
modelo de utilidade n.° 5.295 Averbe-se o contrato.
\Dubom S. A. Indústria e Comércio de Calçados - No pedido de
averbação de contrato da patente
modelo de utilidade n.° 5.296 -Averbe-se o contrato.
Dubom S. A. Indústria e Comércio de Calçados - No pedido de
averbação de contrato da patente
modelo de utilidade. n.° 5.297 Averbe-se o contrato.
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Dubom S. A. Indústria -e Comércio de Calçados - No pedido de
averbação de contrato da patente
modelo de utilidade n.° .1351 Averbe-se o contrato.
Dubom S. A. Indústria e Comércio de Calçados - No pedido de
averbação de contrato da patente
modelo . de utilidade n.° 4.350 Averbe-se o contrato.
Dubom S. A. Indústria e Comércio de Calcados - No pedido de
averbação de contrato da patente
modelo de utilidade n.° 4.335 Averbe-se o contrato.
Dubom S. A. Indústria e Comércio de Calçados - No pedido de
averbação de contrato da patente
modelo , de utilidade n.° 4.312 Averbe-se o' contrato.
Dubom S. A. Indústria e Comércio de Calcados - No pedido de
averbação de contrato da patente
modelo de utilidade n.° 4.311 AVe.rbe-se o contrato.
Exigências
Termos com exigências a- cumprir:
Luigi Pa paiz
Junto ao registro n.° 2.965.
N." 135.168 - Srell Internationate Research Maastschappij N. V.
N.° 141.218 - Móveis Teperman
S. A.
N.° 141.271 - Cameron Machine Company.
N." 144.139 -- Natalia Arroyal
Neto.
N.° 144.490 - Franz Litzka.
N.° 145.317 - Time Electric Storage Battery Company.
N.? 145.814 - Arnp. Incorporated.
N.° 145.21 Mendel Fisbein.
N.° 145.211 - Mondei Fiszbein.
N.° 144.166 - The Gillette Company.
N.° 144.653 - The Norwich
Pharmacal Company.
N.° 145.868 - Josef Bock.
N.° 145.332 - Houdaille Industries, Inc.
N.° 140.910 - Elias Basila Abu
Arndt e João Baptista Lucci.
N.° 145.028 - C. H. Boeringer
Sohn.
N.° 145.072 - Anatoly P. Melnikoffe Wenceslau Escobar de
Azambuja.
N.° 145.150 - Raymond Dewas.
N.° 145.384 - National Lead
Company.
N.° 145.903 - Merck & -Co. Inc.
N.° 146.245
Ciba Société
Anonyme.
N.° 175.036
Indústria de Máquinas Vanderlei Ltda.
Diversos
N.° 73.407 - Indústria ide Louças. Zappi S. A. - Arquive-se.
N.° 107.077 - Ferdinando Bamboizi - Arquive-se.
Reconsideração de despacho':
Duratex S. A. Indústria e Comércio - No pedido de reconsideração que deferiu o termo número 154.035 - Modelo industrial
Nada para 'reconsiderar
--,Manten
o deferimento.
Duratex S. A. Indústria 'e Comércio - No pedido de reconsideração que deferiu o termo nú-

mero 154.037 - Modelo inclue.
trial - Nada para reconsiderar
- Mantenho o defe-,imento.
buratex S. A. II,chistria e CCN.
mércio --- No pedido de reconsig
deração que deferiu o termo nú..1
mero 154.038 - Modelo Industrial - Nada para. reconsiderar
-- Mantenho o deferimento.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO LEGAL;
De 16 de deez. mbro de 1966
Desistência de processo:
CASA - Comercial e Administradora S. A. -- Declara desistência
do termo 509.987 - Marca CASA
- Homologo a desistência solicitada às fls. 8.
.1,)sé de Lobão Portelada Neto
Declara desistência do termo número 511.433 - Marca - Acetilsalil - Homologo o pedido de
desistência de fls. 7.
Alberto Balaciona e Issac Carlos
Nigri - Declara a desistência do
termo 514.619 - Titulo Banco
Tonisa -- Homologo a desistência
solicitada às fls. .11.
- Cia. Ct. Janér, Comércio e Indústria - Declara a desistência drb
termo 728.259 - Maréa Zimorpedic Homologo o pedido de
desistência formulado às fls. 9.
Exigências
Processos e termos com exi-

gências a cumprir:

Otho Pharrnaceutical Corporation - Junto ao registro número 213.353.
Laboratório Especifárma S. A.
- Junto ao fegistro n.° 225.972.
Carlo Erba S.D.
- Junto ao
registro n.° 245.777.
nmeda Riukiti & Cia. Ltda.'
Junto ao Irmo 458.037.
N.° 394.022 - Enrique Carceller
Julian.
Diversos:
Em p resa Industrial Gesso Mossoró Ltda. - Junto ao registro
n.° 193.758 - Homologo o ' pedido de exouivamento do registro
11 0 193 758.
N.° 488.617 - Gimenez Lancine
- Aronive-se o p resente processo
Dor falta de comprimento à exigência de fls. Sv.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E SEÇÕES
De 16 de dezembro de 1966
(Republicados)
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideraçãa previsto pelo arti•
go 14 da Lei n.°'4.048 de 29 de
dezembro c 1961 e mais 10 dias
para eventuais j untadas 'de reconsideracão e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado
serão logo expedidos os, certificados abaixo:
Marcas deferidas:
N.° 472.367 - B. .M. 70 d i'Ntria e Cotneírcio Metalúrgica
5. A - Classe 5.
N.° 474 33 Se Pretary
min.
nesota Minin g And Manufardnring
Company - Classe 17 - Registre-se na classe 17.
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N.° 460.992 - Quinttubo
Termoplastica Fier S. A. Indústria e Comércio - Classe 28 Registre-se sem direito ao uso exclusivo de Tubo.
N.° 468.859 - Cueva Santa Confecções Cueva Santa Ltda. Classe 36.
N.° 469.786 - Everglide - Societé Anonyme Uriic - Classe 17.
Nome comercial deferido:
N. 289.421 - Indústrias AI:mentirias 'florida Ltda. - intlú
trios Alimentícias Florida Lb:.:
N. 293.139 - Jomar S. A. Comercial e Administradora - Jomar S. A. Comercial e Administradora.
Titulo de estabelecimento deferido:
N.° 503.558 - Itanhaem Palace
Hotel - Imobiliária Palace Ltda.
- 'Classes 41, 42, 43, 44 e 38 Art 117 ri° 1.
Alteração de nome de titular
de processo:
Foi mandado anotar no processo abaixo mencionado a seguinte;
alteração de nome.
Compet”Meo S. A. Comércio e
Indústria de Derivados e Petróleo
- Na alteração de nome do têrmo 504.873 - Marca Competróleo.
Desistência de processo:
Chapelaria Capitólio Ltda. Declara adesistér eia do termo número 511.378 - Titulo de estabelerimento Cha p elaria Capitólio
- Homologo a desistência solicitada às fls. 7.
Exigências

Humble Dil & Refining ComiaJunto ao registro 188.408.
N.° 472.023 - Takeo Kurokawa.
N.° 480.497 - Raul dos Santos.
N.° 500.162 - Instituto de Fiologia Aplicada S. A.
loy -

Diversos

Têrmos

Bozzano S. A. Industrial e
.irtadora - Declara desistência
do pedido deaverbação de contrato do registro n."167.682 - Aneto-se a desistência do pedido de
averbação de contrato de fls .. 14,
em face da petição de fls. 16. •
Prorrogação de marca:
Foram mandados prorrogar os
1.-ocessos abaixo mencionados.
V O 410.203
KrUpp - Classe 21.
N.° 772.896 - Pala - S. A.
Fábrica de Tecidos •e Bordados
Lapa - Classe 10.
N.° 774.389 - Gotas Binelli Laboratórios Farmacêuticos Espasil S. A. - Classe 3.
N.° 772.985 - Sulina - Frigorifico Ideal S. A. - Classe 41.
N.° 774.818 - Reguitti tides Reguitti - Classe 26. N.° 77o.097 - Radiosor - José
Estephanio - Classe 17.
NOTICIÁRIO
Oposições:
Organização Ruf S. A. Equipamento para Escritórios - Opoente do têrmo 120.732 - Modêlo
de utilidade.
Sika S. A. Produtos Químicos
para Construção - Opoente do
têrmo 128.645 - Privilégio de
i nvençãO.
Carlos Tolomiotti de Oliveira Opoente do termo 147.924 - Modelo industrial.
Indústria de Brinquedos Comanche Ltda. - Onoente do termo 157.628 - Modê1 0 'ndustrial.
Rio, 16-12-66. - Assinei e encerrei 28 laudas do expediente Nilton Alvim Xavier, Diretor do
S. de Documentação.

Certificados Expedidos
CERTIFICADOS FXPEDIDOS EM 26 DE OUTUBRO DE 1966

Vermos

Marcas 1

•

Classes

Registros

•

416.726
Biju
43
Sorbiliver
427.812
3
453.580 ". Plexi-Lite - 39
Grilon - 49
456.959
479.269
Baumér Q.B.E. ft. Bras. de Equipamentos. N.C.
481.752 - Cegonha
,43
481.754
Cegonha
46
-13
- Monte Cristo"
4R1.782
33
482.011 • •Kokler
482.128 , Zanaldi
8
Bechim.- 5,
484.115
1
Zanier
488.228
Providro -.45
489.373
488.482 1 AIC - 33
490.215 _ Jockey Club - 44 _
5.
491.269 I Ferro de Belo Horizonte S. A.
_4r. 403
Trzha:sa
-Insidon
491 . .619
3 '"
Sintex
491.701
491.714
Luar - 33
Livrobel - 32
491.36?
Flambrilha - 41 ...
492.238
33
.Edifício Jtilieta Gonçalves
492.265
492.428 . Rutopan 3

Seção III)

I.y.o de
Marcas -

Classes

Registros,

492.794
493.213
493.228
493.243
493.523493.862
493.907
493.908

Madeleine - 42
Clínica' Médica & ..omiciliar Ltda. "Clinilar". N.C.
Postc Itaperuna - 33 e 47
Nacional Ad. e Empreend:mentos NAE S.A..N.C.
Nooye da Guanabara
33
Kayatt - 36
Embra - 33
Cobra - Comp. Bras. 'Valorizadora de Empreendimentos - N. C.
493.983
Conslrupan - 25
494.079
UC-5
494.091/
'talco - 6
494.111
Autembra - 17
494.170
Zamar - 32
494.17.6
Marear -- 8
494.202
Idnia, -- 34
494.223
Climax --491.284
Tetrapulmo - 3
594.598
Escritório Atira-Mar - 33
494.607
Homero •-- 11
494.719
Belinha - 8
494.811
Zincodeno - 3
494.873
"65" - 3
494.874
100 -- 3
594.875
Optonest -, 3
494.981 1 Defunto Zero Quilometro - 32
495.061 ' Maryland - 21
495.077
Xilef -- 5
495.101
Diálogo - 32
595.112
Bôlsas Elmo - 35
495.181
Carmelita - 28
495.217
Fisionemiol - 3/
495.224
Geogaster - 3
495.225
Geo-Enter - 3
495.230
Xugot - 3
495.244
Himalaya - 2
495.266
Shallirriar - 23
495.315 - Clasil - - 38
495.364
Emegé - 16
495.367
Copromac - 6

495.466
495.458
495.498
495.576
495.595
495.637
405.639
495.756
495.816
495.860
495.996
496.070
496.315
496.369.
496.372
496.414
496.415 1
496.416 1
496.417
496.428
496.465
496.478
496.489
496.490
496.511
496.583
496.601
496.662
496.603

1.015 - 41
Palma - 34
Cafeeira Oswaldo da Silva Ltda. - 33
Medrai - 8
Crecol - 35
Dedetizadora Guanabara - 33
Pontex - 38
Revista Almanaque Catedral - 32
Sul-PC-Mag - 2
So.auto - 8
Race - 15
Diatomex - 4
Capital - 38
Maitre - 36
Rosely - 5
Acelage - 16
Acelage - 25
Rocio - 16
Rocio - 25
Jardineira Pimentinha - 36
Café Barracão - 41
Sumitepa - 3
Cobor - 2
Vitrofitol - 2
Grarnus - 8
Binafix ,--- 48
L
Pel Max - 48
Hecowa - 23
Hecowa - 37

341.620
311.621
.341.b22
341.323
341.624
311.625
341.626
341.627
341.628
341.629
341.630
341.631
341.632
341.633
341.634
341.633
341.536
341.637
341.638
341.639
341.640
341.611
à41.642
341.643
341.644
341.645
341.646
341.647
341.648
341.649
341.650
341.651
341.652
341.653
341.654
341.655
341.656
341.657
341.658
341.659
341.660
341.661
341.662
341 663
341.664
341.665
341.666
341.667
341.668
241.669
341.670,
341.671
341.672
341.673
341.674
341.675
341.676
341.677
341.678
341.679
341.680
341.981
341.682
341.683
341.684,
341.685
341.686
341.687

341.596 .
341.597
341.Ê98
341.599. 341.600
341.601
341.602
341.603
341.604
341.605
341.606
341.607
341.608
341.609
341.610
341.611
341.612
341.613
341.614
341.615
341.616
341.617.
341.618
341.619

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 27 DE OUTUBRO DE 1966

„ Têrmos

Marcas - Classes

494.808 .Oriinit -- 38
494.815
e()pátia -- 3
495.503
Piauí -- 41
495.716
«Mulheres Cheguei» -- 32
496.025
Phtoacün -- 2
496,134
Vlarbono -- 47
496.265
Robal -- 33
496328
Badellar --'41
496.514
Prodifihnes -- 8, 32, 33
496.736 - I <<Bade» -- 8

1

Registros

341.835
341.836
341.837
341.838
341.839
341.840
341.841
341.842
341.843
341.844
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 3 DE NOVEMBRO DE 1966
Virmos

497.103
497.104
497.113
497.234
497.345
497.352
497.409
497.410
497.411
497.415
497.416
-497.520
497.534
497.552
497.591
497.596
497.633
497.695
497.739
497.935
497.937
497.940
497.943
497.944
497.945
497.946
497.947
497.949
497.950
497.951
497.953
497.954
497.956
497.957
497.958
497.963
281.339
281.345
324.315
328.030
430.496
480.722
481.687
485.125
486.863
489.488
489.648
489.851
490.592
402.466
493.482
493.494
493.496
493.770
493.779
493.799
494 993
495 117
495.428
497.359
497.497
497.939
497.952
497.955
497.960
497.964
497.965
497.966
497.967
497 968
497 969
,j9i.97C
497 971
497.976
497.978
498.209
498.211
498.640
498.666
498.686
498 802

.1`,/arcas.

I

- Ciasses

Ta-test
1
GG-Test
1
Prada - 6
«Fimapa» - 16
«Confecções Santa» - 36.
«Devaneio» - 32
Acro -= 2
Acro - 4
Acro - 8
Acro - 29
Acro =-- 32
Lêa - 36 •
Archimedes - 40
«Jornal de Itapecericao - 32
Antibiophilus - 3
-- 36
Dulcina -- 36
Fagundes -- 41
Forcehte -- 28
«Stevaux› -- 1
«Stevaux» --• 3
«Stevaux» -- 9
«Stevaux» -- 12.
«Stevaux» -- 13
«Stevaux› -- 13
«Stevaux» -- 15
«Stevaux» -- 16
«Stevaux» -- 18
«Stevaux» -- 19
«Stevaux» -- 20
«Stevaux› -- 23
«Stevaux» -- 24
«Ste'Vaux» -- 26
«Stevaux -- 27
«Stevaux› -- 29
«Stevaux› -- 36
Roteiro Informativo -32
Roteiro Classificado de Enderêços - 32
Aladdin
8
Fibratex
4
«Patricia»
1
Decorações Virtue Interiores - 34, 40, 33
Amadorismo em Revista - 32
«Lebrito» - 32,33
«Varam» - 1
Anhembi -... 38
Nobel - 38 •
Cantina do Belém - 38
Rainha do Pari - 38
«Suzano>>
1
«Conga» - 10
«Conga» - 27
«Conga» - 29
«Boraré» - 11
«Bororê» - 21
«Aieas - 11
«Turbillion» -- 22
Europhon
8
Bisco:teste - 32
ausa - 48
Andraus - 23
«Stcvaux» -- 7
«Stcvaux» -- 22
«Stevanx» -- 25
«Stevaux» -- 32'
«Stcvaux» --- 37
«Stevaux» ---- 41
«Stevaux» -- 43
«Stevaux»
44
<.Stevaux» -- 45
«Stevaux» -- 46
«Stevaux» -- 47
«Stevaux» --- 18
«abraço»
1
«abraço»
47
Renomira. -- 3
Orfeina -- 3
«Flor do Rio Doce»
41
«Ipesul» : r- 21
«Nas horas pares noticiário hnpar -- 32
_
Marpa -- 33
.

Registros

341.845
341.846
.341.847
341.848
341.849
341.850
341.851
341.852
341.853
341.854
341.855
341.856
341,857
341.858
341.859
341.860
341.861
341.862
. 341.863
341.864
• 341.865
341.866
341.867
341.868
341.869
341.870
341.871
341.872
341.8g
311.874
341.875
341.876
341.877
341.873
341.879
341.880
341.881
341.882
34/.883
341.884
341.885
341.886
341.387
341.888
341.889
341.890
' 341.891
341.892
341.893
341.894
341.896
341.894
341.897
341.898
341.899
341.900
341.901
341.902
341.903
341.904
341.905
341.906
341.907
341.908
341.9W
341.910
341.911
341.912
341 913
341.914
341.915
341.916
341.917
341.918
341.919
, 341.920
341.921
341.922
341.923
341.924
341.925

Termos

[

452.750
453 367

«Consulenge» - 33
D 34 .926
Casa Oriental - 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 284.
35, 36, 37
34 :927
«Douradinho» - 33
34 .928
Farmácia Natal Ltda. - N. C.
i, 34 .929
Natal
41
34 930*
«Kemwell»
1
34 .931
Formiosol - 2
34 .932
I M B - 3 '
34 933
Cêsta de Natal Sinos de Belém
41
34 .934
«Novassu»
3
34 .935
«Sintespuma» - 28
.. 34 .936
1 Estabelecimento Gráfico Colombino - 25, 32, 33, 38 34 .937
«MercaP» ,
42
34 .938
Mercibel
41
34 .939
«M G L» - 21
34.940
Rosete
41
34 .941
«Fisa»
11
34 .942
Fábrica Mariola - 41
34 .943
.;
Fábrica Ma.5ola - 41
34 .943
«George Notto>> - 32
34 .944
.
Dolil»
16
341.945
Criações Veronese -- 36
341.946.
d\A A» -- 2
341.947
«flawaiana»
36
341.948
«SiVanda» --- 16
341.949
Avefarm -- 41
341.950
Janota -- 36
341.951
Suplemex -- 41
341.952
«Odonfix» -- 48
341.953
Nortebras S. A. -- 8, 21, 33, 39
341.954
«Metalbrás» -- 8
- 341.955
«Goiabada Neide» -- 41
341 956
Hagade -- 2
341.957
Findustria -- 38
341.958
«C» - 8
341.959
Restaurante São Luiz - 41
341.960
«Ivol» - 46
341.96J
«Transbrasil» - ' 8
341.962
Playtex - 36
341.963
«Galo dê 'Ouro» - 35
341.864
Sacitec -- . 39
341-.965
«Ormac» - 33
341.966
Santista - «Lanmohair» ..-- 23
341.967
C M - 10
341.968
«Diadema» - 17
341.969'
«Ferrobel» - 10
341.970
Burrinho - 42
341.971
A Confiana Loterias - 49
341.972
Estudiantino - 9
341.973
Eletrobor - 39
341.974
Lark - 4
! 341.975
«Todora» - 11
341,976 .
.«Calçados Mugler Um Rei Aos Seus pés» L.. 56 341.977
Vienna -- 8
341.977
San Francisco Country Club -- 33
341.979
«Ibeji» -- 2
341.980
«Pipocas S M.» -- 41
341.981
«Maxinms Pesquisas, Planificações, 'Promoção» -33
341.982
Edifício Barão de Dílunond -- 33
341.983 1
Banco de Crédito e Comércio de Minas Gerais-- 33 341.984
«Demisa» -- 5 .
341.985
,
Aduborgan -:- 2
341.986
Balimça -- 41, 42 43 . 44, 45, 46, 48
341.987
Bittencourt - .. 40
341.988
Tainandaré - 8
341 989
Sociapal - 21
341.990
Seidasil - 47
341.991
Moo Bijoux - 8
341.992
Modelplasticos -.--- 28
341.9)3
J. B M - 5
341.094
Fama -- 38
341.995
Vanguard -- 46
341.996!
«Duplohehnin» -- 3
341.997
«Mear» -- 21
, 341.998
«Vila Marianá» -- 48
P2' 341.998
«Pohteania» -- 36
342.000
La Sern,Wesc. -- 36
342.001
«Pina» --.' 36.
342.002
Eus -- 11
342.003
«Conquistador» --, 29
342.004

454.326
459.126
461.076
464.595
465.558
465.828
465.834
466.365
468.235
468.346
468.400
468.519
468.780
480.472
487.132
489.581
489.581
490.418
491.522
491.530
491.973
495.489
497.376
498.049
498.186
498.472
409.985
311.948
398.096
428.681
439.204
440.082
460.001
160.340
460.649
460.785
466-865
477.292
481.448
481.682
488.062
490.622
490.882
491.262
491.561
491.648
493.113
494.165
494.230
496 437
497.266
498.089
498.106
498.180
498.321
498.441
498.533
498.536
498.714
498.843
499.020
499.053
499.054
499.056
499.059
499.062
499.063
499.068
499.089
499.099
499.108
599.192
409.489
499.531
499.586
499.589
499.625
499.997

Marcas - Classes

Registrot

,-..........-.9
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE NOVEMBRO DE 1966

.1

7 êrmos
Têrmos

Marcas -- Classes

Registros

"Icoleos"
4
Mio-Minas
3$
Bem-te-vi -- 41
"Lyfyonycbn"
3
"Quimbrapol" -- 46
Farnalstina
2
Porcenala, Steatfta e Magnésia S.A. -- N.C
"Feftovis" -- 8
"Colchão de Molas Divino Super Rótulo de
Ouro" -- 40
"Gráfica Itatiaia" ---- 33, 38, 50
Ffercules. -- 16
"Triontn" -- 3
"Lecernennia" -- 3
A Fonte, a fer:haaura que fecha e dura -- 11
"Vitrofil" --- 8
"Santista" -- 37
Gastricol -- 3
"Interlight" -- 1
"Gadib" -- 16
"Náutica" -- 41
"Alhericana" -- 1
"Sabril" -- 46
Rosita . -- 36
Sedanita
36
"Tira Teima" --I
"Figurativa"
8
"Aresin" -- 2
"Ga~'
2
"Nosprasit"
2 •
"Cardinal" -- 48
"Ffernotex"
Casa Publicadora Brasileira -"IYoquino" -- 41
"Foliovar" -- 3
"Moura Brasil" -- 3
Loja Garça --- 12, 24, 30, 35, 36, 37
"Sulfatina" -- 3
"Os Colchões Divino são de Suavidade Permanente" -- 40
"IOERBI" -- 3
"Póli-Stênico" -- 3
"Andron"
3
"Brinquedos PinhefrO"
49
"Santista"
1
"Santista"
2
"Santista" -- 23
"FtcX.Miel" --- 33

342.515
342.516
342.517
342.515
342.519
342.520
342.521
342.522

ti

761.308
761.557
762.085
163.4'62
765.796
765.431
767.552
768.272
768.529
768.841
768.979
769.046
769.319
769.451
769.457
769.475
769.478
769.498
769.508
769.605
769.648
769.649
769.651
769.652
769.685
769.686
769.690
769.691
769.692
769.748
769.750
769.763
769.789
769.937
770.020
770.023
770.027
770.032
770.048
770.211
770.219
770.230
770.242
770.243
770.244
771.936

234.223
233 536
503.426
519,81/
52;.872
570.221
520.027

342.523
342.524
342.525
342.526
342.527
342.528
342.529
342.530
342.531
342.532
342.533
342.534
312.535
342.536
342.537
342.538'
342.539
342.540
349.54/
342.542
342.5.'3
342.544.
342.545
342.546
342.547
342.548
342.5=i9
342.550
342.551
342.552
342.553
342.554
342.555
342.556
342.557
342.558
342.559
342.560

586.157
692.199
707.058
717.177
727.670
728.2E0
737.516
737.679
737.688
739.074
739.075
742.234
743.130
7,43.133
743.152
743.176
743.177
743.194
743.199
743.215
743.225
143.231
743.240
743.242
743.257
743.258
744.016
746.868
748:-.360
748.376
755.455
755.741
756.931
757.019
757.181
757.182
757.531
753.705
760.236

41arcas -- Classe,

1

Pin--stro
9
Governador - 11, IS
"Cica"
41
"Pancalcina"
3
Beech-Nut
41
Gua rapiranga
21
O , l'aximo de Hospital arle Pelo Mínimo d3
Preço - 33, 41, 42, 43
1 Luzito' - 8
"Emblematca" - 5
"Unberg" - 42
Adcptos da Orcem do Groal na Terra
'Pedra e Ca" - 38
.uu,„ueza - 35
;.,t-, hthouse - 41
'fa-Tay - 49
Vingo - 16
P Pantec - 7
P Pantec - 8
Eckaphos Laboratório Agro Técnico
2, 33
Sharpie - 11
Genta - 6

Barfrei

48

"Santista"
46
"Moral"
48
nexos
3
"River" - 36
"Genipapina" - 42
"Lagosta" - 1
"Zbah" - 1
O Ponto dos Milões - 6, 8, 11, 17, 21, 35, 33, 40, 43
"Café da Manhã" - 41
"Remtia" - 23
"Toureiro" - 23
"Casa Beethoven" - 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21,
32, 38, 40, 44, 48, 49
"Fulton" - 48
Editora e Tipografia Champagne,. - 32, 33, 38
Amiron
3
"Felsol"
3
Tecidos Novaes - 37
Gato Preto - 46
Cleco
6
Cidamar Rami
15
Cidvmar
11
"Mocóca"
41
"Crt.tabel" - 14
Corflex
7

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
VOLUME

\

XIII
- XV
XXVI
XXIX

XXXII

Xxxill

Xxxiv

Xxxv -

XXXIX
XL
XL
XL
XLII
XLIII

TOMO I

-

II
1
V
111
Il
11
/
11
111
IV

I
11

0~111~1111~~1~1~^

PREÇO

ASSUNTO

Cr$

nababos Diversos
Trabalhos Diversos
A Imprensa

400
4 000
5 000

Ronca
Trabalhos

120

ft

turiclical

Trabalhos Jurídicos
1
Discursos Parlamentam •,, • ao
Trabalhos lueidicoa ..... AO.,,G1OOn
Trabalhos Juriclicali • • lie eze .....9 :w
Trabalhou jutklicas
Trabalhos juridicos
~me
Discursos Parlamentas e'''.

1 000
1.000

•
-u-

Limites Interestaduais ********* sag • ..• e•ear• • ae

Traludhos jurkhcos
A VENDA t
Na Guanabara
de Vendas: Avenida Rodrigues Alves ap
/• •
Aonde 1: Ministério dg Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReendAeso Postai
S'eção

•

Tm RrasIlia

Na le,ie do 0.1.14•

250
700
400
400
1.000
S:000
1.000
4.000

Reazstros

342.459
,0
34'.471
3'2.472
342.473
342.434
312.4'75
342.476
32 477
342.'78
312.479
32.4E0
332.421
3'2.482
342.483
342.484
3/2.425
342.4E6
312.487
342.488
312.C9
342.490
32.491
342.492
342.493
342.424
342.4:5
312.493
342.497
342.495
342.429
342.500
312.501
342.502
342.503
342.504
342.505
342.506
342.507
342.528
312.509
342.510
342.511
342.512
342.513
342.514

:, a
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MARCAS DEF'OS1TADAS
Publicação feita de acórdo , com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas' oposições ao Departamento
Nacional da . Propriedade Industrial aqueles' que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
*. Tal: mo n.° 754.724, de 17-6-66
Tipografia Nhambi Ltda.
São Paulo

NHAME3I .

Brasileira

de borracha.. bacias, bases para teleto.
aes, braçadeiras, bicas de maanaderash.
ocos 62 borracha para amas, borracha
p ara tns odontologcr3s, borracha para
amortecedores , bocaia de borrada para
...atrair leite de seios, calmaras de ar
rabos para ferramentas, chapas e centros de mesa. cacetetes, cápsulas de borracha para centro de mesa, contagotas de borracha, colchões de borracha, cintas umbelicais de borracha, chia
aeta.s. cordões maciços de borracha thr
cos pára mesa desentupideiras, dilata.
dores de borracha, drenos de aorracaa
slásdcás, elásticos para calçados. eu .
.osto. 'esferas, esguichos. fios le borra.
:ha. guarnições de borracha para auto.
nóveli, guarnições de mames: osufla.
Sores 'de borracha para pós, alvas de
itorracha ; maçanetas. mamaderas de
borracha. manoplas. machias, asnialio:
de borradia pára cama de crianças, pera
para isuzinas, pratinhos de borracha
p neumáticos. aorta moedas de aorracha.
protetdres de borracha, protetores de
borracha para bicos de mamadeiras,
p onteiras de borracha para bengaas
enterines. revestimentos de ~racha
tiara automóveis . rodas de borracha
todos de borracha. rial:ias de borracha
;altos e soados de borracha, sacos de
norracha Vara aparelhos de verificar
pressão, arterial, sacos de borracha Oura
água guante seringas de borracha, tapetes e tampos de. borracha rara torrar
mesas. Cicias, tubos de borracha' para
irrigação, tubos duodenais, tubos de
norractia endOtrapaiass tubos nasais de
norrac:aa p ara oxigênio e vasos de bor
, racha para, entêrmos
Tétano n. 9 754.728 de 17-6-66
Auto Pósto Pingo de Ottro Ltda.
São Paulo
' PINGO DE ULMO

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrafos, balões (exceto para briaguedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochta
tais nan impressas. cadernos de ware.
ver, capas para documentos, carteiras.
caixos de papelão, cadernetas, cadernos. 'caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas. Cartões c o
-inercosatõd,ncrtolina, cadernos de papel melímetrado
e em branco para desentda cadernos
esclares. cartões eia branco. cartuchos
de cartolina, copas planográticas, cadernos de lembrança. carreté:s de papelão. envelopes. envolucros para charutos de papel, encadernação de papei
ou papelão. etiquetos. feilhas indicas
fiSlhes de 'celulose. guardanapos. livros
não impressos. 'aros tiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão ornamentos
de papel transparente. protos. papel,
nhos, papéis de estanho e de alumin o
papéis sem 'impressão. papéis em branc,
para forrar paredes. papel almaço COU
OU sem , pauta, papel crepon papel de
seda, papel impermeável. papel encerad,
papel higiênico. nom! 4 mpermeáve
para copiar. papei para desenhos. pa
pel paui en . hr 1r,e- ,mpertneahil:zadi
papei p iro earaiernar. papel para as
CreVet PM Qa.'El imprimir. papel pa
rafina para embrulhos, papel celotan,
papel celulose pope l de linhn pape
absorvente pap a• para emrirahar ta
Ind., Brasileira
bacia, papeláà. recipientes de pa pe l rU
setas de pa p el. red. ulos de papel rol,'
Classe 47
de papel transparente sacos de pape Para distinguir combustíveis, lubrificande
cartã.
pJstms
serpentinas tubos.
tes, substâncias e produtos destinados
e cubares de Papei
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrOcarbcreto,
Têrmo n. 9 754.727, da 17-6-66
gás metano. butano e propano, gás enOPRAM -L- Organização Paulista
garrafado. gás liquat a ito, gasolina, graEmbalagens fada.
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
São Paulo

OPtAZIL

Ind. B r" -4'ira
Classe 28

ókos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para arnort,Tedores, petróleo e
tnerosene

Têrmo 11. 9 754.729, de 17-6-66
Para distinguir: Embalagens plásticas
S s r sipati Ibirapuara de Medicina S/C
para todos os fins
So Paulo
Tarmo ia° 754.730, de .17-6-1966
Indústr'a de Artefatos de Borracha
Parque Floreatal Ltda.
,o.rJRVIÇOS IBIRASão Paulo
WPAA DE MEDICIN A SjC.
PARQUIS •
S(YORE5T10.,
Nome civil
Ind. Brasileira•
—
Termo n. 9 754.731, de 17-6-1966
Classe 49 •
Yasuo YamaguChi
p ara distingui; • i` r tarr, de iorracàr
São Paulo
tia oincluiaos et 'ia551.5 ,rgt
ie bora, ha tiara ,Picselos asn ritos de
GILLSSLIT..b.;

cados . de material plástico, revestimea
tos confeccionados de substâncias ani.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, - bandejas
base. para tel&tones, baldes, bacias, boicaixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas Uterasilioss. cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas. caneca& co.
(heras, conchas, cestas para pão. cestinhas -capas para álbuns e (Para livroe
cálice& cestos, castiçal. pare velas
caixas para guarda de objetos. anu
chos, coadores para chã. descanso para
pratos, copos e copinhos de pláaessa.
para sorvetes. caixinhas de plasfica
aara sorvetes, colherinhas, , paanhar.
garfinhos da' plástica para aorvetes Par.
minhas de plástico para sorvetes discos
embreagens de material plástico caiba
taperu de material plástico pa-a sorvetes estojos para objetos, espumas de
tsrion, esteiras enfeites autora&
pratos funis, formas para doces. fitas
isolantes, filmes, tios de amistosa fechos
Pães para chu p
etas e mamadeiras guar
(lições àara oolaa-blocos guarnições
para liquiditicadores e para batedeira:,
para bolsas, tacas, guarnições guarni
de frutas e legumes. guarnições te aia.
cerial plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, gastos galerias
,ara cortinas. jarros, laminaeos pMs
lama lancheiras marágueiras. aialaa
3rubiS1s pendedores de roupas, puxaáo
"es oara móveis pires, oratos palite,
-os. pas de casinha pedras arasses. artig os orotetoes p ara documentos puladores de agua -para uso doméstico
-I pare
:3utras classes oarn
:ortuste N Para marcineiros, para sapa.
temos para vid ros na?, 1. ide.iva
lorra-copos porta-niquela. porta-notaa
aorta-documentos p lacas rebites. rodi
Mas recipientes, suportes' suaortes pare
mardana p os saleiros mhus tigelas
-unos para ampolas amos vara seriaias travessas tipes de material Más.
tico sacolas sacos saquinhos vasilha.
nes para acondicionamento vasos id.
:aras :. oias a trio e colas -Pãe incicada,
arreias p asta e pedras para afiar
1Tholo: adesivo: para tacos adesivos
para lanamos ademivu:. ,ara azulejos.
anéis sarretéis Dar Tecelagem e quais
iasões de mataria:. ilástice p ara liadas,
tria aera: rir nPásticos
Termo n. 9 754.732, de 17-6-1966
Indústria de Artefatos de
Cimento e Amianto Ltda.

de junção. !ages. lageótas. material Iso
lente contra trio e calor, manilhas, aias
sas para revestimentos de pandas, asa
deiras 'para construções, mosaicos. pra
dutos de base astáltico, produtos par.
tornar impermeabilizantes as argarnas
sas de cimento e cal, hidráulica. pedra
galho, produtos betuminosos. impermea
bilizantes Itquidcis ou sob outras tormapara revtstimento e outros como na pa
vimentação. peças ornamentais de et
mento ou gesso' para tetos e paredes
papel para torrar casas, massas ant
ácidos 'para uso nas construções, par
4uetes. Portas. portões, pisos, soleira'
p ara portas. tijolos, tubos de concreta
telhas. tacos. tubos de vtntilação. tat
l'UeS de cimento. vigas, vigamentos
vitrõs
TêrMo n. 9 754.734, de 17-6-1966
Cano Escudero
São Paulo

CELU -VIDA
Ind. Brasileira
Classe 41
Alimento fortificante
Ternas n. 9 754.735, de 17-6-1966
Padaria Cometa ' & Cia. Ltda.
São Paulo

COMETA
Ind. Brasileira
Classe 41
Açúcar; balas; biscoitos; bolos; bombon
café; caramelos; chocolate; compotas
confeitos; doces; frutas; geléias; pães

doces, pralinés; pudins; sorvetes; suco,
de frutas e torrões
Termo n.° 754.737. de 17-6-1966
Cia. Siderúrgica Pains
Minas Gerais

PAINS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe - 4
Artigos da classe
Termo n. o 754.733, de 17-6-1966
Rizzi -Indústria e Comércio de Auto
Auto Peça sLtda.
São Paulo

R=
Ind.. Brasileira \

Casse 21
Para distinguir: Veiculos-i-e suas parteIntegrantes: Aros para bicicletas. auto'
São Paulo
móveis. auto-caminhões, aviões amo' tecedores. alavancas de cambio barcos
CIAMIT
breques. braços para veiculos.
Ind. Brasileira
tas. carrinhos de mÁO e carretas. catts
nhonetes carros ambulantes. caminhtSeClasse 16
Para distinguir: Materiais para constru- carros. tratores. carros-bereos, caraça
ções e decorações: Argamassas. argila tanques. carros-irrigadoes. carros. ca'
areia, azulejos. batentes balaustres. blo oças. carrocerias. chassis. chapas cf.
cos de :imanto. blocos para .pavimenta. atilares paa. velculn.S cubos de veiculo.:ão, calhas cimenta. cal. cré. chapa: corrediços para veiculas, direção. desta.
.solantes. caibros caixilhos, colunas qadeiras. estribos, escadas rolante& el,
lianas para coberturas. caixas dágua, vadores para nasSagetros e para caro'
uorracha vetcuin, .1Irnota
caixas de descarna pare etixoi. edifica. mgatea para carros. eixos de direçã,
tnd. Brasileira
tas de norrarhé, ¡limitarias asurgjaa:
ções premoldadas. estuque. emulsãc de freios fronteiras para veículos. grada,
Classe 28
?-n se . asfáltico, estacas, esquadrias. estru llocomotivas,
lanchas moroeiatos mala
en
Z.le barri , aa anéis de . norracra ac,upaatares
aorracha stanazadares de flor Para distinguis: Artefatos de mataria turas metálicas para construções. lama notocicletas invocarias mo fura&
:acha, ataduras eit borracha, s ipuadorea plasticO e de aylon: Recipientes fabri- las de aietal, ladrilho., lambris, /uvas &niveles. navios. On4:1113, para -choque,
Ciamit
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MARCAS DE --JOSOTADAS
Publicação feita de acordo cosa o art. 130 do Código do Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
G correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duranto Osso prazo poderão apresentar suas oposições ao Departementg
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com 3 concessão C...a registra vergeerida

giara-lamas. para-brisas. pedais. patões,
Ctodas para bicicletas,. ,.aios para bicideRas. reboque. radiadores para velcuios,
sodas para' veiculos. selins, tz•ciclos. tiRaptes para veiculos. vagões velocipeWs: varetas de concede do afogado; e
(acelerador, tróleis. troleibus. varaes
carros. toletes nara zarros
Termo n. 0 754.738, de 17-6-1966
Magnata das Aves Ltda.
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 19
Artigos da classe
Termos ns. 754.639 e 7654.640, de
17-6-1966
Avícola eona Nort Ltda,
São Paulo

em barra, ferro Mangares, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalegiais, traldas, galochas, gravatas. gor. lhado, gusa temperado, gusa maleável,
:os. jogos dl tingem. jaquetas. laqués lâminas de metal, lata em fõlra, latão
luvas, ligas, lenços, mantos, meias em bolha, latão em chapas, latão em
maios, mantas. mandrillo, mastilhas. ma. vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
iate*. palas, penhoar, pulover. pelerinas magnésio, manganês, metais não trabapeugas. pouches. polainas, pijamas. pu. lhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalos,
ahos. perneiras. quimmos. regalos
iuspensórios, saldas dt banho, sandálias
Termo n.° 754.747, de 17-6-1966
robe de ,chambre. roupão. sobretudos
sueteres, shorts, sungas, seitas ou slacks Sul Brasileira de Comércio, Importação
toucas, turbantts. ttraos, uniformes
e Exportação S . A.
e vestidos
São Paulo
;aias, casacos, chinelos, dominós. echar-

pes, fantasias, fardas para militares. co-

Termo n.0 754.743, de 17-6-1966
Pavimentadora Central S.A.
São Paulo

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 754 . 744, de 17-6-1966
Hideo Furukawr
São Paulo

SAKURA
Indústria Brasileira
Classe 41
Carnes em conserva e carnes abatidas
Classe 19
aves e ovos e mgeral, inclusive do bielas) da seda, animais vivos, bovinos,
ctavalar, caprinos, galináceos, ovinos e
suínos
Termo n.° 754 . 741, de 17-6-1966
Charles Assine
São Paulo
r-SILHOUETTE HEALTR

STULIOS
INTERNATIONAL.
Sao Patila-Capital

Classe 38
Papel higiênico
Têrmo n.° 754.745, de 17-6-1966
Retinyl — Sociedade Civil Ltda.
São Paulo

RETINYL-SOCIEDADE
CIVIL LTDA.
Nome Civil
Tênno n.° 754.746, de 17-6-1966
Aços Brooklin S.A.
•
São Paulo

Classe 36
Wara distinguir: Artigos de vestuários
raupac feitas em geral: Agasalhos,
Wanatals, alpargatas, anáguas. blusas.
&atas, botinaa, blusões. boinas, bebaouros, bonés. capacetes. cartolas, cararpç213, casacão, coletes, capas, cheias.
achacais. calçados. chapéus. cinto&
aigatas, combinações, corpinhos. , calças
ge senhoras e de crianças. calções. calcamisas. camisolas. manisetaa.
oca, ~laia adas'iribilfa. atitiNn

Classes: 7 e 21
_
Insígnia de Comércio
Termo n.° 754.749, de 17-6-1966
Armando da Silva Soares
Guanabara

Classes: 27 e50
Embalagens, caixotaria, palha de madeira e correlatos
Termo n.9 754.752, de 17-6-1966
Hotéis Reunidos S.A. Horsa
São Paulo

"HOTEL DEL

Rgo

Belo Hor1,zont2
Mtnas Gerais -e-,

Classe 41
Queijo; manteiga; azeite; pimenta; nozmoscada, vinagre; azeitonas; banha;
pimenta do reino e alho
Termo fl.° 754.748, de 17-6-1966
(Prorrogação)
Laboratórios Dr. N. G. Fayet do
Brasil S.A.
São Paulo
•liO.RROGAÇÃO
,
RObA

000 RAPO

Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Traio n.° 754.753, de 17.6-1966
Hotéis Reunidos S.A. Horsa
São Paulo

"HOTEL DEL REY"
- Rio de Janelio
- Guanabara - Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 754.751, de 17-6-1966
Calçados Motekito Ltda,
Guanabara

BROOKLIN

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo u. 9 754.742, de 17-6-1966
• Modas Reresil Ltda.
São Paulo

DERESIL._Á
[Indústria Brasi1eira-43

banhos, pentes, vapdrizadores de puiu.
me, esofwas para dentes, cabelos, unhai
t cílios, saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó. pasta. .iiquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissol
ventes e vernizes. removedores da cuticuia, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou ,sinais artificiais, óleos
para a pele
Termo n.° 754.750, de 17-6-1966
Indústria e Comércio de Embalagens
Palmas Ltda .
Guanaabra

INDUS Tlit tek,

l,4DurR1A

EIPAsILEÉRA

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aça
refinado., bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parefahisente preparado cimento metalica, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças. estanho bruto au
hoettg
Rughbamgm ws_Wsp,Aking

bR ilkSil- EIRA

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. extratos. água de colônia. água de toucacedro. água de beleza. água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicas para os
sabe:os e para a pele. brilhantina, bara
dolina. "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
tabelo, crave reluvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
Pele e "maquilage" depilatórios. ileso&amues. vinaare aromático. pó de arroz
talco perfumado ou não. lápis para
:testaria e sobranceiras, preparados para
embelezar Mlios e olhos, carmim para
o rosto e Para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes.- dentifricios em pó
nea parfusatados para
ata

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vem:anos
e roupas feita.s em geral: Agasalhos,
aventas alpargatas, anáguas. bisam,
bossa, botinas. blusões. boinas, behmdourr.s bonés, capacetes. cartolas. CM.
puças. cama°. coletes. capas. chalea,
cechecols. calçados, 'chapéus. cintos..
cintara, combinações. corpinhoo. calÇaS
de senhoras e cle . eriaNas. calções. cal.ças. camisas. camisolas. camisetas,
cuecas,- ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias. casacos, crinelos dominós. echatpes, fantasias. fardas para militares colegiais, fraldas. galochas gravatas, gearas. logos de Iingérie jaquetas, laquês
luvas, ligas. ienços mantéis. ateias.
magia mantas mandrião mantilhas, pa.
letós. palas. penhoar. pulovet peleriens.
amigas, ponches polainas pijamas puabola pernearas, quituosioti,
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"oba de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
sueteres, shorts, sungas, srolas ou slacks
touca, turbantes, ternos, unifOrmes
e vestidos
'
754.754,
de 17-7-1966
Têrmo n.°
Sociedade de Crá Ypiranga e
Representações Ltda.
Guanabara

•
Classe 46
Pregador de roupa
Têrmo n.9 754.755, de 17-7-1966
Hotels Reunidos S.A. Horsa
São Paulo

"HWIEL DEL REY"
Brasilia
Distrito Federaí
Siasses: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n. 9 754.756, de 17-6-1966
Hotéis Reunidos S.A. Horsa
São Paulo

,ftgOTEL DE t REY"
-; Salvador
Bahia —
Siasses: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 754.759 de 17-6-1966
Metalúrgica Teixeira Lida,
Guanabara

lheres para pedreiros, correntes, cabide&
chaves; !cremones, chaves de parafusos:
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
meatl, chaves de fenda, chaves lsglêsa.
cabeções, canecas. cipos, cachepots,
centros de mesa, Coqueteleiras, caixas
para aãondicionamento . de al.mentos.
caldeirõee, caçarolas, chaleiras, captei.
ras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas.
engates.. esgukhos, enfeites para arreios.
estribos, 'esferas para arreios, spuniadeiras; fOrmões, foices, ferro para zortar
capim, ferrolhis, facas, facões, telha.
duras ferro comum a carvão, têruteiras,
funis. Ritmas para doces, freios pm a
estradas cie ferro, frig:deiras; ganchos.
grelhas. 'Par'os, ganchos para quadroS
gonzis para darruagens; 'insígnias; limas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
jarras; machad:nhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, darretas, matrizes; navalhas; puas; pás, pie.
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
gos, pardfusos, picões, porta-gelo; popanelas,- roldanas, ralos para pias, rebi,
tes, regadores; serviços de chá e café
serras, serrotes, sachos.. ;acarrolha; tesouras. 'talheres, etlhadeiras. torqueze
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, milicos, tubos para encanamento
trilhos pà'a pirtas de correr, taças,
travessas. , turibulos; vasos vasilhames
e verruma
' Têrmo n.9 754.761, de 17-6-66
Ernesto Gobbato
Rio Grande do Sul

Termo n.o 754.757, de 17-6-1966
Hotéis Reunidos S . A. Horsa

DEL REr
S;o Paulo —

'. 4 1101EL

Slasses: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
São Paulo
754.760,
de 17-6-1966
Termo n.9
Manoel Monteiro
Rio de Janeiro

.•

Som

CAMA RANCHO ALCGRE

Classes: 33. 41. 42, 43 e 44
Frase
Têm° n. 9 754.762, de 17-6-66
.
Maria Eunice Geisel
Rio de. Janeiro

PRORROGAÇÁO

•
paco-paco, percalina, rami, rayon, sesta
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
..neáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Têrmo n. 9 754.763, de 17-6-66
Hsu Wei Ssang
Guanabara

SMILLING-BUDDHÃ1
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
Têrmo n.9 754.764, de 17-6-66
Aries —1 Escritório de Administração
e Representações Ltda.
Guanabara

Classe 16
Para distinguir materiais de construção
Têrmo n.9 754.765. de 17-6-66
Soinca Sociedade Industrial de Carnes
e Derivados Ltda.
Rio de Janeiro

SO1NCA
Classe 41
Para assinalar; Carnes e seus derivados
Têrxno n.9 754.766, de 17-6-66
Diambril Diamantes e Brilhantes Ltda.
Rio de janeiro

[HAURI!

GIRAINiJA,

VAI, PARAIS°

Classe 13
Para assinalar: Pedras preciosas, diamantes e brilhantes

Piasses: 41 e 42
Granja (vinhos, uvas, frutas verdes e
roJeas)

Têrmo n.° 754.771. de 17-6-66
Adelane — Comércio, Indústria e
Representações Ltda.
. Guanabara

Têrmo n.9 754.758, de 17-6-1966
Sociedade de Chá Ypiranga e
Representações Ltda.
Guanabara

ADE1ANE
INDÚSTRIA ,BRASIWRA

Classe 33
- Titulo
Termo n.9 754,767, de 17-6-66
°Casulo Ltda.
Rio de Janeiro

PRORROGAÇAO
Classe 11
Ferragens ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artgos de
metal a saber: Alicates, alavancas, ar
mações de metal, abridores de latas
arame !iso ou farpado, assadeiras,. açu.
Classe 41
careiros: brocas. bigornas baixelas Condimentos,; rva doce, crava, canela,
b4ncleijas bacias oaides, bnieres; cominho, pimenta do reino, colorai pibules; cad:nnos, cadeados. castiçais, co menta; calabresa; noz moscada e louro

CASULO
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.
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
erg peças, Juta, ienes% lmho. nylon

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, asulelos, batentes, balaustres. Mo»
cos de cimento, blocos para pavimentacá°, calhas, cimento, cel, crê chapas
Isolantes caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas. caixas dágua,
caixas de descarga pare etlxos. edificaÇÕes prjecnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estru'uras metálicas para construções.
les de metal, ladrilhos, lambris, luvaa
de lunçao, lages, lageotas. material Isolante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de oartdes. madeiras para construções, mosaicos. pra-»
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizastes ar ergam,-
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Ias ir cimento e .cal. hidráulica padre
galho. produtos benieninosos. impermea
bilizantes dguiclos ou sob outras formas
para resastimento e outros come na pa
vimentação. peças ornamentas de ci
mento ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas. massas antiácidos para uso nas construções. par

embelezai cibos e olhos, carmim para
rnsto e para os iáblus, sabão e creme

para barbear sabão iiguidc perfuma&
ni não. sai:oneres. derritncios em pó
pasta ou liquido: sais perfumados par?
',anhos pentes vaporizadores de perto
para dentes cabelos. unhas
sie. esc'
. cílios saqu,ntios p erfumado. hrepara
Quetes portas. portões. pisos solelra: dos em pó . p asta icluidos e tijolo:
para portas, tijolos. tuhos de concreto Para o tratamentc das unhas, disso.
telhas. tacos. tubos de vtntilação tan ventes e vernizes removedores da cuti
afia. al:cerina nertumarla p ara os caos
ques de cimento vigas, vigamentos
os e preparados para descoloris unnaa
vitrõs
;lhos e pintas ou s.nais artiticiais óleos
Têrmos na. 754.768 a 754.770. de
mira a Pele
17-6-66
Têtrno na 754.773, de 17-6-66
"Iceberg" — Indústria e Comércio
Luitpold Produtos Farmacêuticos Ltda.
Ltda.
São Paulo
São Paulo

Classe .3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das enterites e cnterocolites
IND. BRASILEIRA
Têrmo na- 734.774 de 17-6-66
(Prorrogação)
Classe 41
Laboratório Krifi Ltda.
Aromatizantes par alimentos, refrigeBahia
rantes e bebidas em geral; balas, bombons, caramelos, confsitos óleos essensiais
PROáROuAÇÃO
Classe 42
Aromatizantes para bebidas alcoólicas
Casse 43
Aromatizantes para refrigerantes em
geral e refrigerantes própriamente ditos
Indústria Brasileira
Têxmo na 754.772. de 17-6-66
Indústria Brasileira de Tintas Val S.A.
Classe 3
Guanabara
Um produto farmacêutico indicado no
São Paulo
tratamento das amidalites e estomatites
Tênno ri.9 754.775, de 17-6-66
• (Prorrogação)
José Desidério da Silva
NOÚSWII SSA5111111A
Minas Gerais
Classe 1
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
es.
PRORROGAÇÃO
Têrmo n.° 754.776, de 17-6-66
(Prorrogação)
José Desidérao da Silv;
W—IGITOPLASM
Minas Gerais

YATÓG

industrt•

cabelos e para a pele br: Isantina, bata puças, casacão, coletes, capas, chales,
douna. 'batons' . cosa:et:coa fritadores cachecols, calçados„ chapeus, cintos,
de penteados. petráleos Meca para as cintas, combinações, corpinhos, calças
cabelo creme (evanescente. cremes gor- de senhoras e de crianças, calções, cala
durosos e pomadas para lim yeza da ças, camisas, camisolas, camisetas,
pele a maquilage . . lepilarórios, deso- cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
dorantée vinare aromfitico. pó de arros saias, casacos, chinelos, dominós, achara
e talco parti:mulo ou não. latas para pea, fantasias, fardas para militares, com
pestana e sobranceiras, prepados para legiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
embelezar cibos e olhos. carmim vare ros, logos dl lingerie, jaquetas, laquês,
o rosto e para os lábios sabão e creme luvas, ligas, lenços, mantas, meia*
Para barbeai sabão liquido pertumadc maiôs. mantas mandrilso, mastilhas.
ou não, sabonetes. lenrifricios em pó letós, palas, penhoar. pulover. pelerinas,
pasta ou liquido sais perfumados paré peugas, a paches, polainas, pijamas, pu.
banhos pentes vaporizadores de pertu nhos, perneiras. gunnonos. regalos,
me; escõvas para derftes. cabelos. uutie robe de chambre. roupão,- sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
• ci:los saquinhos perturn~ prepara
sueteres, shorts, aungas. stolas ou slacks,
los em pó ua::ra li g iarlos e ni aos
toucas, turbantts. ternos, uniformes
uraa o tr.-trata:ata das antia.s, dlasoi
e vestidos
ventes e vernizes: re-iaaveaares da suei
Têm()
n.°
754.780 de 17-6-66
sula glicerina eia:amada para os cabelia
Solag Soliedade de Lançamentos
e preparados para descoion talhas
da Guanabara
cibos e pintas ou sina.s abaciais óleos
Guanabara
para a nele
larma na 754.777, de 17-6-66
Lalinra'arios Gemballa Ltda.
Santa Catarina
•

LlbtliiuUdiAora

AIRA"-'-trrna
Classe 3
• Titulo
Têrmo n.° 754.778, de 17-6-66
Laboratórios Gemballa Ltda.
Santa Catarina

Cruz Verde e Amarelo.
Classe 33
Titulo
Tênno ri.° 754.781, de 17 - 6 -66
Agro Pastoril Bôa Esperança S. A.
Sao Paulo

BA brEfiNÇA
INDÚSTRIA BUSILEIRA

Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos em gerai,
inclusive do bicho da sêda,
vivos, bovinos, caviar, ciprinos, gala
náceos, ovinos s quina
Têrmo n. 9 754.783, de 17-6-66
CE,RTEC — Cia. Editora de Revistaa
Técnicas e Culturais
São Paulo

LOJA 10EAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Brasileira

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,
Classe 3
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
Uni produto farmacêutico indicado
Classè 3
tálogos, edições impressas, revistas, arra
como asedicação tônica do sistema nerUm produto farmacêutico indicado
gãos de publicidades, programas radio.
voso, nas astonias, convalescenças e
como analgésico em geral
fônicos, rádio-televisionadas, peças teas
estados de desnutrição
Indústria Brasileira
Têrmo n.° 754.782, de 17-6-66
trais e cinematográficas. programas
Têrmo n.9 754.779, de 17-6-66
Pasmanik & Filhos S. A. Indústria e
circenses
Classe 48
Instituto Medicamenta Fontoura S. A.
Comércio
rasai° n.° 754.784, de 17-6-66
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
São Paulo
gão Paulo
Pasmanik & Filhos S. A. Indústria e
tratos. água de colônia água de toucaComércio
cador água de beleza. água de guina
agua de rosas. água de alfazema. água
São Paulo
par,- isarlia loções P tônicos para e*
cabelos e oara a nele nrilhantina ban
INDÜSTREA BRASILEIRA
dolina. "batons" cosméticos fixadores
de penteados netróleos óleos oara as
Classe 48
Classe 36
cabelo. crave reluvenescente cremes gor
durosos e pornadas para limpeza da Para distinguir: Perfumes, assancias ex• Para distinguir: Artigos de vestuários
pele e - maguilage" iepilatórios. deso- tratos, água de colónia, agua de touca- e roupas feitas em geral: Agasalhos,
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz dor. água de beleza ág ga de quina aventais, alpargatas, anáguas._ blusas,
Classe 36
água te rosas, água de alfazema. água botas, botinas, blusóes, boinas, babae talco perfumado ou não lápis para
Frase de propaganda
•estana e sobranceiras, preparados para para barba, iCrACc C tônicos para o douros, bonés, capacetes, cartolas, caraPRORROGAÇÃO

SULAMITA

MALHAFRIA

Á MODA AGORA
É CHI
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• Têrmo n.° 754,785, de 17-6 66
José Maria de Andrade Ferreira
Guanabara

E;

Termo n.° 754.793, -de 17-6-66
Comercio de Pneus Anápolis Ltda.
Goiás

Pneus halloüs
Indiistri a. Brasileira

le rádios. .colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. di vens discotec&
je madeira espreguiçadeiras escrivantnbas• estantes. guardà-roupas, mesas
nesinhas mesinhas para rádio e televi•
ão. mesinhas oa televisão, maduras
• sara quadros norte rt tratos. notrrenas
noltronas-camas. p rateleiras. Porta-cha.
,éus. sofás. sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Classe 33
Título
Termo n.° 754.786, de 17-6-66
Indústria de Produtos Suínos Águia
Ltda.
Goiá.

_
AGUIA,
Inclúst:ia Brasileira

Classe 41
Banha, bacon, carnes, chouriços carnes em conservas, • salgadas, secas, defuniadas e enlatadas, línguas, linguiças, mortadela presuntos, paios, tal.J
sichas e salames
Têrmo n.° 754.787, de 17-6-66
Indústria de. Produtos Suínos Águia
Ltda .
Goiás

hfiiíiãiii;a de
" Produlos
iiü Agiga
Ltda. •
-fr

Nome comercial'
Termo n.9 754.788. de 17-6-66
Indústria de Produtos Suínos Águia
Ltda.
Goiás

otour,.. oe *nua*. su.os

,,tucros

,

Clásse
Banha

a:e

io'se'

Classe 39
Pneus
Termo ti.° 754.791, de 17-6-66
Churrascaria Maloca Ltda .
Goiás

MALOC
Indústria Brasileira
Classe 41
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber: Substâncias alimentícias e seus preparados.
Ingredientes de alimentos. Essências
riimenticias
Termo n.°' 754.792, de 17-6-66
Eloi Calado Luz
Paraná
•

IV A I

Termo n.° 754.795, de 17-6-66
Cláudio Fusco
, São Paulo

vimentaçâo. p ei,as ornamentais de Cid
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare torrar casas, massas antl.
ácidos para uso nas construções. Dar.
q uetes. portas. portões, pisos sole ta5
para portas. tilolos. tubos de concreto,
telhas, tacos tubos de %/incitação mn.

ques de cimenta, vigas, vigamentos e
vitrós
Termos ns. 754.797 a 754.800, de
17-6-66
Trol S. A. Indústria e Comércio
Sâ,o Paulo

FUSCO
Classes: 32: 33 e 5C.
Titulo
Tênue. n.° 754.796, de 17-A-6A
Wilmar de Martinr
Minas Gerais

DE MARTINOINDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Artigos da classe
Têrtrio n.° 754.793, de 17-6-66
Cláudio Fusc
São Paulo

Indústria Brasiletra

if
lerlásitrir ----- .
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip entes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionadas de substâncias animais e vegeta:s: Argolas açucareiros,

armações para &cios. bules, bandeias,
bases para telefones, baldes bacias balsas, caixas, carteiras, chapas cabos
Classe 2
para ferramentas e utensílios. cruretas,
Substâncias e preparações químicas
caixas para acondicionamento cie ali.
usadas na agricultcra, na horticultura.
Classe 33
mentos caixa de mater:al plástico para
na veterinária e pára Lns sanitários, a
Titulo
baterias, coadores, copos, canecas, conPara fins sanitários, a saber: — adubos
Têrmo n.° 754794 de 17-6-66
chas. capas para álbuns e para Livros,
químicos. Acidas sanitários, águas de"Sanerige — Engenharia Civil e
cálices, cestos, castiçais para velas,
sinfetantes, 'álcalis, bactericidas, baratiSanitária Ltda .
I caixas- 'para guarda de ibjetoS, cartucidas, carrapat:cidas- desin 4etantes estechos, coadores para chá, descanso para
rilizantes, enxertos, tertilizanres,
Guanabara
pratos, copos e caninhas de plásticoos
fortni .,:!das e fosfatas
para soraeted, ca.xinhas de plástici
Térina n.° 754.789, de 17-6-66
para sorvetes. colherinnas, pasinhas,
Indústria Brasileira de Estofados
.
garfinhos de plástico para sorvetes for.
Oilyel Lide
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
Saias
embreagen de material .plástico. embaIndústria Brasileira
lagens de mater:al plástico pata sorve•
tes, estojos para objetos, espumas de
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para constru- nylon esteiras, enfeites para automóções e decorações: Argamassas. argila. veis. massas anti-ruidos. escoadores de
areia, azulelos. batentes. balaustres, blo- pratos, funis, fôrmas para doces, fitas
Brasileira
cos de cimento. blocos para pavimenta para bolsas, 4acas guarnições guarni:
ção. calhas. cimenta, cal. cré, chapas nições para porta-blocos, guarnições
,
i solantes, caibros, caixilhos. colunas, para Lquidificadores e para batedeiras
Classe • 40
chapas para coberturas. caixas dágua. de frutas e legumes, gcatnições de ma.4óve1s em geral, de metal, vidro. de caixas de descarga para eixos. ediffe-a- terial plástico para utensílios e eibjetos,
maneira estofados ou não. inclu- ões pretnoldadas. estuque. emulsão de guarnições para bolsas, garfos, galerias
ive movei, tiara escritórios: Armários base 'asfá/tico. estacas. ' esquadrias. r.stru paca cortinas, ferro laminados, piás.
:rmários para banheiro e para roupas -uras metálicas , ara construções, lame- tb.os lanche:ras, mantegueiras, matai
isadas. almofadas. acolchoados para é. de metal, ladrilhos lambris, luvas minóis, prendedores de roupas. puxado.
snóveis, bancos, balcões banquetas. de ;unção. lages, lageotas. material lia res de móveis, pires, pratos, palitei.,
,a nd P Ias domiciliares. , berços • biombos. Jante contra frio e calor, manilhas, mas- ros, pás de cosinha, pedras pomes artià
• adeiras.
para chá. e cate
pare revestimentos de partdes, ma- gos protetores . para documentos, pito
nri . dos para . dormitórios. cdniuntor
deiras para construções:. mosaicos. pro xadores de água para uso doméstico4
,ara sela de Jantar e saia de, visitas :lutos de base asfático.- p roriutás oara porta-cepos, porta-fiqueis, porta-notas,
o nluntos para terraços lardim e praia
ir cimento e cal, hidráulica. pedre- p orta-documentos, placas, rebites rxlià
nniimros de lenjário.
nabin ritin uai. ,. ulri produtos betuminosos Impermea- nhas, recipientes, suportes, suportes parti
•••
ou ,nt- outras • formas guardanapos, saleiro, tubas, stigelaSe
giratórias, casiicirrik ik naidiNÁ.i. c41.11,d2 ydr0 revestimento e outros como as pa• taba para ampolui
tubos Rara seriar
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o
Têrmo n.9 754.814, de 17-6-66
gas, travessas, tipos de material plástubos para ampolas, tubos para serinTétanos os. 754.805 a 754.807, de
Casa do Som Levy Ltda.
gas, travessas, tipos de material plástico sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilha17-6-66
Guanabara
Trol S. A. Indústria e Comércio
tico, sacolas, sacos, saqu:nhos, vasilhames para acondiciinamento, vasos, xicras colas a trio e colas são incluídas
mes para acondiciinamento, vasos, xíSão Paulo
exn outras classes, para borracha para
caras. colas a- frio e colas são incluídas
corrumes, para marceneiros, para sapaem outras classes, .para borracha para
reiros. para vidros pasta adesiva para
corrumes, para marceneiros, para sapamater:al plástico e mgeral
teiros, para vidros, pasta adesiva para
1114DOSTRIA BRASILEIRA
materlal plástico e mgeral
Classe 36
Classes: 33 e 8
Para distinguir: Artigos de vestuários
Undústria Wrasilleirra
Classe 36 .
Titulo de estabelecimento
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alpargatas anáguas. blusas,
Têrmos ns. 754.801 a 754.804, de
Classe 28
e roupas feitas em geral: Agasalhos
botas, botinas, blusões, boinas, baba17-6-•66
aventais. alpercatas anáguas, blusas Para distinguir: Artefatos de material
douros, bonés, capacetes, carrmas, cara
Trol S. A. — Indústria e Comércio Dotas., botinas, blusões. boinas, baba. plástico e de nylon: Recip:entes fabripinas, casacão, coletes, capas, chales,
São Paulo
'louros, bonés. capacetes, cartolas, cara cados de material plástico, revestimeaach ecols, c r lçadoi, chapéus, cintos,
ouças, casacão, coletes, 'capas, abales, tos confeccionados de- substâncias anicintas. combinações, corpinhos. calças
cachecols. calçados, chapéus, cintos mais e vegeta:s: , Argolas, açucareiros.
> senhoras e de crianças, calções, caldroas. combinações. corpinhos. ca,aas armações para bacios, bules, bandeja%
ças, camisas, camisolas, camisetas,
te sentioras e de crianças, calções. cal. bases para telefones, baldes. bacias bolcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
;as. camisas, camisolas, camisetas, sas, caixas, carteiras, chapas cabra
saias, casacos, chinelos, dominós. echarcuebas, ceroulas, colarinhos. cueiros. para ferramentas e utensilioa. cruzeta%
pes. fantasias, fardas para militares, co
seu, fantasias fardas vara militares, co- caixas para acondicionamento de
'.:egiais. fraldas, galochas, gravatas. gorlegiais. fraidas, galochas, gravatas gor- mentos caixa de mater:ál plástico para
ros, logos dt lingerie, jaquetas, laquês,
ros, logos de lingerie. Jaquetas. laquês. baterias, coadores, copos. canecas. I212à.
iuvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
n uvas, ligas, lenços. mantals- meias chaz. capas para álbuns e para livro@
maiôs. mantas, mandribo, mastilhas, ma,naids. mantas. mandrião. maati/has, co5 rás- palas. penhoar, oulover, aslerinas cálices, cestos. castiçais Para valsa.
letós, palas. penhoar, pulover. pelerinas.
caixas para guarda de gaiatos, casespeugas, pouches, 'polainas, pilaanas, pumagas. oonchea, polainas. pifamos km- choz. coadores para chã. descanso paaa
nhos, pernet'as, quimonos, regalos.
cibos. p erneiras, guimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos.
robe de chasnbre, roupão, sobretudos. pratos, copos e copinhoo de plaatioma
suspensórios. saídas de banho, sandálias.
suspensórios- saldas de banho. sandálias para soraetes, ca:xinhaa de plástiel
meteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
sueteres. afloras, aurigas. stolas ou allacks. Para sorvetes, colherinna% paainha%
Indústria Brasileira
toucas, turbantts, ternos, uniformes
aliar, toucas. turbantes. terno°, uni- garfinhos: de plástico para sorvevaa ter—
minhas dt plástico parta aos-vetas. &can
Classe 28
e vestidos
• kofftlett e- vestidos
embreageo
de Material plástico. embaPara
distinguir:
Artefatos
de
material
(alasse 41
Classe 41
lagens
de
caater:al
plástico paro BC~
plástico
e
de
nylon:
Recip:entes
fabriAlcachofras. aletria, alho, esparges
Âlcachofraa aletria, alho, aspargos.
res, estojos para objetas. aspasses .râ
açúcar. alimentos para animais, amido cados de material plástico, revestimen- açúcar. alimentos para animais, amido. asylon esteiras. eralfeitea paro GlItCndEón•
amendoas, ameixas, amendoim, araruta tos confeccionados de substâncias ani- ainendoaz, ameixas, amendoim, araruta veia, massas asal-ruidea. escoados-es da
arroz, atum, aveia. avelãa, aze:te azei mais e vegetas: Argolas, açucareiros arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei- pratos, funis, fôramo para doem Dag
lonas banha, bacalhau, batatas, baias armações para ócclos, bules, bandejas, tonas banha, bacalhau, batatas, balas paro bolsas. :recata guarnições
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha, bases para telefones, baldes. bacias. bol- biscoitos, bombons. bolachas. baunilha nições para porta-blocoo. guartaiçõssa
café em pó e em grão. camarão, canela sas, caixas, carteiras, chapas, cabos café em pó e em grão, camarão, canela para 1:quidificadorea e para hatedelaaaa
em pau e em pó. cacau. carnes, chá. para ferramentas e utensílios. cruzetas. em pau e em pó. cacau. carnes, chá. de frutas e legume% gcarsalçaao de araGarai:teliz. chocolates, confeitos, cravc caixas para acondicionamento de ali- caramelis chocolates, confeitos, crava teria) plástico pare utensilios e eiblate%
cereais, cominho, creme de de:te. cremes mentos caixa de mater:al plástico para cereais, cominho. creme de le:te. cremes guaraições para bolsas garfo% galerias
Con- a limentl aios, croquetes, compotas, canalimesaticios, croquetes. compotas. catt- bateria, coadores, copos, canecas.
capas
para
álbuns
e
para
livros
chas,
gim. coalhada, castanha, cebola, :sedi- para cortinas, ferro laminado% pia>
ajam coalhada cartanha. cebola. condi
cálices,
cestos,
castiçais
para
velas.
mentos para alimentos, colorantes. ecoa lanche:rao, mantegueirea, malas
mefficco para alimentos, colorantes,
orinóis, prendedores de roupas. puxado.
Chouriços, dendê, doces, doces de teu. caixas para guarda de. ibjetos, cartu- chouriços, dendê, doces, doces de fru- es
de móveis. pires. pratos parceichos,
coadores
para
chá.
descanso
para
ras.
espinafre
essências
alimentares,
emias, espinafre essêncaas alimentares, em!pada% ervilhas, enxovas, extrato de toé. pratos, copos e copinhos de plásticoos padas. ervilhas, enxovas. extrato de toé. ros, pás de cosinha. pedras pomes artimate, farinhas alimentícias, favas. fé- para • oraetes, ca:xinhas de plástici mate, farinhas alimentícias. favas, fe- gos protetores para documentos
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão para sorvetes, colherinnas. pasinhas. culaa. ' flocos, tareio, fermentos. feilât. xadores de água para uso doméstico.
ãgos. frios. --turas sêcas naturais e cria garfinhos de plástico para sorvetes for- figos. frios. eautas secas naturais e crls. porta-copos, porta-fiqueis, porstamcaaa,
Salizadas. glicose, goma de mascar. gor minhas dt plástico para sorvetes, discos, telizadas. glicose, goma de mascar, gor- porta-documentos placas, rebites ec&duras. grãnuios. grão de bici gela.'sna. embreagen de material plástico. emba- duras. grânulos, grão de bici gelatina nhas. recipientes, suportes, suportes pura
;goiabada. geléias, herve doce tierva lagens de mater:al plástico para sorve- goiabada. geléias. herva doce herva quardanapos, ,,saleiro. cubos. tigAno„
raate. hortaliças, lagostas, línguas, !cite tes, estojos` para objetos, espumas de mate, hortaliças lagostas, linguas, leite tubos para ampolas. tubos para serincaraiensado, le:te em pó. legumes ere nylom esteiras, enfeites para automó- condensado, le:te em pó. legumes em gas, travessas, tipos de material plb02aserve. lentilhas, linguiça, louro, maa veis, massas anti-ruídos. escoadores de conserva, lentilhas, linguiça louro. mas. tico. sacolas, sacos. saquaahoz, vasilhas alimentícias, mariscos, manteiga pratos, funis, fôrmas para doces. fitas ;as .alimendcias, mariscos, manteiga. mes para acondiciinamento. vasoa, id',margarina. marmelada. macarrai. ama para bolsas. 4acas, guarnições guarni- margarina, marmelada. -inacarrai, mas- earas. colas a frio e colas são incluidaa
aa do tomate, mel e melado, mate, mas. nições para porta-blocos, guarnições sa de tomate, me] e melado, mata mas- em outras classes, para borracha paro
asa aara mingaus, molhos. miluscos. para 1:quidificadorei e para batedeiras sas para mingaus. molhos, moluscos cortumes, para marceneiros, para sapa.T.wda, mortadela, nós moscada, no- de frutas e legumes, gcarnições de ma- mostarda: mortadela, nós moscada. no- teiroa, para vidros, gasta adesiva para •
mater:al plástico e mgeral
Siem comestíveis, ostras, ovas. terial plástico para utensílios e 'til:latos. zes. óleos , comestíveis, ostras, ovas,
paios, pralinés pimenta. pós Para guarnições para bolsas, garfos, galerias pães, paios. pralinés pimenta. pós para
Classe 36
‘0(51.?-5, Plcklea, peixes. presuntos. PS. para cortinas, ferro laminados, plás- pudins. pickles. peixes, presuntos. pa- Par,. distinguir: Artigos de vestuários
peCt-gign. pastilhas, pizzas pudins. ticos, lanche:ras, mantegueiras, malas tês. petit-pois. pastilhas. pizzas pudins: e roupas feitas em geral: Agasalhoa
rações balanceadas para ani- orinóis, prendedores de roupas, puxado- amenos, .rações balanceadas Para ani- aventais, alpargatas, anáguas, blusas.,
afa reinteigies, sal, cama, sardinhas ires de móveis, pires, pratos palitei- mais, requeijões. sal. saga sardinhas. botrp-, botinas. blusões, boinas babagata:adobes. cometes, suai de tomate e de ros, pás de cosinha, pedras pomes arti- sanduíches. sorvetes. suai de tomate e de douros. bonés, capacetes. cartolas, caraWaradaa taptoc:a, tamaraa. talha- gos protetores para documentos pu- frutas, torradas tap:oca. tâmaras, talha- puças. casacão, coletes, capas, abales;
tremoços.- tortas. tortas para ah' cadiecols, calçados. chapéus, cintos.
adelooços. tortas, tortas itNàso ali- xadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-migue:s, porta-notas
mento de animais e aves. toritss
cintas. combinações. corpinhos. calças
de animais e aves, torreoa
porta-documentos placas. rebites codi&Alua. "batons" cosméticos. fixadores
Toucinho e airbagre
Cw-cislho e inagm
aetróleos óleos pare as
nhas. recipientes, suportes. suportes na~a
Classe 49
classe 49.
,'belo, creve rejuvenescenit creme
Bonecas
guardanapo°, saleiro, tubos, tiçjéla s,
Be.necr.s
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Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com
a concessão do registro re q uerido
-•
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
Cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos. dominós, -acharpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. ogos de lingerie, jaquetas. laquês
luvas, ligas, lenços. manttis. meias:
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas:
peugas. pouches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
• robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido.
emendoas, ameixas, amendoim, 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. chá.
,caramelis, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
• alimenticios, 'croquetes, compotas, canglési coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos, colorantes,

armações para ócclos; bules, bandeias, amêndoas. ameixas. amendoim, aramá
srroz atura avela, avelãs, 'celta, azei
sas, 'caixas, carteiras, chapas, cabos 'tonas, banha. .oacalihan. batatas, baias
para ferramentas e utensilios, cruzetas, niscoltos, bombons, bolachas, baunilha
caixas para acondicionamento de ali- zafé em pó e em grão, camarão, canela
mentas caixa de mater:al plástico para am nau e em pó, cacau. carnes, Chá
baterias, coadores, copos, canecas, con- -.4ramelos. chocolates, confeitos,_ crave
chas. ;capas para álbuns e para livros cereais. cominho, cretn de leite, creme:
cálices, .cestos, castiçais para velas, a i nnentidos, croquetes,
compotas, can
caixas para guarda de ibjetos. cartu- pica. coalhada, castanha, cabeia condi
chos. oadores para chá, descanso para mentos para
alimentp s, coiorantes
p ratos, copos e copinhos de plásticoos
dendê, doces, doces de tru
para soraetes, ca:xinhas de plástici obousiços,
:as aspinafre, essências alimentares, aí.
Para .sorvetes, colherinnas, pasinhas, oacias, ervilhas, encovas, extrato de togarfinbos de plástico para sorvetes for- mate. tolinhas alimentícias, lavas,
ié
minhas dt plástico pare sorvetes, discos cuias, flocos, tareio, fel-atentos. feijão
embreagen de material plástico, emba- figos, frios, frutas secas naturais e crio
lagens de mater:al , plástico para sorve- talizadas; glicose, gonia • de mascar, go,
res. carolos para objetos. espumas de
grânulos, grão de bicO, gelatina
nylon, ; esteiras, enfeites para automó- auras,
goiabada, geléias, herva doce. (serva
veis. Massas anti-ruidos. escoadores • de mate. hortaliças. lagostas. Iníquas. lens
pratos., funis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, sacas, guarnições gnarni- ondeasado, leite em pó, legtimes eu
zonserva, lentilhas., linguiça, louro, mas.
!lições para porta-blocos, guarnições me
alimentícias, mariscos, manteiga
para l : quidificadores e para batedeiras
le frutas e legumes, gcarnições de ma- nargarina. 'marmelada. macarrão, mas.
m de tomate, mel e melado, mate, asas,
terial plástico para utensilios e eibjetos. sas para mingaus, molhos, moluscos
Juarnições para bolsas, garfos, galerias nostarda, mortadela. nós moscada, no.
Para cortinas, ferro laminadds, piás- tes, áleas cotnestiveis. ostras. ovas.
ticos, lanche.:ras. mantegueiras, malas Ities, paios, pralirtés, pimenta, pós para
•inóis. ;prendedores de roupas, puxado- smdins, pickles, peixes. p
resuntos. Pa.
'es de móveis,' pires:, pratos, paliteiros, pás de cosinha, p edras pomes &u- rés, petit-pois, pastilhas. piszas.-pudins.
sueltos. raçaes balanceadas para *ai.
sam protetores para- documentos pu- mata,
requeijões. sed. saga, sardinhas,
satiores de água para uso doméstico. sinduiches
salsichas, salames sopas eu,sorta-cojsos. porta-niqueis, porta-notes, st-utas: torradas tapioca, támaras.
talhaporta-doCumentos, placas, rebites toditremoçoa, tortas tortas para alinhas, recipientes, suportes, suportes para
meato de animais e aves, torreei.
g uardanapos, saleiro. tubos, Ameias,
toucinho e vinagre
tuboa para ampolas, tubos para serinbasesl, para telefones, baldes, bacias bol-

chouriços. dendê, , doces, doces de frutas. espinafre. asseadas alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toémate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. festão
ftgos frios, S'uvas secas naturais e cristalizadas, glicase, goma de mascar, gorduras. granulos, grão de bici. gelatina,
goiabada. geléias, herve doce herva
mate, hortaliças, lagostas, lingMas, leite gas, travessas, tipos de material
piáscondensado, le:te em p6, legumes em tico.' sacédas, sacos, saquinhos, manhaconserva, lentilhas: linguiça, louro, mas. mem para acondiciinamento, vasos,
aisas alimenticias. mariscos, manteiga, caras. colas a frio e colas são incluidas
margarina, marmelada macarrai, mas- em outras classes, ° para borracha, para
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- costumes. para marceneiros, para -sapasas para at:ngaus, molhos, mOluscos eiroa, para vidros, pasta adesiva para
•mater:al plástico e amarai
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
sea, óleos comestíveis, catraia ovas,
Classe 36
piles. paios. pralines p imenta. P6e Pare Para
distinguir: Artigos de vestuários
pudins, pickies, peixes, presunto& pa- e roupas
, feitas em geral: Agasalhos
tês, pet:i-pois p astilhas, pizzas pudins;
. alpargatas, anáguas, blusas.
mais, requeijões, sal. sagd. sardinhas, aventais,
botas, botinas, blusões. boinas, habo
queijos. rações balanceadas . para ani- do
uro., benés, capacetes, cartolas, carasanduiches. sorvetes, suai de tomate e de puças,
casacão, coletes, capas, abales
frutas, torradas tapíoca, tâmaras, talha- cachecols.;
calçados, chapéus, cintos
rim, tremoços, tortas, tortas pare ali- cintas, combinações,
corpinhos. calças
. mento de animais e aves. torrões de senhoras e cie crianças,
calções, caltoucinho e vinagre
Têrmos as. 754.808 a 754.810, de

17-6-66
Trol S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

ças. camisas, camisolas, 'camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros

saias, casacos, chinelos, dominó, acharpes, fantasias, fardas para militares, co.
leglais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt 'ingeria, jaquetas. laqués

luvas., ligas, lenços, mantem. meias
emias, matitas. mandribo. mastilhaa. ma.
d 'cós, palas, p enhoar, pulover, pelerinaa
peugas. ponches, pokinas, pijamas,
pu.
tihnst- peneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão. sobretudos
indústria Brasileira : /ispens6rioa,
saldas de banho, sandálias,
Classe 28
meteres, **ato, sungas, atolas ou siacks,
Para distinguir: Artefatos de material
toucas, Mrbantts, ternos, uniformes
plástico t de nylon:, Recip:entes fabri• e vestidos
cados cie material plástico, revestimenOuse 41
tos confeccionados de substancias ani- Alcachofras', aletria, alho, espargo&
mam( • vegetas: Argole*, açucareiros, açúcar, alimentos para animais, amido,

• Térmo 39.° 754.812 de 17-6-66
• Aloizio Sepúlvida da Silva
• Rio de Janeiro

para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores
de p enteados, petróleos, óleos para os
cabelo, creve r e j uvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". dep ilatórios, Eles°.
dorantes. vinagre aromático, pó de arcos
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, p reparados Para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto' e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não. Sabonetes, dentifriclos em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume. esceivas para dentes. cabelus. unhas
e cílios, saquinhos p erfumado.' preparados em pó, pasta, liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolo
ventes e vernizes, removedores da cutid
cula, glicerina p erfumada para os cabe.
los e p reparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, &coa
Para a peie
Têrmo n.° 754.815, de 17-6-66
Société.Anonyme Pour La Fabrication

de Matériaux de Construction
"Fadeniac" S. A.

Bélgica

FARENIAC'
rLooRnEsT
Classe 16
Blocos de materiais aglomerados plásticos de cimento-amianto, para pavimentação e revestimento
Têrmos ns. 754.816 e 754.817, de

17-6-66.
(Psit:rogação)
Robert )3osch GMBH
Alemanha

LILIA
8

Cardoee Moreira - Campos
atado , do Rio de Janeiro
Classe 41
• Café torrado e moldo
Têrnio n. 9 754.813, de 17-6-66

WORROGAÇÃO'

BOSCH
Classe 11

Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outris sirt:gos de
A. Coutinho
metal • saber: Alicates, a/avancas, arÀ
•Guanabara'
mações de metal, abridores de lata
arame liso ou farpado, assadeiras. acui
careiros; brocas, bigornas, balzelae.
bandeitas, bacias, baldes, tolo:bordares:
' ESTRELA DE OURO
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, coe
Iberas para pedreiros. correntes, cabides!
Classes: 33 e 49
chaves; cremones, chaves de parafusosI
Título de estabelecimento
conexões para encanamento, coluna.,
caixas de metal para portões, canos dti
Termo Is° 754.811, de 17-6-66
meu), chaves de fenda chaves isglêssfq
Cabeleireiro Denise Ltda.
cabeções, canecas, aipos, cachepota
Guanabara
centros de mesa, coqueteleiras, caixag
para acondicionamento de alimentos.
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeiel.
ras. conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões. esferas.
•
Classe 48
engates, esgu:chos, enfeites para arreios,
Para distinguir: Perfumes, essências, ex- estribos, esferas para arreios, espuma.
tratos, água de colônia, água de touca- dsiras: formões. %ices, ferro
para cortar
cador. água de beleza, água de quina, capim, ferrolhis, facas, facões,
fecha.*Rua de rosas, água de alfazema. Lana duras ferra manual
a carvão, férutairat,

6011-BOLI
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funis. fôrmas para doces, freios oara
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
grelhas gar 4os, ganchos para quadros
ganzis para darruagens; insignias:
mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
jarras; machad:nhas. molas para porta,
molas para, venezianas, martelos. dar.
retas, matrizes; navalhas: puas; pás. pie.
gos. parafusos, picões. porta-gelo; posseiras, porta-pão. porta-ióias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as, reta.
tes. regadores; serviços de chã e café.
serras. serrotes. sachos, sacarrolha; tesouras talheres atlhadeiras. torqueze.
tenazea, travadeiras, ie.as dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamiSato
trilhos para ,irtas de correr, taças,
travessas. turíbulos; vasos vasilhames
e verruma
_Classe 28
Artigos de cortiça, chifre, tartaruga,
barba de baleia marfim, nácar, âml-ar,
espuma do mar, celulóide e substâncias
semelhantes
Termo a.° 754.818, de 17-6-1966
Zapp — Fortuna Gesellschaft Mit
Beschrãnkter Haftung
Alemanha

FfiFITUNR
Classe 5
'Aço' em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado. bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês bronze em pó. bronze
barra. em fio. thmn b, em bruto ot
parcialmente preparado cimento me.
tãlico. cobalto. bruto ou parcialmente
parcialmente trabalsado. ferro em brutc
trabalhado. couraças -estanho bruto oe
em barra, ferro manganês tarro velho
gusa em bruto ou parcialmente traba
lhado gusa temperado. gusa maleável
lâminas de metal, lata em tóira. iatãe
em %lha, latão em chapas. ratão em
vergalhões, ligas metálicas,
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, me.
tala em massa metais .-stampalas,
metais para solla alaret. e zinco
Termo n.° 754.821. de 17-6-1966
(Prorrogação)
Wella Aktiengesellschaft
Alemanha

FR-1.~0ÃO
AcoLeetzt,&
Classe 48

Para distinguir: Perfumes. essências ex.
'tratos água de colônia, ásua de touca.
dor água de beleza, água de quina
agua le rosas. água de alfazema. água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "batons' cosméticos .fixadores
de penteados. petróleos óleos para os
cabelo creme :evanescente, cremes gor.

durosos e pomadas para limpeza da
peie a "rnaqui1a ,0", lepilatarios, deso.
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. ,apis para
pestana e sobr&ncelras. prepados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido periuMalio
ou não, sabonetes, lentifricios em pó.
pasta os.' iiquido, sais pertumadoi para
banhos, pentes. vaporizadores de pertu
me; escóvas para dentes, cabelos. unhas
e ditos. saquinhos pertumado. prepara.
solda a sopinba 'anal 'ad tua gop
praa o tratamebto das unhas, disso!.
ventes ) vernizes, removedores da cuia,
cuia, glicerina er‘umada para os cabelos
e preparados para descolok unhas
cibos e pintas ou sinais atificiais. óleos
para .a Pe ieTermo n.5 754.819, de 17-6-1966
2l,rrow Fastener Co., Inc.
Estados Unidos da América

Classe 17
Grampos, máquinas para grampear, tacheadores e removedores de grampos
Termo n.° 754.820, de 17-6-1966
I-lygrade Food Products Corporation
Estados Unidos da América

BRECHTEEN

Termo n.° 754.824, d e17-6-1966
(Prorrogação)
Miyoko Yanagita
Japão
PRORROGAÇÃO)

PRORROGAÇÃO

Classe 36
Quimonos •
Termo n.° 754.825, de 17-6-1966
(Prorrogação)
Laboratórios Catarinense S.A.
Santa Catarina
PRORROGAÇÃO

3A , UDO
Classe 3
Um fortificante geral
Termo n.° 754.826, de 17-6-1966
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S.A.
Guanabara

DESOUOR

COOD FOR LIFE!

Classe 43
Bebidas sem malte e sem álcool vendidas
com obebida leve
Termo n.° 754.823. de 17-6-1966
Lovens Kemiske Fabrik Ved A.
Kongsted
Dinamarca
NiORROGAÇÃO

DISTREPDIPEN
Classe 3
Um preparad o antibiótico

_ IMOTA!.
Indústria Bresiieira
Classe 3
Um produto farmacêutico com proprie
dadas. desodorizantes
Termo n.° 754.829, de 17-6-1966
Gráfica Munir S.A.
(Prorrogação)
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Induatria Brasileira

Classe 41
Substawas usadas como alimentos' e
preparações de alimentos a saber: embaPRORROGAÇÃO
lagens comestíveis na forma de caixas,
envoltórios e coberturas para produtos
alimentícios
Termo n.° 7r4.822, de 17-6-1966
(Prorrogação)
Indústria Brasileira
' Dr. Pepper Company
Classe 3
Estados Unidos da América
Um produto farmacêutico com proprie'dadas desodorizantes
PRORROGAÇÃO
Termo n.9 754.828, de 17-6-1966
Corça — Moda Masculina Ltda.
Guanabara

MO'

(entala. fraldas, galochas, gravatas, gorros..ogos de . lingerie, jaquetas. legue&
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias;
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar. pulover. pelerinas;
peugas, pouches. polainas: pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios. salda, de banho. sandálias,
-meteres, shorts. sungas. stolas ou slacka
toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.5 754.827, de 17-6-1966
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S.A.
Guanabara

CORÇA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
- Classe 36 Pára distinguir: Artigos de ' vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. -anáguas.. blusas
botas, botinas. blusôes. boinas baba.
doutos bémés ca pacetes, cartolas. caraouças casacão. coletes. capas. chatas:
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas. combinações, corpinhos. calças
4e senhoras e de crianças calções. cal.
:as. camisas. camisolas, camisetas
cuecas.. ceroulas. colarinhos. cueiros
safas, casacos. chinelos, dominós. acharpes. fantasia& fardas para militares, co-

PAPCLARIAMUNIZ
-

Classe 1?
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores - de cartas, arquivos, borrachas.
erços para mataborrão. borracha, peta
:olas. brochas para desenhos. cofres,
:anatas. canetas tinteiro canetas para
desenho. cortadores de papel carbonos,
:ar iabos. carirnbadares. cola :Ara papel.
mola dores, compassas, cestos para cor-esnondência desenhadores. duplicado-es datadores estojos para desenhos.
-atolas para canetas estolas com cenas.
-sciiincTros estalos clara lipis. espetos.
-stiletes para naneis furadores fitas
oara maquina., de escrevet cr-afites
toara lapiseiras lama arábica. arampea-lares lá pis eu' geral Moiseiraa, ~ara apontar !asas minas para
minas p
arafites minas para penas. má quinas de
nas de gomar tnacrainas de multiplicar.
ascrever máquinas de calcular ma quimate-aains porta-rinteiros aorta-farina
aos esorta. lápis Porta-Canetas. porta.
martas. prensas orenciedores de papéis,
ree ve I os oara °anéis. perfuradoras.
--éq uas raspadeiras de hal-76es stencils
para mimeagrafos .intas e tinteirca
Terra° a° 754.830, de 17-6-1966
Ttelier Calçatureiro Arte Ltda.
Rio Grande do Sul

ART
Classe 33
Moldagem de calçados
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Têrmo
754.832, de 17-6-1966
i respondência. desenhadores, duplicado.
Sociedade Nacional de Empreenditnen- 'es da , -„-lores, estojos para desenhos,
. tosImobiliários Ltda.
estojos para canetas, estofos com minas.
Rio Grande dp Sul
es q uadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes nora °apelá. furadores, fitas
Para máquinas de escie ver, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores lápis em geral, lapiseiras. ciatrinas oara apontar lápis, minas para
l '
grafites, minas para penas, máquinas de
Classes: 16, 32, 33, 38 e 50
escrever, máquinas de calcular, maquiExpressão de propaganda
ass de sanar, máquinas de multiplicar.
réguas. raspadeiras de borrões, stencils
Térrao n.° 754.831, de 17-6-1966
oercevetos para Papéis, perfuradores
Bettanin
Cia. Ltda.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-caremRio Grande do Sul
aos. porta-lápis, aorta-canetas, aortacartas. p rensas. prendedores de papéis,
ceara mimeógrafos. tintas e tinteiros
Termo IA.° 754.833, de 17-6-1966
Sociedade Nacional de E,mpreendiraenClasse 17
tos Imobiliários Ltda,
Artigos para escritório, almofadas para
Rio Grande do Sul
carimbos, almofadas para tintas. abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
Colas, brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
~ar*
carimbos, carimbadores, cola para papel. carnaz bancário praia do quintão
coladores. compassos. cestos para corClasses:' 16, 32, 33, 38 e 50
respondência. desenhadores, duplicadoInsígnia de Comércio
ra. datadores, estolos para desenhos,
estofos para canetas. estojos com minas.
Tèrmos na. 754.839 a 754.852, de
esquadros, estojos para lápis. espetos.
17-6-1966
estiletes pare papéis, furadores. fita:
Roberto Carlos Braga
Para máquinas de escrever. grafite:
Guanabara
Para lapiseiras, goma arábica. grampeei

draia ao Quintao-

eidade das Fadas

T

dores. lápis em geral, lapiseiras. ata
quinas pare apontar lápis, minas para

grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maqui•
na, de somar, máquinas de multiplicar
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-cadin
boa, porta-lápis, porta-canetas, porta
Cartas. p rensas. prendedores de papéis
percevejos para papeis, Perfuradores
réguas, raspadeiras de borrões. stencils
Para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Têrrnos na, 754.835 e 754.838, de
17-6-1966
&azam S.A. Comercial,' Industrial e
Importadora
São Paulo

PRORROGACÃO

Iddústria Brasileira

Classe 3
Substâncias quimiás e outros preparados para sere musados na medicina e na
farmácia: vacinas e bioculturas para se.
rem usadas na medicina e na farmácia
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
Carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
Colas, brochas para desenhos, cofres,
Canetas, canetas tinteiro, canetas pare

desenho, cortadores de papel. é:ia-bar:os
Carimbos. cárkinbadores, cola para papel.
eoládores, compassos, cestos para cor-

chicote:. de couro. carneiras, capas -para para o uitamento das unhas, disso!.
álbuns e para livros, embalagens de ventes e vernizes, removedores da cutia
couro, estojos, guarnições de couro para cuia, glicerina perfumada para os cabes
automóveis, guarnições para porta-blo- los e preparados para descolorir unhas,
cos, malas, maletas, porta-notas, porta- cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
para a pele
de couro, rédeas, selins, sacos para viaClasse 49
gem, sacolas, saltos, solas e solados, Para distinguir: fogos, brinquedos, pa,
tirantes para arreios . e valises
satempos e artigos desportivos: Aa.
Classe 36
tomóveis e veículos de brinquedos, ara.
Para distinguir: Artigos de vestuários mas de brinquedo, baralhos, bolas para
e roupas feitas em geral: Agasalhos todos os esportes, bonecas, árvores da
aventais, alpargatas, anáguas, blusas, natal chocalhos, discos de arremesso
botas, botinas, blusões. boinas, baba- desportiva figuras de aves e animais.
douros
' , bonés, capacetes, cartolas, cara- jogos de armar, fogos de mesa, luvas
puças, casacão, coletes. capas, chales, para esporte, miniaturas de utensilios
cachecol& calçados, . chapéus, cintos. domésticos, máscaras paar esporte. nacintas, combinações. corpinhos, calças dadeiras. redes para pesca, tamborete*
e varas para pesca
de senhoras e de crianças. calções. calcas. camisas, camisolas, camisetas.
Termo n.° 754.834, de 17-6-1966
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Uruguai, ' Peças e Acessórios Ltda.,
saias, casacos. crinelos. dominó*, acharRio de Janeiro
as& fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie. jaquetas, Iaquês.
luvas, ligas, lenços, mantéis. meias,
maitir, mantas, mandrião, mantilhas. PaINDUSTRIA BRASILEIRA
letós. palas. penhoar, pulover, peleriaas.
peugas, pouches, polainas, pijamas. puClasse 21
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos Peça se acessórios para veículos, exceto
máquinas e motores
suspensórios, sairias de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas, golas ou lacks
Termo n.° 754.836, de 17-6-1966
touca, turbantes, ternos, uniformes
Sementes Camparti Ltda.
e vestidos
Rio Grande do Sul
Gidsse 38
Papel e seus artefatos, livros não impressos, -etc., não incluídos nas
&me* nteó Campani
. classes 16, 44 e 49
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta percha,
Nome Comercial
• não incluídos em outras classes
Termo n.° 754.837, de 17-6-1966
Classe 41
Sementes Campani Ltda.
Substâncias alimentiCias e seus prepaRio Grande do Sul
rados. Ingredientes d ealimentos.
Essências alimentícias
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
incluídas na classe 3
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais,
Classes: 33, 9, 25, 26, 32, 35, 36, 38 caldo de cana > caldos de trutas, guara39, 41, 42, 43, 48 e 49
ná refrescos, refrigerantes, soda, xarope
Título
para refrescos
Classe 9
43
Instrumentos musicais e suas partes in- Para distinguir:Classe
Perfumes, essências, ex•
tegrantes exceto máquinas falantes
tratos, água de colônia, água de' toucaClasse 25
Classes: 45 e 50
cador. água de beleza, água de quina
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas, .gua de' rosas, água de alfazema, água
Expressão
estampas, manequins e análogos. Quais- para barba, loções e tónicos para os
Tèrmos as. 754.853 a 754.867, de
quer obras de pintura e escultura não !abalos e para a pele, brilhantina, ban17-6-66
incluídas em outras classes
dolina. "batons'.' cosméticos, fixadores
Classe 26
de penteados. petróreos, óleos para c*
Roberto Carlos Praga
Artefatos de madeira. Osso ou marfim, abalo. crave refuvenescente. cremes gornão incluídos em outras
durosos e pomadas para limpeza da
Classe 32
pele e "maquilage". depilatórios, desoPara distinguir: Aktemsdadid nandus, jorantes, vfnatfre aromático, pó de arroz
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- -! talco perfumado ou não, lápis para
Classe 9
tálogos, edições impressas, revistas, ór- nestana e sobranceiras, preparados para
gãos de publicidades, programas radio- embelezar cujos e olhos, carmim para Instrumentos musicais e suas partes hks
tegrantes, exceto máquinas falantes
fónicos, rádio-televisionadas, peças tea- ) rosto e para -os lábios, sabão e creme
Classe 25
trais e cinernatográficas, programaS
para barbear, sabão liquido perfumadc
Imagens, ,gravuras, estátuas, estatuetas,,
circenses
ou não, sabonetes, dentifricicd na pó estampas, manequins e análogos. Quais..
- Classe 35
pasta ou liquido, sais perfrunarfos petra quer obras de
pintura e escultura niri
Couros e piles preparadas ou não. ca- banhos, pentes, vaporizadores de perfiiInch:Idas em outras classes
murças, couros. +lagunas. pelicas, e ar- ria. eso5vas para dentes, cabelos, unhas
Classe 26
tefato dos mesmos.: Almofadas de coucílios. saquinhos p erfumado, prepara. Artefatos de madeira,
osso ou marfim,
ros, arreios,' bolsas, carteiras, caixas -los em pó, pasta, líquidos
e tijolos
não kicluldos em outras classes

URUGUAI

atda;

Rgs

<Z•s()4%'<(5L

È UMA BRASA, MORA!
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Classe 32
Para d 4stinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, Órgãos de publicidades, programas ,adiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 35
Couros e piles preparadas ou não. caturças. couros, vaquttas. pelicas, e arteratc dos mesmos: Almofadas de cou.
ros arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro. estojos, guarnições de •couro para
automóveis, guarnições para porta-blo.
cos. malas, maletas, porta-notas, porta.
chaves. porta-niqueis. pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e .valises
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas. blizsbes. boinas. baba
douras. bonés. capacetes. cartolas, cara
puças. casaco, coletes, capas, chatas
cachecols calçados. chapéus. cintos
cintes. combinações, corpinhos. calça
de senhoras e de arianas. calções. cal.
ças. camisas., camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
adir saias. casacos. chinelos, dominós. achar
pes. fantasias, fardas pana militares, co.
leainia fraldas, galochas, gravatas. gor
ros. logos dr linaerie. jaquetas. [armila
luvas. ligas, lenços. mantas.
caias, mantas. mandribo, mastilhas. ma feras. palas. oenhoar. pulavas. palatinas.
*lhos perneiras. quimonos, regalos.
peugas. ponches. polainas. pijamas. purobe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saídas de banho. sandálias
meteres. shorts: sungas. atolais ou slacka
toucas. aurbantts. ternos, uniformes
e vestirias
Classe 38
Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc., não incluídos nas classes
16, 44 e 49
Classe 39
Artefatos de borracha- 'e de guta percha, não incluídos em outras classes
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. aniz, bitter, brandy, canhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, panch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 43
Para distinguir: .águas artesianas, águas
de mesa e artificiais, bebidas espumantes sem álcool, gasOsas, ginger-ale; guaraná, refrescos refrigerantes; sifões: so-I
das e xaropes de fabricação e cométcio
da requerente
Classes: 33, 9, 25, 26, 32, 35, 36, 38,
39, 41; 42; 43; 48 e49
rittdo

tálogos, edições impressas, revistas, or'gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrai e cinematográficas, ureprama.
circenses
aClasse 35
•
..ouros e piles preparadas ou nao, canurças. couros. vaquttas, pelicas, e aretato dos mesmos: Almofadas de cou•os, arreios, bolsas, carteiras. caixas,
1-ficotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
-ouro, estojos. guarnições de 'couro para
ititomóveis. guarnições para porta-bloos, malas, maletas, porta-notas, porta:haves. porta-fiqueis, pastas, pulseiras
le couro, rédeas. selins. sacos para viaiem. sacolas. saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Para ,distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. olpargatas, anáguas. blusas
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão. coletes. capas, chales
cach'ecols. calçados. chapéua, cintos
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças, camisas. ramisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros
salas, casacos, chinelos, dominós. achar
pes. fantasias, tardas para militares Co
legiais, fraldas galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeria jaquetas. laquês
luvas, ligas, lenços. mantas. meias
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas pa
!etim. palas. penhoar, pulavas, pelerinas
magas nouches. polainas. pilamas pu
nhos, perneiras. panamos. regalos
robe de chambre, rolpão. sobretudo.
suspensórios. saldas -debanho. sandália:
sueterea, shorts. sungas. atolas ou slacki
toucai, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Classe 38
Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc., não incluídos nas classes
16, 44 e 49
Classe 39
Artefatos de boracha e de. guta percha, não inclaidos em outras classes
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
Classe 42
Classes: 33, 9, 25., 26, 32, 35, 36, 38, Para distinguir: Aguardentes, aperiti39; 41; 42; 43; 48 e 49 •
vos, aniz, bitter, brandy, conhaque cerTitulo
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licoClasse 9
res, nectar, punch, pipermint, rhum,
Instrumentos musicais e suas partes in- sucos de frutas sem álcool, Vinhos, vertegrantes exceto máquinas falantes
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Classe 23
quinados e whisky
Imafiens, gravuras, estátuas, esttauetas.
Classe 43
astaiapas, manequins e análogos. Quaisquare Obras de pintura e escultura não Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, não incluídas na
incluídas em outras classe
classe 3
Classe 26
Classe 48
Artefatos de madeira, osso ou marfim, •
não incluídos em outras classe
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
Classe 32
tratos, água de colônia, água de 'touca.
Para distinguir: Almanaques, agendas. cador. água de beleza, água de quina.
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- á ema de rosas. água de alfazema. água

Classes: 9, 25, 26, 32, 35, 36, 38, 39,
41, 42; 43; 48 e 49
Expressão
lasse 48
Para distinguir: Perfumes. e ncias. extratos, água de colôpia. água de touca
cador, água de beleza, água de quina
çjua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para Os
:abalos e para . a pele, brilhantina. ban,
dolina. "batons' cosméticos, fixadores
de penteados.. petróleos. óleos para os
-abeto, creve rejuvenescente. cremes gor-.
durosos 2 pomadas para limpeza da
pele e "maquilage" depilatórios, desolorantes. vinagre aromático, p6 de arroz
e talco perfumada ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão • liquido pertumadc
ou não. sabonetes. dentifriclos em pó
pasta ou liquido, sais perfumados para
banho.?, pentes. vaporizadores de perta
me. escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cilios. saquinhos pertuipado. preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 49
Para distinguir: .jogos, :srinquedos. pas,satempoe e artigos \desportivos: Automóveis e veiculas de brinquedos. aramas de brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chacalhos, discos de arremesso
desportivo figuras de aves e animais,
logos de armar, jogos de mesa, luvas.
para asporte. miniaturas de utensílios
dadeirai redes 'ara pesca, tamboretes
doméaticos, máscaras paar esporte, nae varas para pesca
Têrmos ns. 754.868 a 754.881 de
17-6-66
Roberto Carlos Braga
Guanabara

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

para . barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons", cosméticos. tixadoresi
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arras
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cibos . e olhos, carrilar para
D rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido 'eramado
ou não, sabonetes. dentariam • em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de pertas
me. esa5vas para dentes, cabelos, unhas
s. cilicia, saquinhos perfumado, preparas
dos em pó. pasta, liquido., e Moto*
para o tratamento das unhas, dissols
ventes e vernizes, removedores da cutia
aula. glicerina perfumada para os cebo.
tos e preparados para descolorir unhas,
alhos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 49
Para distinguir logos, brinquedos paiSatecnpos e artigos desportivos: Autca
tcolóveis e veiculos de brinquedos,
armas de brinquedo, baralho& bolse
para todos os esportes, bonecas, drvcs•
res de natal, chocalho, discos de arreinêsso desportivo, hauras de aves
aves e animais, jogos de armar, jogos
de mesa, luvas para esporte, miniatta
rae cia utensílios domésticos. máscaras
pare esporte. nadadairas. Mas pare
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Tèrmos ns. 754.882 a 754.886, de
17-6-66
•
Roberto Carlos Braga
Guanabara

BIDU

Classes: 33, 9, 25, 26, 32, 35, 36, 38,
39; 41; 42; 43; 48 e 49
Título
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca
tálogos, edições impressas, revistas, de.
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teia
trais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 35
Couros e piles preparadas ou não, ca.
murças. couros, vaquttas. pelicas. e artefato dos mesmos: Almofadas de cota
roa, arreios, bolsas, carteiras. caixa*,
chicotes de couro. carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo»
cos. malas, maletas. porta-notas. portachaves. porta-fiqueis, pastas. pulseiras
de couro, rédeas. selins. sacos para via'
gana, sacolas. saltos, solas e solado*,
tirantes para arreios e valises
•
Classe 38
Papel e seus artefatos livros não itnpressos, etc., não incluídos nas classes
16, 44 e 49
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta percha,
não incluídos em outras classes

