EST

1
S
ANO XXIV - N.° 240

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
11,'13 f3bIENTE DO SR. ; DIREOR

DA DIVISÃO DE MARCAS
Rio, 19 de dezembro de 1966
Notificação
Unia vez' decorrido o prazo de reaonsideração previsto pelo art. 14 da
tei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
a mais dez dias para eventuais matadas
de reconsiderações, e se do mesmo não
se tiver valido nenhum interessado/setão logo expedidos os certificados
abaixo:
Marcas deferidas
N° 607.897 - Colainarino - Humberto Orlando . Colarharino
ci. 8.
N° 665.393 -- Perereca Plasmar
Lnci• de Artefatos Plásticos' Ltda. --a
el. 49.
Despachos em pedidos de
reconsideração
O Sr. Diretor da Divisão de Marcas
deu provimento aos pedidos de reconaiderações abaixo mencionados, a fim
de reformar as decisões anteaiores.
N° ,458.500 - 'Marca: Reai-Cress
- Requerente: Granja Guanabara
8. A. - Processo deferido.
N° 418.276 ,,- Marca: Monubione
- Requerente: Lab. Especifarma S.A.'
- Recorrente: Quimiofarma Ltda. Processo deferido. Reconsidero o despacho de Registre-se exarado ás folhas
6, verso, para o fim de que o presente
pedido aguarde a solução do T. número 109,.846 depositado anteriormente.
N° 463.378 - Marca: Santo Onofre
- Requerente: Onofre Fernandes de
Oliveira - Recorrente: São Paulo Alpargatas S. A. - Processo deferido.
N" 165.798 - Marca: FlevylOn - Requerente: Isofil S. A. - Fios,
Cabos e Materiais Isolantes. - Processo dele'rido. Acolho o pedido de reconsider4ão de despacho e ao mesma
dou provimento não só pela existência
dos ragistros do recorrente mas, também, pal entender que. ninguém tem o
direito de possuir com exclusividade
o registro de um afixo necessário à
formação de outras palavras. Registrepois, porém sem exclusividade ao
uso de Flex.
N1) 176.442 - Marca: Bráslon ;Requerente: 5. A. Ind. Votdraiitisn.
- Proaesac. defeddo.
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Ind. de Material Eéltrico Ltda. --

gEDADE Recorrente: Unilever Ltd. - Processo

deferido.
N9 465.631 - Marca: Eco - Requerente: Eco S. A. Ind. e Com. de
N° 477.511 - Marca: Convescote Artefatos Plásticos - Recorrente:
Refining Company.
- Requerente: S .A. Ind. Reunidas Humble 011
F. Matarazzo. - Processo- deferido. Processo deferido.
N° 477.653 - Marca: Kubler
N. 465.679 - Marca: - A - Naná
Requerente: Kurt Eugenio Kubler. - - Requerente: Confecções A Nana
Processo deferido.
Ltda. - Recorrente: Brasital S. A.
N9 485.777 - Marca: FOG - Re- Para a Ind. e o Com. - Processo
querente: Bozzano S. A. J- Comer- deferido.
cial, Industrial e Importadora. --- ProN° 465.735 -- Marca: Flex o Bioc
cesso deferido.
Requerente: Dacos
Ind. de
1\19 485.956 - Marca: Firmfix - Material Elétrico Ltda.
Recorrente:
Requerente: Sophie Dolega
Spring Unitd DeVelopment Company.
- Processo deferido. Acamo o pe- - Processo deferido.
dido de reconsideração e ao mesmo dou
N° 466.015 - Marca: Conforler proviniento para conceder o registro Requerente: Ultralar Aparelhos e Sertal como requerido e, justamente, sem viços Ltda. - Recorrente: Conforto
restrição. Registre-se, todavia, sem di- Air S. A. Engenharia - Indústria a‘o
reito ao uso exclusivo do afixo .FIX, Comércio. - Processo deferido.
Apostile-se.
N° 483.565 - Marca: Bonfil N° 480.851 - Frase de propaganda: Requerente: The L. D. Caulk Com.
Minat - Tudo Para Mecânica - pany - Recorrente: Bril S. A. Ind.
Requerente: Mercantil e Importadora e Com. -- Processo deferido.
Nacional de Ferragens Minaf Ltda. .N° 482.286 Marca: Serv-itio Recorrente: Roberto Della Badia.
Requerente: Serv-Rio S. A. Com . Ind.
Processo indeferido.
Imp. e Exp. - Recorrente: Sequeiros,
O Sr. Diretor da Divisão de Mar- Lopes fi,Cia. Ltda. - Processo decas negou acolhimento aos pedidos de ferido.
reconsiderações abaixo mencionados a
N9 482.287 - Marca: Serv-Rio fim de manter as decisões anteriores: Requerente: Serv-Rio S. A. Com ,
N° 430.359 - Marca: Puerorgan - Ind. Imp. é Exp. - Recorrente:
Requerente: Lab. Farmacêutico inter- Sequeiros Lopes & Cia. Ltda. - Pronacional S. A. -- 'Recorrente: Insti- cesso' deferido.
tuto. Nacional de Quimioterapia Ltda.
N° 482.292 - Marca: ServRio - Processo deferido.
N° 441.105 - Marca: Cofitex - Requerente: Serv-RioS. A. Com .
Requerente: Cofitex Ind. e Com. de Ind. linp. e Exp. - Recorrente: Se.
Lopes Cia. Ltda. - Processo
Cordas, Fios e Tecidos Ltda. Re- queiros
deferido.
corrente: Companhia Fiação e TecelaN9 482.370 - Marca: Probitai 3
gem Assumpção. - Procaso defeRequerente:
G. D. Searle €1 Co. rido.
Recorrente: Probiotical Lab. Ltda. N° 449..964 - Marca: Rectobion - Processo- deferido.
Requerente: Lab. Prismut S. A. N° 482.535 -- Marca: Plexividro Recorrente: Riedel de Haer: A Co
Requerente: Henrique dos Saltos e
Processo deferi5lo.
Lonis Emile Frey - Recorrente: Rulim
N° 458.698 --- Marca: Poty Haas Company. - Processo defeRequerente: Francisco , de Freitas - rido.
Recorrente: Produtos Alimenticios Poty
* N° 483.542 - Titulo de estabele.
Ltda. - Processo deferido.
cimento: Toalheiro Nova York Re.
N° ' 461.025
Marca: Bei;..è de querente: Indústrias York S. A. ProMoça Neugebauer - Requerente: Er- dutos Cirúrgicos. - Processo deferido.
nesta Neugebauei S. A. Ind. ReuN° 468.680 - Marca: Decorex • -a
nidas - Recorrente: Nestlé S. A. -- Requerente: Condoroil Tintas S. A.
Processo deferido.
- Recorrente: Renner Herrmann S.A.
N° .463.215 ---1 Marca: Cisa -- Ind. de Tintas e Óleos. - Processo
Requerente: Cisa Construtora Inclua- deferido.
orlai S. A. - Recorrente: CompaN9 468.969 - Marca: Brilux nhia Industrial de Conservas Aliem- Requerente: Ind. e Com. Djahna e
tidos Cica. - Processo deferido.
Raimundo da Fonte Ltda. Recorren.
N° 464.466 - Marca: Perlux - te: Bril S. A. Ind. e Com. - ProRequerente: Galeria Silvestre,. Com. e cesso deefrido.

IN[DUST
N9 592.845 -- Marca: Bauscher
Weiden - Requerente: Porzellanfabrik
Weiden Gebé. Bauscher, Zweigniederlassung Der Lorenz Hutschenreutlier
Aktiengesellschaft Selb. - Processo
deferido. ReConsidero o despacha de
indeferimento exarado a fls. 15 (eis
que o mesmo foi proferido kidevida.
mente) para 3 fim de que o .,resente
Pedido de registro prossiga, de acôrdo
com o despaeho publicado no D. O.
de 26 de juaho de 1964, o qual foi
prolatado antes da vigência da portaria 52, de 24 ;de junho de 1965.
N° 482.929 - Marca; Atáomóvel
Club -J Requerente: Automóvel Club
do Brasil. - Processo deferido.
N° 483.365 Nome comercial:
Atlantida Co/4ercial, Industrial e Importadora S. A. - Requerente:
Atlantida CoMercial, Industrial e importadora S. A. - Processo deferido.
IV' 483.723
Frase-de propa.;onda:
Vida Mais Bela Som Iluminação
Philips - Requerente: S. A. Philips
de Brasil. - n Processo deferido. Acolho o pedido de reconsideração de despacho e ao ine-smo dou provimento
para reformar o indeferimento recorrid considerando que há originalidade,
sim, na frase registrada.
N° 468.279 ; - Marca: Ocelan Requerente: Lab.. Andrômaco S. A.
- Processo deferido.
N.° 468.580 Marca: Satelio Requerente: Sa:turnia S. A. Acumuladores Elétricbs. - Processo deferido.
N° 468.899 r-- Marca: Guarany Requerente: S. A. Indústrias Reunidas
F. Matarazzo.! - Processo deferido.
N9 470.298 Marca: Plastipan Requerente: Indústrias York S. A. -Produtos Cirúrgicos. - Processo deferido. Acolho o pedido de reconsideração de despacho e a ele dou provimento, pois inexiste qualquer Colidencia entre as marcas em lide, mesmo
po.que Plast não pode ser de exclusividade de ninguém e Pan é diferente de.
Pel.. Apostile-se 'porém o seguinte: 'sem
direito ao uso islolado de Plasti e Pan.
N° 471.553
Marca; Brastlia R querente: Cortume Brasília S. A.
- Processo defeaido.
N° .71.967
Marca: Astralon -Requerente: , Ernest Scragg & Sons Ltd.
- Processo deferido.
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- As Repartições Públicae
E: D IS: N
Cleverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARUMENTO DE INT, Pnr.5, ..sA P:AC10:,;
jornais, diáriamente, , até .as
amai cn
215 hora-.
ALEERTO DE BRI0 PEREIRA
reclamações pertinenc.ePe DA Vs - Ç f en 0(1 nee.Açao
2eáà n:oUria retribuida, nos Co-le g e 00 ia viço * os- Pue;u0Açõe s
r ORIANO
rasas or erros ou omissões, MURILO FF.RREIR,2
devendo ser formuladas por
DIAR90 OFICIAL
escrito. Seca de Redao,
neiçZo
das 1 is líi horas, no nuixi.
0o ,CCSe .Jo putallicidoc90 dc oapodbonto do doport.monto
mo ate ;2 horas após a saida
' 140.1onal do Propriodado Incluot,ial
dos órg . ios oficiais
do IndOc I-rio o Cornõrclo
CRAL

- As Repartições Publicus
cingir-se-ão às . assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e cm

Piiciadas,

2121

qualquer

pelos órgãos competentes.
- A fim
' de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sole.,
citamos usem, os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta..
mento de Imprensa Vacional.
- Os suplementos às edi-

teppnt„sso nao Of leme° do C) Lpel temt nto ae Lrylpn
tee Ng.c10.10
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados. re:a:alvadas. por quem de
direito, rasuras e emendas,
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão
aos assinantes que
Excetuadas as para a
as
solicitarem
no ato ea asriEPARTIÇÕES
2
PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
e
xterin , que Serão sempre
sinatura.
anuais. as assinaturas poder- iCapital é Interior:
. Capital e Interior:
se-ão tomar, em qualquer Semestre . . Cr$ 6 000 Semestre . Cr$ 4.500
O funcionário pública
g
oco
é p oca. par seis meses ou um Ano , . . . Cr 12.009 eint,
federal,
para fazer jus ao desCr$
ano.
Exterior: conto indicado, deverá provar
Exterior:
esta condição no ato da as- As assinaturas vencidas
' Cr$ 13.0a9 -Ano
Cr$ 1.0.080 sinatura.
podelio ser suspensos sem
- O custo de cada coem,
aviso prévio.
vão impressos o número do, dos jornais, devem os as- piar atrasado dos órgãos ofic,
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res..
ciais será, na venda avulsa,
ees a verificwaio do prazo de :MO em que findará.,
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$' 5 se do mesvalidade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e de
Cr$ .1,0 por ano
na- par;e superior (In enderêro
continuidade no recebimento (30) dias.
•
decorrido.
O

N9 469.656 - Insígnia: Seebla Requer2-tt,-: Serviços de Engenharia
Emílio 13: uregart Ltda. - Recorrente:
Mesbla S. A. - Processo detwido.
N° 470.137 - Nome comercial:
Construtora São Marcos Ltda. - Requerente: Construtora São Marcos Limitada - Recorrente: Importadora São
Marcos Ltda. - Processo -h:te, ide.
N° 470.494 - Marca: Soutien Brotinho - Requerente: José Ouvares
Recorrente: De Milus Com. e
Haro
Ind. de Roupas S. A.
processo
deferido.
N 9 470.679 -• Marca: Solargin Requerente: Osn valdo de Vasconcelos
Leme - Recorrente: Lab. Climax
S.A. - Processo deferido.
N9 473.665 - • Titulo: Instituto Asturias - Requerente: Instituto Asturias
- Recorrente: Indústrias Gessy Lever
S. A. - Processo deferido.
No 474.569 - Marca: Dilantene Requerente: Instituto Pinheiros. produtos Terapêuticos S. À. - Recorrente: Farbwerke Hoechst Aktie.nseProcesso deferido.
nellschaft.
N° 478.53(1 - Marca: Natal Requerente: Hamilton Mayer dos Santos - Recorrente: Haenssgen Cia.
Ltda. -. Processo deferido.
N° 479.526 - Marca: Emblemática
-- Requerente: J. Castro Reis Ltda.
Recorrente: Brunswick Corp. Processo deferido.
N9 479.978 - Marca: Fiat - "Requerente: Ind. Mineira de Produtos
Químicos Ltda. - Recorrente: Fiat
Societá Per Azioni. - Processo 'deferido.
zs1 9 480.640 - Marca: Benexol
requerente: Produtos Roche Quimci os
Farmacêuticos S. A. - Rersarit,ente:
Produtos Roche Quimicos Fairmaaêt›
C
cos S.A. - Processo deferido.

•

•

NP 480.762 --- Marca: Andraus - ' N 9 462.590 - Marca: Primazin Requerente: W. A. Andraus 5 Cia. Requerente: Badische Anilin .5 SodaLtda. - Recorrente: Ocian Oi ga ' Fabrik Aktiengesellschaft. P•Ticesso
iiirção . Construtora e Incorpom-dora indeferido.
Andraus Ltda. - Processo- deferido.
N° 465.481 - Marca: Valeria N° 481.297 - Marca: Peiolar - Requerente: Fábrica de Móveis ValeRequerente: Prod. Químicos Pelolar ria Ltda. - PrOcesso indeferido.
Ltda . - Recorrente: União Fabril ExN° 465.739 .- Marca: Viva-Color
portadora S. A. (11. F .E. ) - Pro- Requerente: Prod. Químicos Guacesso deferido.
N° 481.965 - Marca: Floridente - rany S. A. - Processo indeferido.
N° 466..702 - Marca • Combelena
Requerente: Seastar Química Ltda. Requerente: Farbenfabriken Baver
Recorrente: Colgate Palmolive -CompaAk tiengesellschaft. - Processo indel e
ny. - Processo deferido.
ridoN9 484.520 - Marca: Algc,fil N9 456.828 - Marca: Campeão do
Requerente: Ind. e Com. Algofil S.A.
Norte
- Requerente: Mota & Olivei- Recorrente: Indústrias Gaspacian
ra. - Processo inde.errido.
S. A. - Processo deferido.
N9 468.348 - Marca: Itel - ReN9 484.578 - Marca: Mulgatc.1 Requerente: Haemo Derivados S. A. • querente: Itel - Ind. de TransportaProdutos Farmacêuticos - Recor- dores Elétricos S. A. - Processo inrente: Lab. Climax S. A. - Processo deferido.
deefrido.
N. 468.445 - Marca: Marvei l o •
N9 485.730 - Marca: Ingá - Requerente: Craigraillar British
Creameries Ltd. - Processo IndefeRecorrente: Karl Erich Hamelmann
Recorrente: Ind. Gaúcha de Prod. Ali- rido. N° 472.014 - Marca: Três Corujas
mentidos S. A. --- Processo deferido.
N° 375356 - Marca: Velox - - Requerente: Chinosofabrik A G.
..- Processo indeferido.
Requerente: Villas Boas S. A.
Indústrias de Papel. - Processo InN° 472.322 - Marca: Figura de
deferido.
Águia - Requerente: Wey A. G. N° 437.709 - Marca: Socatá - Processo indeef rido.
N° 473.952 - Marca: Fortíssimo
Requerente: Cia. /ndustrial Café do
-- Socafé - Processo indefe- - Requerente: Montres Fonts S. A.
- Processo -indeferido.
rido.
N° 456.823 - Marca: Goiana N9 474.401 - Título de estabeleci..
Requerente: José Balaan Ramos XI- mbento: Festival do Rio - Requerenmenes. - Processo indeferido.
te: Jayme M. de Freitas 5 Cia Ltda.
N9 460.441 - Marca: Tioxide • - - Processo Indeferido.
Requerente: British Titan Products
N9 474.940 -- Marca: Pedem Czanpany Ltd. - Processo indeferido. Requerente: Castrol Ltd. - Processo
N9 460.930 - Marca: Fotaaventu- Indeferido.
ras - Requerente: Editôda EditorN9 475.874 - Marca: Joyce MCI Internacional Ltda. - Processo Requerente: Fábrica . de ,Calçados Joyce
indeferido.
Ltda.
Processo indeferido.

N° 476.383 - Marca: São Migiteil
- Requerente: Algodoeira São Miguel'
S. A. - Processo indeferido.
N° 477.033 - Marca: Guan-Motor
- Requerente: . Retifica Gran-Motor
Ltda. -- Processo indeferido.
N° 478.619 -- Marca: Heliosulfa
Requerente: Lab. Mercex Ltda. Processo indeferido.
N9 479.699 - Título de estabele
cimento: Metalúrgica Santa Luzia
Requerente: Jayme Estevam BenedetV..
- Processo indeferido.
N9 481.636 - Marca: A Nonnalista
- Requerente: A Normalista Papelaria, Livraria S. A. - Processo Inc
deferido.
ExiOncias

Termos com exigências a cumprir:•!
N9 489.511 - Calçados Nivia Ltda,
N° 471.459 - Matilde & Vieira
Ltda..
•

Diversos

N° 448.665 - José Brady. - Proso
siga-se na cl. 2 publicando-se e retificando onde de direito.
N,° 439.666 Rhein-Chemie Soc. de Produtos Químicos Alemães
Ltda. - Arquive-se.
N9 439.667 - Rhein-Chemie - Soe.
de Produtos Químicos Alemães Ltda.
- Arquive-se.
N9 489.864 -- • Sertabil - Serviço3
Contábeis S/C. - Arquive-se
. N9 489.929 - 'Green Cross S. A.
Assistência Médico-Cirúrgica e Hospitalar. .- Arquive-se.
N° 491.965 - ACA - Advogados
e Contadores Associados. - Arquivese.
N° 674.459 - S. B. Silva. Aguarde-se.
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Expediente da Seção
de Interferência
Rio, 19 de dezembro de 1966
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de te.
considerações previsto pelo artigo 14
da Lei 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e mais dez dias para eventuais
juntadas de reconsiderações, e se do
mesmo não se tiver valido nenhum Iateressado, serão logo expedidos . as certificados abaixo:
M arcas deferidas
ApoteN° 216.706 - Celocurin
ksvarucentralea Vitrum Apotekareaktiebolaget - Cl. 1.
N9 241.514 - Lofab - L. Ohls.
sons Fabriks AB - Cl. 6.
N9 283.920 - Leão Fig. de - Parentes, Rodrigues S. A. Indústria e
Comércio de Bebidas - Cl. 43.
Herga
N9 375.949 - Hergamul
- Ind. Químicas S. A. - Cl. f.
Gergawax - Herga
N° 375.950
- Ind. Químicas S. A. - Cl. 1.
N° 382.902 - Aflex - Afranio
de Freitas Jr. .- Cl. 1.
Camelo - ConfecN° 388.017
ções Camelo S. A. - Cl. 36.
N9 440.666 - Lectro 60 - Metalmina Sociedad Anônima, Comercial,
Industrial, Agropecuária, Minera, Immobiliaria y Financiem - Q. 1.
N9 462.856 - Helenform - Simão
Neumark - Cl. 23.
N9 466.193 - Capitão Mistério Bloch Editores S. A. - CI. 32.
N° 467.701 - Bussan Brasileira Bussan Brasileira Importação e Exportação Ltda. Cl. 38. - Registre-se
com exemplares de fls. 3 e 5 sem dideto ao uso de Brasileira.
N° 470.849 .- Jeca - Cerealista
Je,ca tda. - Cl. 41.
N° 472.019 - Vychodoceske Chemické Závody Synthesia( Národni
Cl. 3.
Podnik
Dovercetin - WyN9 485.088
zon Farmacêutica Ltda. -- Cl. 3.
N9 490.666 - Jornal do Sudeste Aldemar dos Santos e Ediinar Machado
de Freitas .-- Cl. 32.
N9 492.972 - São José - Filmes
São José Ltda. - Cl. 8.
N° 498.199 - Bradilan - Bracco
Endustria Chiinica C.p.A. - Cl. 3.
N° 498.959 - Globista - Indústria
Farmacêutica Orthos Ltda. - Cl. 3.
N° 498.996 - Romance - Companhia Lopes Sm Industrial de Fumos Cl. 44.
N9 500.302 'Aymoré -- Biscoitos
Aymoré Limitada -. Cl. 31.
N.9 502.926 -‘-t Mira bel - Mira.
bel - Produtos Alimentícios S. A.
- Cl. 44.
N° 504.756 - Horimex - CoinêLcio e Indústria de Bicicletas Horimex
S. A. - Cl. 21.
N° 505.778 - - Fildr - Fritz Lorénz
S. A. Indústria e Comércio e Agricui.
tura - Cl. 46.
N° 506.211 -- Imagem -liam da Silva Guimarães - Cl. 32.
N9 506.94:3 - jornal de Dourados
-- Antonio ¡ominai - Cl. '32.
• M) 506.355 - Iracema Sticesse.
rcs de Dr., Os ‘valdo Prudente Cor-a
- Cl. 45,
N9 506.')94
Livromex - Ola.vo
cle Alencar; Pimentel'- Cl. 32.
N° 507.144
Kinofilm -e-. Kinofilm
Projetor Ieda - Cl. 8.
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N° 507.179 - União - Máquina
de Arroz União Ltda. - Cl. 7.
N° 507.831 - Albion D. S. T.
- Condoroil Tintas S. A. - Cl. 1.
- Registre-se com exclusão de tintas,
vernizes, lacas e esmaltes.
N9 507.898 - Irnefer - blefar
Industrial e Mercantil de Ferragens Limitada -- Cl. 5. •
N9 508.789 - Odocilina - Laboratórios Keto.Wemaco Ltda. -- Cl. 48.
AméN9 510.531 - Gerrnenex
lio Valmoebida - Cl. 41.
• N° 510556
Aveik - Companhia
Gaspar Gasparian de Alimentação
Cl. 41.
N9 510.790 - Chati Calçados Ltda.
- Cl. 36. - Registre-se com exclusão
de calçados em geral.
N° 510.835 - Sentinelita - Tecidos Vicente Soares S. A. -.Cl. 36.
NP 511.309 CAP - Cia. Agro
Pastoril Rio Doce - Cl. 15. - Registre-se com exclusão de abajures.
N° 511.414 -- Colibri - Flarnour
Produtos Quirnicos S. A. - Cl. 41.
Elvio
N9 512.725 - Elviomoc
& Cia. - Cl. 36.
Taboleiro de Baiana
N9 512.738
- Depósito Popatelar - Supermercado
S. A. -- Cl. 41.
N9 513.932 - Caiapos - Fundição
Caiapos Ltda. - Cl. 5.
N° 340.650 - Presidente - Irmãos
.Salton Ltda. - Cl. 42. - Registrese considerando substituída a expressão
champagne por vinhos espumantes.
N° 462.181 . - A Semana - Mitsuo
Marubayashi
Cl. 32.
N° 490.259 - Celi - Color Cl. 11.
Cerâmica Porcelite S. A.
- Registre-se com exclusão de anzóis.
N9 506.869 - Decormatic - Coadotoul Tintas S. A. - Cl. 1.
Registre-se com exclusão de tintas,
vernizes, esmaltes e lacas.
H. F.
N9 506.915 - Hermes
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N9 512.019 - Edifício Cosme Velho N° 315.187 - Superlux - Super
- 'Condomínio do Edil ido Cosem Ve- ' Cia. Industrial de Tintas, Vernizes e
lho
Cl. 33 - Art. 117, n° 4.
Resinas - Cl. 1.
N° 492.134 - Ova - Ava Modas N° 318.150 - Plastiflex - Ind. e
e Representações Ltda. - Cl. 12, Com. Plastiflex Ltda. - CI. 1.
13, 23, 33 e 36 - Art. 117, n° 1.
N9 323.960 - Blue Bell
Kakiel
N9 493.699 - Casa Publicadora Szarf Szwarc -- Cl. 36.
Batista - Casa Publicadora Batista N9 325.161 - Casa das Rendas
Cl. 32, 38 e :33 - Art. 117, n 1. Farinhas Ltda.
Cl. 36. •
N9 493.701 - Casa Publicadora BaN9
327.448
Nilton
Eras,
tista - Casa Publicadora Batista Cl. 32, 38, 33 - Art. 117, a° 1. Pôrto - Cl. 36.
N° 327.896 - Lobel - Arthur Feno
N° 507.250 - Hotel. Vitória Hotel Vitória Limitada
Cl. 33 - nandes - Cl. 36.
N° 360.382
Sangra - Metalár•
Art. 117, n° 4.
•
gica Santa Graça Ltda. - Cl. 6.
N9 510.218 - Casas Olinda - An.
N° 363.499 - La Perfecta
r
tome Constantin Couinandrakis
Perfecta Máquinas Para Panificaçao
Cl. 36 - Art. 117, n9 1.
Ltda. - Cl. 6.
N9 512.776 - Bolsa de Automóveis
N9 370.721 - Imperial - Earrácla
de Niterói Ltda.
Basa de Automô. Imperial Ltda. - Cl. 3.
veis de Niterói L tda. - Cl. 21 e 33
N9 374.440 - Star - Companhia
-- Art. 117, n9 1.
Comissária e Exportadora Cibrex --•
Cl. 47.
Marcas indeferidas
N9 382.719 - Sorenáen
Ray.
theon Company - Cl. 8.
N9 231.021 2.-- Glutamina - ' S. A.
N° 383.357 - Ciro
IndnIs.:ria de
Inst. Bioterápico Americano - Cl. 3. Meias Ciro Lin.:(ada -- Cl. 36.
N° 343.236 -- Parabens Para Você
N° 429.020 - Eigel
Eiget End
.-- Adindo Nunes Rodrigues Clasgenharia de Instalações Gerais feda
se 32.
N° 382.742 - Atlantic Aviation - - Cl. 16.
N° 441.352 - Triunfante - AnCompanhia Atlantic de Petróleo tonio Rosendo Santana
Cl. 41 •
Cl. 47.
N° 442.475 - Três Bandeiras
N° 432.168 - Teimoso - [Adice
S. • A. Indústria e Comércio 'de Piás- Comercial de Bebidas Super - Sol
Ltda. - Cl. 42.
ticos - Cl. 49.
N9 449.724 - Ponto Por Poeto
N9 464.438 - Peixe - Sabões
A... Renner S. A. Iudústria do •Vesd
Milen Ltda. - CI. 46.
N9 487.929 - Promotec Promo. tuário - Cl. 37.
N° 449.726 - Ponto Por Ponto
tec S. A. Projetos e Montagens TécA. J. Renner S. A. Indústria do Ws.*
nicas Industriais - Cl. 6.
tuário - Cl. 23.
N9 498.262 - Aliança do Pari N9 456.844 - Hércules - Scarano
Gomes, Spigai ei Cia. Ltda. - Cl. 4!.
N° 502.481 •-• Si-Si - Cia. Inane- Indústria e Comércio Aitigos de C.a.
rial Comércio e Indústria - Cl. 41. portes Ltda. -Cl. 49.
N° 461.508 - Fructamina - Lad
N° 505.433
Eucaliptaco
Ra.
boratório Lutecia S. A. - Cl. 3•
phael Giordano.Cl. 16.
N° 463.561 - Raffaello - Restatz4
N° 506.998
Decortina
CooRamos - Cl. 26.
rante Rafado S. A. - Cl. 41.
N9 506.941 - Agromina - Agro- dotou Tintas S. A. - CI. 16.
N° 469.547 - H. 7 - ntnical
1\19 507.881 - Araxá
Victorio
mina S. A. -- Cl. 41.
de Peças H 7. Ltda.
Cl. 21.
Ex- Marçolia Filho - .Cl. 48.
Seàa
N° 510.480 -- S
N9 478.955 - Dialicor
N° 510.429 - Florestal Pauli sta na
portaçção Itnporte.ção S. A. - Cl. 8.
- Registre-se sem direito ao uso exclu- -- Sociedade Agro Florestal Paulistana Sóro Hormoterápieo Nacional S. Aio
Ison - Cl. 3.
Ltda. -= Cl. 4.
sivo da letra S.
N9 479.024
M. D. - Indústria o
N9 512 657 - Leonardi Insignia deferida
Raphacl Bufreni ei *Cia. •- Cl. 36. Comércio de Rádios M. D. Ltda.,
N° 512.709 - Cooperativa Central Cl. 8.
N° 498.259 - Rodomar - Rodo- de Laticínios do Paraná Ltda. - CiasN.9 479.271 - Cobrauto - r..:obraud
mar S. A. Transportes Rodo Ivlartti- se 42.
to Comercial Brasileira de Automóvd
mos - CL 33 - Art. 114.
N° 182.8.99 - DTGT - Raul Frei- Ltda. - Cl. 21.
tas de Oliveira - Cl. 46.
N° 479.395 - Sedargine - Bial
Nome Comercia! deferido
N° 214.707
Tribiocina
Labo- Farmacêutica Ltda.
Cl. 3.
ratório Especifarma S. A. - Cl. 3.
N° 483.914 - Mirabel - José Lu..
N° 512.242 - Primado de Umbanda
N9 222.809 - Simplex - • Indús- cas Primo - Cl. 42.
Art. 109 tria e Comércio S'mplex S. A. Primado 'de Umbanda
N° 484.691 - Veterfarma Vlbr
na 4.
Cl. 11.
terfarma S. A. Ind. e Com. - Gaze
N9 231.970 Cortunon - LaEo- se 3.
Titulo de Estabelecimento deferido
ratórios Farmacêuticos Exactas S. A.
N9 487.946 - Dompal
Domini
N9 701.112 - Drogazine - Oro- - Cl. 3.
- Indústria e Comércio de Aparelhai
gazine, Ltda. Cl. *2, 3, 10, 48 N9 253.801 -. Kibon - • Calçados e Ferramentas Ltda.
Cl. 8.
Art. 117, n9 1.
Klaser S. A. Ind. e Com. - CiasN9 488.324 --- Paulista Lojas
Marabá
N° 422.553
se 36.
Paulista de Máquinas - Cl. 6.
Isaac Kauffman - Cl. 9; 13,. 49 N° 265.162 .- Nava - Produtos
N9 490.694 - Pijanio - Nair At
Art.' 117, n° 1. •
Alimentícios Nava Ltda. - a. 41. Freitas Baltazar da Penha
Cl. 36.
N° 478.674 Materiais de ConsN° 267.046 - Ecogaz - B. Lewan.
N° 492.405 - Coringa - São Paus
trução Irmãos Paula Ltda. - Cl. 16 dowski
Cl. 8.
lo- Alpargatas S. A. - Cl. 11.
- Art. 117, IP 1 - Materiais de
N° 289.456 - Revista Fiscal FeN°492582 - Agua da Gruta
Construção Irmãos Paula aLtda.
deral Silvio Petrani Barate. - Cias- Gruta Indústria e Comércio de Bebida/
N° 497.609 - Rionorg e- Jorge se 32.
e Conexos Ltda. - Cl. 43.
Steiner el Cia. Ltda. - Cl. 14, 21,
N9 293.477 - Motoped - MerN° 493.290 - Abrasar - Taciústeli
39, 6, 40 - Art. 117, n° 1.
cantil Suissa Indústria e Comércio S.A. Cpmércio e Engenharia Abrasar Lim1
N't 505.700 - Curso Ipanema - - Cl. 21.
toda - Cl. 16.
Orlando' de Maria, Elita Azevedo de
N9 306.564 - Blue Bel Neptuno
N9 493.532 - Fluido para isqueiro
Maria se Emilia Ferreira Sciphia do Fábrica de Roupas de Banho irmãos
Duran - Petroa"elas Petróleo Mino
Nascimento - Cl. 33 - Art. 117 ,Resnikoff S. A. - Cl. 36.
Gerais S. A. - Cl. 47.
.
a° 4.
N9 308.031 - Dermostain - LaN9 494.948
Rubilex - 4eititta
N9 510.401 - Bar Lanches Cristal boratórios Ostain S. A.
Cl. • 3.
do Corrêa Leal - Cl. 46.
CiasI - Bar Lanches Cristal Ltda,
N° 311.361 - Lobell
Aristóteles N9 495.461
Marifer - '.on/tsc
. se 33 - Art. 117, n 9 1. 1
Pinto júnior - Cl, 36 •
•
cões Marifer Ltda.
Cl. 36.
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N° 496.120 - Amarelo Planaltos -I Frasede propaganda indeferida
Cia. de fintas e Vernizes R. MonteN9 465.984 - Maria Maravilha de
sano - Cl. I.
a maair e melhor - Haz LoN° 498.092 -- jofeir - Jofeir S.A. tôdas
rena - Classe 6.
Comércio Indústria de Ferro - Cl. S.
N9 465.985 - Maria Maravilha a
N° 498.184 - Luxo Arte Móveis maior e- a , melhor - IIanz Loreni
Jos. Nunes Filho - Cl. 40.
- Classe
São Jorge - FarN 9 498.256
Nome comercia/ ivd?ferido
mácia São jorgc' Limitada - Cl 3.
N 9 498.537 - Nacionais Supermer- N9 200.096 - Fábrica de Artefatos
cados -- Mercearias Nacionais S. A. de Borracha Poltex Ltda. - Fábrica
de Artefatos de Borracha Poltex Li-- Cl. 3.
mitada.
N 9 4 0 8.752 -. Ichibon Ne 217.599 - Corntlakes S.A. BeS. .A. Indústria Comércio Agricultura neficiadora de Cereais - Cornflakes
S.A.. Beneficiadora de Cereais.
Cl. 41.
Fidei Pro- Titia° de estabclecim.nio indeferido
N° 498.799 - Fides
N9 444.102 - O Eragão - Cansaidutos Químicos Ltda. -- Cl. I.
Yes Meia Coraapnhia Comercial de
Ferragens, Louças e Vidros - CiasN^ 498 884 - C. B. E. cedora - Caetano Banco Filhos Ltda.iases 11 - 13 - 14 e 15.
Ind. e Com. - Cl. 6.
INT9 437.569 - Eit's Bar - Bit's
N° 498 885 - C. B. F. Ve_no.,dora Bar Ltda. - Classes 41 - 42 - 43
Caetano Branco Filhos Ltcla Ind • e 44.
Nv 144.546 - -Internacional Elètrie Com. - Cl. 7.

! ca - José Carlos Hopfer - Classe

N 9 499.967 - Vovó - Fábrica de 8.
Doces Vovó Ltda. - O. 41. • •
N9 293.655 - Brasil das Casimiras
N 9. 500.452 - Tex - Mecânica - Pedro de Souza Dias - Classes
Tex Ltda. - Cl. 6.
j23 e 36.
N9 343.562 - Italmassas - MasN9 501.354 - Ultrapoint - Ultra- sas
Italianas S.A. -. Classe 41.
lar 'Aparelhos -e - Serviços Lula
la9 510.310 - Lucien Novidades Cl. 40.
Braulio 1Vianna - Classes 23 - 24 N° 502.742 - São Paulo - Serra- 56 e 37.
ria São Paulo Ltda. - Cl. 4.
Exigências
N° 506.385 - Diastase Clean..r
Micheline Marie Antoniette RicaJt BreTérmos com exigências a cumdel - Cl. 48.
prir:
N° 506.966 - Imprensa N••nn.-a - N9 221.005 - Wamex S.A. IndúsUbaldo Siqueira - Cl, 32.
tria Química.
474.945 - João Silva Costa.
N 9 507.276 - Tupi .- Svend Nilo!~ al9
N9 512.126 - Irmãos Wenzel.
gaard Sorensen - Cl. 38.
N 9 507.413 - Revista Brasileim de
Diversos
Farmácia e Odontologia I Cl. 32
N 9 507.573 - Café Sabor Super - N9 255.622 - Super Cia. Industrial
de Tintas. Vernizes e Resinas Indústria e Comércio de Cafés Finos Prossiga-se
com exclusão de tintas,
Ltda. - Cl. 41.
lacas esmaltes e vernizes
N° 508.030 -:- Vila Ric a-- E.
Ferreira e Filhos Ind. e Comércio S.A.
- Cl. 46.
•
Expediente da Seção
N° 508.545 - Café Pirariltas -de
Transferência
e Licenças.
Milton Lúcio -da Silva - Cl. 41.
N° 508.570 - Ouro Fino - ViniRio, 19 de dezembro de 1966
cultura e Engarraiadora Ouro Pino Limitada - Cl. 43.
Transferência e alteração de nome
de titular de processo
N 9 510.302 Pioneiro - Calfix
Ind. e Com. de Materiais de ConstruForam mandados anotar nos proção Ltda. - Cl. 16,
cessos abaixo mencionados as seguin-

tes transferências e alterações de noN 9 511.257 - Cimbre. - Cimbro., me:
Mercantil
Brasilei•
e
Cia. Industrial
Kanegafuchi Spining Co. Ltd.
ra Com. e Ind. - Classe 31.

(transferência para o seu nome do
registro n9 270.211 - Marca: Kanebo) .
Sondar do Brasil S.A. Indústria
Farmacêutica (transferência para o
seu nome da marca Bene-CiLin ne 175.095).
•
Pratt & Whitney Inc. (transferência para o seu nome dos registros:
n9 189.888 - Marca: Pratt & Whitney - n9 184.929 - Marca: Pratt
& Whitney - ne 222.783 - Marca:
P & W - n9 235.092 - Marca: P&
W - n9 249.888 - Marca: Pratt &
Whitney - n9 284.316 - Marca: P
& W).
Editóra Clube do Livro Limitada
1.
(transferência para o seu nome da
512:770
Ultrabario
Ultra119
Insígnia Clube do Livro n9 212.437).
quimica S.A. Ind. e Com. - Clas- Irmãos Marramon Ltda. (transfe3.
se
rência para o seu nome da marca:
149 497.500 - Usa-Utingit - Usa-, Planeta n9 237:157).
de
Bens
Administradora
Iritinga S.A.
Tractel S.A. (transferência para o
- Classe 16.
txpressão de propaganda indeferida seu nome da marca: Tirfor - número 254.756).
Iç o 498060 - Para dedetizar basta
Produtos Desinfetantes White LiJonathas
Carlos
de
discar D.D. -

N9 511.258 --- Cimbra Cimbro. Cia. Industrial e Mercantil Brasileira Com. e Ind. - Classe 32.
1,1 9 511.259 - Cimbro. -- 'Cimora Cia. Industrial e Mercantil Brasileira
Com. e Ind. - Classe 34.
N9 511.268 - Címbra - Cimbro,
Cia. Industrial e Mercantil Brasileira Com. e Ind. -• Classe 47.
Ne 511.310 - Ca,p - Cia. Agro
Pastoril Rio. Doce - Classe 16.
Metalco
N9 511.354 - Metálico
Construções Metálicas S.A; - Classe 7.
N9 511.885 - Catiomina - Indústria Química Vanguard Ltda. - Cl.

. Filho - Classe $3.
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mitada (transferência para o seu no-

de 1966

•

me do registro n 9 280.279 - Marca:: %Volita S.A. - Eletro Indústria -É,
White).
na alteração de nome da marca Tur..'
Murakami - Agro Comercial e In- rnix - ne 288.905.
dustr:al S.A. (na alt.:ração de nome
Casa do Asfal.a S.A. - na altera.
n9 320.494).
da marca: M
ção de nome da marca - Casfalto

Pratt & Whitney Inc. (transferên- ne 324.383.
cia para o seu nome da marca: Pratt
Ancora - ndústria e Comércio Li-•
& Whitney - n9 325.396).
Valdemir Paz (transferência para o mitada - na alteração de nome na
seu nome da marca Toaçu - nú- marca Kidura - têrmo 506.246.
Ancora - ndústria e Comércio L1-*
mero 325.519.
Izais Fernandes (transferência para mitada - na alteração de nome da
o seu nome da marca - Agapê - Marca Verlonbra,s - termo 506•249.: •
termo 506.880.
Francisco Gonçalves Pereira
El Eletronica Industrial S.A. - transferência para o seu nome na
transferência para o seu nome da marca Café Ipê - tênno 506.578.
marca Politron - n9 147.973.
Indústria e Comércio Calmassa SoLeão D'America S.A. Comércio e ciedade Anônima - na alteração de
Indústria. (na alteração do nome do nsma da marca -Calmassa - termo
título de estabelecimento: Ao Leão n9 507.435.
D'Arnerica) . - n9 204.178.
Exigências
Royal Typewriter Copany. Inc. transferência e alteração de nome do
Processos e Termos com Exigênregistro n9 213.602 - Marca Royal
cias á Cumprir:
ri9 213.603.
n9 213.770 - Mar- Luitpold Produtos Farmacêutico@
Marca Royal
ca Rotytype.
Limitada - no pedido as •ransferêna,
Leão D'America S.A. Comércio e cia na marca - Dennotherma mlIndústria - na alteração de nome mero 271.238.
do título de estabelecimento Ao Leão _ Laboratórios Pirre-Docta S.A.
.
D'America - n9 271.045.
no pedido de transferência na marca'
Leão D'America S.A. Comércio e Protanabol - n9 424.500.
Indústria - n aalteração de nome
do titulo de Estabelecimento - nú- Texaco Brasil S.A. - Produtos de,
Petróleo - no pedido de alteração
mero 289.320.
de nome da marca - Caltex - mlValorega S.A. investimentos - na mero 294.750.
alteração de nome na marca' - VaWallim Cruz Vasconcelos - no pelorega - Têrmo 377.254.
Amélio Sch incariol & Filhos Limi- dido de transferência na marca ()aia
tada - transferência para o seu no- cret - n9 295.276.
me ela marca Candimba - Termo
Fábrica de Café e Chocolate Moin9 450.153.
nho de Ouro S.A. - no pedido de
Vulcan Material Plástico S.A. - trau ,.f P ,FI ncia. na marca Bandeirante
na alteracão de nome da marca Vul- - n9 315.409.
couro - n9 162.689.
Refrigerantes Vedete Limitada
Walita, S.A. - Eletro Indústria no p edido de transferência na marca
- na alteraeão de nome da marca Cirla - tênno 506.318.
Turmix - n9 208.082.
Mc-Lintock Waislry (U.K.) Limia
Walita S.A. Eletro Indústria - ted - no pedido de transferência na
na alteracSo ri . n ome da marca Tur- ma rca Double Point - têrmo 506.638,
mix - ne 281.026.
Casa Gaúcha de Móveis Limitada
Laboratório Maurício Villela S.A. - no pedido de transferência no titraneferência para o seu nome da tulo - Casa Gaúcha - n0 81.855.
marca: A - Til - n9 284.305.
•
Laboratório Kriff Limitada - no
Wal ".. S.A. - Eletro Indústria 'ecI1n de transferêncla na marca
- na alteracão de nome do n9 288.903 Rapkriff - n9 183.913.
- marca: Turrnix.
Leão D'América S.A. - Comércio
e Indústria - no pedido de alteração de nome no título - Ao Leão
D'America - no 196.493.
I M 1)(5STO
Fábrica de Meias Continental 14a
mitada - no pedido de transferência
na marca - Very Karl' - têrmo núDE CONSUMO
mero 312.384.
LEI te 1002. DE El-U-1964

1 Diffibe *Eike • Ir;pdeto de Comsumo e reorganiza a Dir.:ioda
de Rendas Interna.
Orvessooçao of, tas
MEÇO Cr$ 199
A VEDEM t
No tillatnabara
Seçao de Vendas:
Av. Rodrigues Alves. 1

Agencia 1: Ministério da Paseo&

Asoodo.ae a pedidos pelo Se:~
• Ileershalso Postal
Cm &asna
N. fasta. do D . ; N.
wea

•

MN. 1n1n1 n•••nn111

.

4.11~

João Goberto Resch - no pedido
de transferência na marca - Pata,
mar - ne 159.471.
Ibras - Indústria de Seringas SOciedade Anónima - no pedido de
transferência na marca - Ibras n9 173.505:
Mackinnon & Coeli,o, Companhia
Yerbatera Sociedade Anônima Comercial Industrial e Agrícola - no pedido de alteração de nome na marca
atanduty - ne 176.096.
Bendix do Brasil Equipamentos
para automóveis Ltda. - no pedido
de alteração de nome na marca -B - ne 198.820.
Johnson & Johnson do Brasil - no
pedido de averbação de "ontrata
marca Ethicon - n9 232.162.
Fábrica de Lonas Helvética S.A.
- no pedido de transferência na
mirca Helvetética - n9 29.121.
Fafnir Bearing Company timited
- no pedido de averbasão de contrato na marca FBC - n0 251.178.
Polyroda Indústria e Comércio Limitada - junto ao registro n 9 275.19L
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Anote-se a desistência do pedido
de averbação de contrato de fls. 35,
em face da petição de fls. retro.
N9 321.639 Indetex S.A. - Produtos Quirnicos - nada há que deferir, em face do despacho de fls. 36.
Indústrias Dentárias Dentsply Sociedade Anônima - no pedido de desistência de contrato de licenciamento do registro n9 262.891.
Anote - se a desistência do pedido
de avérbação de 'contrato de fls. 10,
em face da petição retro.
Produtos, Alimentícios Fleischmann
e Royal Ltda. - no pedido de desisCalçados Nazareth Limitada - no tência de contrato de licenciamento
pedido de transferência na marca do registro n9 277.918.
Nazareth
têrrno 506.509.
o pedido de averbação
Guimarães & ,Ferreira Ltda. - deArquive-se
contrate, de fls. 31, por falta de
junto ao registro - têrmo 506.566.
cumprimento de exigência.
Platt do Brasil Máquinas' Texteis
Limitada - junto ao registro número 278.380.
Giuseppe Vanosi - junto ao registro n9 282.936.
Laboratãrios Farmacêuticos Natus
Limitada - no pedido de transferência na marca Tox-Hepat - número
283 . 568 .
Tratores do Brasil S.A. - junto
ao registro n9 281.011.
Giuseppe Vanossi - junto ao registro 1-19 293.031.
Mikes Dimetre Houlis - junto ao
registro n9 324 . 700 .

Luiz Reynaldo Camargo Del\ Picchio, - no pedido de anotação de
Kendall do Brasil, Indústria e Co- transferência no registro n 9 406.824
mércio Ltda. - no pedido de desis- - Arquive-se o pedido de anotação
tência de contrato de licenciamento de transferência, de fls. 12, por falta
de cumprimento de, exigência.
n9 126.096.
Diversos.

e

Quadro demonstrativo das rendas arrecadadas a cargo do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, durante o mês de no yembro de 1966 D.O. 30-11-64.
Lei n° 4.505 de 30-11-64
RENDA INDIRETA

NOVEMBRO DE 1966

Cr$

•
DIVISÃO D EPATENTES

000
,
21 42.

Buscas Pessoais. .

Cr$

42.000

SERVIÇO DE RECEPÇÃO
Informação e Expedição

:

Depósito de Marcas
Taxa a Cr$ 10.000
Taxa sup. a Cr$ 10.000
Taxa prorrog. a Cr$ 12.000 .•
Taxa prorrog. sup. a Cr$ 12.000
Certidões expedidas taxa 500•
2%. Vias expedidas taxa 500

3.638

4.505
51

Certificados Expedidos

Têrrnos

-238.721
249.853
260.575
S64.665
324.478
329.052
323.237
332.692
361.793
368.14
381.854
401.279
'404.590
413.279
423.197
425.893
428.479
432.681
434.452
430.636
447.502
455.101
456.942
458.731
460.232
.461.069
462.410
462.870
463.310
463.230
463.438
464.303
464.652
467.135
467.026
478.534
467.213
468.193
469.752
469 760,
470.214
470.332
471.010
475.136
475 188

2.252.500
25.000

Depósito de Patentes

Taxa a Cr$ 10.0000

674

Certidões expedidas tax a500
2%. Vias expedidas taxa 500

763
4.

'

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 25 DE OUTUBRO DE' 1968

469.762

36.380.000
1.46.950
7.428.000
. 1.211.500

106
619
81
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Marcas - Ciasses

Registros

Fortuna - 6

341.550
Cinema Royal Copacabana - 33
341.551
Rápido União - 33
341.552
Figurativa - 10
341.553
Vencedora - 41.
341.554
Casa Catedral - 36
341,553
Sonac - 21
341.556
"Puem'tem... dorme bem" - 40
241.557
Canteine --e 3
341.558
"Jarr , _ 8
341.559
Yipe -- 21
341.560
"Iron-Plast" - 28
341.561
"Diuracil'
3
341.562
IRC - 8
341.563
Ecoral - 3
341.564
"Prolongai" - 3
341.565
Laurita - .41
341.566
"Morumbi - Freios e Fr icçãO" --e 1, 6; 8, 21, 31, 47 341.567
"Visek" - 8
341.558
"C C"
11
341.569
"C B C " - 6
341.570
Rio Chia - 32
341.571
Santa Olímpia - 41
341.572
I. A. E. M. -8
341.573
F N T - 21
341.574
Top-Set - 41, 42, 43
341.575
Diriam - 47
341.576
"Broadway" - 41
d41.577
Jonarey - 36
341.578
Sela 341.579
SSW Noticia SS White - 32
341.580
Brinheiro
41
341.581
"Neplexyl" ,.- 3
341.582
"Bolirnévos" - N. C.
341.523
Penstafocide - 3
341.584
Agua Pinheiral - 43
341.585
Dorly - 41
341.586
"Ernprêsa de Transportes Três Meninas" - 33, 50 341.387
"Civitas" - 6
341.588
"aças e AcesSórios Pellegrino" - 1, 6, 7, 8, 21, 31,
à9, 46, 47 11, 33
Fdsto de Serviço e Lubrificanõ Pellegrino" - 1, 6, 341.589
7, a, 21 31, 39, 46, 47, 11, 33
241.390
"Sabá" - 41
341.591
"Vitória" - N. .0
341.592
"Commander" - 33, 41, 42, 43
341.593
"I - Inaumestra1" - 11
341.594
Le Chie de Molyncal - 48
3G.595

6.730.000 _
1.473.050

107
Taxa sup. a Cr$ .10.000
1
Garantia de Prioridade Cr$ 2.000

2.000

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 10 DE NOVEMBRO DE 1966

381.500
2.000

.

57.363.00 057.363.000

1

Termos

MARCAS - CLASSES

VISTAS

Registros

1

stas e Exigências
de Marcas e Patentes

31

uv.Juu

1.376
2.221

13,172.000
12.693.500

li

150.000

DIVERSOS
Anuidades
Vetições c/taxa .

25.865.500

25.865.500

SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO
Certidões de buscas de m'arcap
Certidões de buscai de 'Patentes
Auteccação de marcas
:- Autenticação de patentes

326
102
51
28

_
.

277.500
:''51:000
251.000
•
,,•
1,929,000

•1,029.90.0

'-"
Somas Totais :.-

84.450.000

1., ( nz hoterto Salyado,.Landfota, Diretor Geral.

,

193.889
Calisay - 42
391.111
Chocolate Fantasia, "Gusa" - 41
391.108 "KI-Bamba - 41
471.739
nig Cesta de Natal Titanus
27
424.723 " Emultex - 46
429.855
Estaleiro.; ratal - 5, 6, 8, 11, 20, 21
431.134 Cacareco - 25
434.435 Thyrso Bottura - 11, 35
436.403
G•olias - 36
436.421 Moicano - 36
440.240 1 Itaboral - 42
442.624
"Monte"
43
443.510
"Luxantsol" - 1
445.705
0 Exnentrex" - lí.
...
446.010 1 "La Gratinée" . 41, 42, 43
447.641
L W‘-' 21
452.347 1 "Tec"
11
452.833 1 Bentevl, - 41,
453.4471 Halimark- V. O. • 454.581
"Pierrel," -r 48 °
4.51.363
`Pierrel"..- 1
460.133
"Theloderm" °•:- 3 ........, ..... • . .......... .
460.877 1 "SciOakl"
.
... ....
464.070 1 Conquistador,
••
465.031 I"Scatra"
36'
.

342.561
342..562
342,563
342.564
• 342..565
342.566
342.567
342,568
342.569
342.570
• 342.571
342.572
,342.573
342.574
342.575
342.576
342.577
• 342.578
342.579
342:580
• 342.41
' 342.582
342.583
342.584
342.585,

'
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nrnlos I

467.729
á70.517
470.708
470.891
472.951
474.428
475.214
475.341
475.534
477.700
431.560
481.686
481.726
481.727
481.729
481.780
481.735
481.738
481.739
481.742
481.743
.482.000
482.344
482.917
483.025
483.258
483.869
484.101
488.815
489.667
490.238
492.293
492.508
495.146
496.914
497.024
°i97.048
497.049
497.164
497.343

I

MARCA. - CLASSES .

"Eliapi" - 38
"Yorkoton" -- 4.3
Registro Rodoviário "Doracan" - 3
"Recreio jaragua" - 41
"Comatec" - 17
Perez - 41
"Rivolen" - 28
Jacauna - 41
"Montreal" - 33
"Sturnmel" - 6
Ao Balanceiro - 38
Cegonha - 9
Cegonha - 10
Cegonha - 12
Cengonha - 13
Cegonha - 23
Cengonha - 26
Cegonha' - 28
Cegonha - 30
Cegonha - 3Z
Scotchgard - 36
"Suely"
'13
"Navegantes" - 16
"Checebrina" - 3
"Santa Abole" - 5
PaLácio das Borrachas S,A. N. C.
Maquistampo - 11
"Fabiani" - 43
"Olimar" - 5
"A Evoluçâo" - 86
"Far-West"
20
"M A" - 43
"Coleccion" - 43
"Como Representada Internamente"
"Hispano-Flex" - 36
"Protolag"
1€
"Central da 1Vlooca - 41
"Sonata" - 22
"Biotex" - 46

I

IL2 jistros

n:r:ns

593

33

Clasws

I Re,»:.aros

407.401
427.901
428.112

Fr em! - 41
.......... ......
' -- 1 ach:.do -- No Comércio Automóveis
Aios de Tradição -- 8, 11, 21, 39
492.175
VeiAlana - 41 .........
.....
498.220
anb l emat , ea -- 16
........
498.326
EiE-Chee Bati -- 41 -498.92 1 Ecibra -- 8
493.494
Mmagra -- 33
493.513
Pneutex -- 16
498.584
1.Ár.:ados
42
C8.690
Cear -- 47
468.601
Juivace -- 21
4'63.603
Eura -- 11
498.607
Mirian -- 35
498.615
Monte Verde -- 41
o
493.662
Ra-Alva -- 43
402.633
Fladiva
42
.
493.667
ões
8
43.124
Fr:b:emãtica -- 46
- 42
-- 41
499.133 1 JoJual -- 40
493.131
Nebulona -- 3
499.143
Intrepidoa do ()este -- 32
469.228
Sierac
28
499.230
Sornbral
28 493.232'
Viquimco -- 41
499.242
Império -- 11
499.252
Elite --- 26
499.507
Alaia -- 4
.
499.630
I F -- 48
499.661
Paraná Ilustrada
32
499.697
Monte Cervin
36
499.697
1\lont Cervin -- 36
.
499.702
P.auzina -- 41
499.830
Anenap
15
499.838
Condessa -- 41

32.t63
342.969
342.599
342.591
342.592
342.593
242.594
242.595
342.596
342.5:7
242.598
342.599
342.600
342.601
342.602
3'12.603
342.604
342.605
342.696
342.607
342.608
342.609
342.610
312.611
342.612
342.613
342.614
342.615
- 342.616
342.617
342.618
542.619
342.620
342.621
342.622
342.623
342.624
342.625

ARQUIVOS
DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrinas, decisões administrativas,
pareceres. acórdãos dos tribunais judiciários, elaboração legislativa, legislação, acompanhado de índices
analítico e alfabético. Publicação trimestral.

Preço: Cr$ 600
Números atrasados: O Departamento de Imprensa Nacional
tem à venda a cole ç ão de ARQUIVOS desde 1943,
exceto os números 1 e 16. 11k esgotados
A VENDA
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brastlia

Na sede do D. I . N

212.023
342.627

.1

342.628
312.629
342.630
342.631
342.632
342.633
342.634
342.635
342.636
342.637
342.638
212.699
312.610
•=12.611
342.642
342.643
342.614
342.645
342.646
342.647
342.648
342.649
342.650
342.651
342.652
342.653
342.654
342.655
342.656
342.657
342.658
342.659
342.660
342.661
342.662
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PATENTES DE INVENÇÃO
Ii
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de, que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento- Nacional da Propriedade' Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

79,) Um processo segundo o ponto
te da parte superior, um capacete 11- ender urna cavidade superior e uma
gado ao corpo sôbre a cabeça, e um saia que se estende radialmente a 6, caracterizado porque as malhas
pino ou suporte ligado ao corpo, den- partir da cabeça, a superfície interna são- consolidadas de uma espessura
De 12 de abril de 1961
tr oda' cabeça, o capacete: e' o pino da parte inferior da cabeça sendo no estado- relaxado de 10 mm a 50 mm,
a uma espessura de 0,5 mm a 2,5 mm.
ou, suporte sendo ligados por uma formada com um entalhe anular.
Requerente: Bernardin oSantillt - junta ,estendida, e a superfície do
89) Um processo segundo os .pontos
Para
um
capacete
e
pino
iso199)
São Paulo.
6 ou 7, caracterizado porque a malha
corpo sendo entalhada na ou adja- ladores
qualquer
um
de
acôrdo.
com
Titulo: , Um nôvo adaptador para cente á periferia . de pelo menos uma. dos pontos 4,a 16; um corpo dielétrico é formada por superposição do conjunto de ao , menos duas camadas
ferro elétrico de engomar -- ModelO das ditas juntas.
caracterizado- . por compreender' umas' separadas de fibras
contínuas encres59) Um isolador de: acôrdo com. o cavidade
de Utilidade.
superior
e
uma
saia
que:
se
ponto. 4, caracterizadd porque o ca- estende- radialmente a partir da ca- padas, que foram dispostas soa' tensão; e deixadas relaxar. •
1 - Um divo adaptador para ferro pacete I, e o pino ou suporte n são , ligaa superfície interna da parte
99) Um processo segundo os pontos
elétrico de engomar, caracterizado pelo dos ao' corpo dielétrico por uma jun- beça,
Inferior
da
cabeça
sendo
formada
fato de compreender um arame de mola ta estendida de cimento , eletricamen- com, um. entalhe anular. e a saia sen- 8 ou '7, caracterizado porque a malha
é roo/nada pela disposição sob tensão
eia forma espiral (1), fixada e soldado te condutor..
do 'formada com um. entalhe anular ,das fibras contínuas encrespadas
• 69) 17rn isolador de acôrdo com o na
sua
superfície
superior
onde
a'
na extremidade (3) da lamina, cuja ponto
isubstanciamente paralelas, a urna
5, caracterizado porque a sulamina de metal duro tem uma parte perfície, interna da parte. inferior da saia, se liga à cabeça.
espessura -desejada, deixando-se revolteada (4), adaptada pela extremi- cabeça é formada com. um entalhe
209) Um. capacete e' pino ou sup.orte ,laxar.
dada (5) entre a alça e o corpo do anular.".
'isoladores elétricos construído , e ar-,
109) Um processo segundo os : pon79) Um. isolador de acôrdo cdra o ranrado, para operar substancialmen- tos 6 ou
ferro (10), Bicada por maio de duas
7, caracterizado porque a
roscas (6), as quais devem ser : desen- ponto 8, caracterizado Porque aà dis- te como aqui descrito com referência malha é formada por 'arrastamento
positivos
condutores
incluem
um
redesenhos
anexos.
aos
.
num' dispoWivo . das fibras contínuas
roladas o tanto que dê para a passagem vestimento de material eletricamente
219) Para uni 'capacete e pino . iso- encrespadas sob tensão nara uma esda. extremidade , (5) da lâmina e no- condutor colocado sôbre. tôda a suladores de acôrdo. com' o ponto 20, pessura desejada, deixando-as depois
'Marcante apertar as roscas, a fim 'de perfície, do entalhe..
.
relaxar.
.
que fique bem firme.
89). Um isolador de adôrlo com o um corpo" dielétaico caracterizado por
119) Um processo segundo os ponser
construido
coram
aqui
descrito
2 - Um nôvo adaptador para ferro ponto 7, caracterizado' porque o: citos,
6,
7
ou
8,
'caracterizado
porque
com referência aos desenhos anexos.
de engomar, de acôrdo coo o ponto mento, 'eletricamente condutor esta.as fibras contínuas encrespadas são
A
requerente
reivindica.
de
acôrdo
precedente e tudo conforme substan- belece contato coai o revestimento do com a Convenção Internacional e o dispostas sob tensão em camadas, as
clalmente descrito, reivindicada e deSe- entalhe:
" Art. 21 do Decreto-Lei n9 97.903 de camadas são superpostas, depois a
99) Ura isolador da acôrcio com o 27 de agôsto de 1945, a Prioridade tensão é deixada relaxar, em seguida
nhos anexos.
ponto 6. Ou com o ponto 7, caracte- do correspondente pedido depositado
anlida, o material ligante e depois
rizado Porque o cimento elètricarnerd- na Repartição de Patentes na In- a fõlha é consolidada.
te condutor enche a cavidade.
glaterra, em I de março de 1961, sob
TÉROIO: 1 :138.828
129 ) Um processo segundo os Pon109) Um isolador de acôrdo com n9 '7.549..
tos 6, 7 ou 8, caracterizalo porque
qualquer
um
dos
pontos4:
a
9,
caracDe 28 de fevereiro: de 1962
as fibras contínuas encrespadas, são
terizadoi porque a. cabeça termina sob (N9 42.709 - 11-10-66 - Cr$ 5)
'dispostas sob tensão em camadas, em
a saia como uma nervura ou refôrço
Pilkington Brothers 1,1mited - In- anular e o: entalhe é formado na suseguida o material ligante é aplicado,
a seguir a tensão é removida e deglaterra.
T2.13,M0' N9 136.334
perfície', interna na 'nervura ou rePois as camadas são superpostas junTítulo: "Aperfeiçoamentos em ou fôrça.:
tamente para formar uma malha,
De 2 de março de 1962
relativos a isoladores elétricos". (Pri- qualquer um dos pontos 4 a 10,. casendo depois a, mesma consolidada.
vilégio, de Invenção)..
r
acterizado porquê a saia é formaota
com uni entalhe.. anular na sua suDunlop Rubber Company - In139) Uru processo segundo os' ponperfície superior onde a saia se liga glaterra.
Pontos característicos
tos 6, 7 ou 8, caracterizado porque
Título:
"Aperfeiçoamentos
sôbre
.as
fibras contínuas encrespadas são
119) tira isolador de acôrdo erm
relativos a -material em fôlhas flexí- ,dispostos sob tensão em camadas,
19 ) Um isolador elétrico caracteri, à cabeça.
,sendo a- tensão das fibras re2axada,
Sado por compreender um corpo die129) Um isolador de acôrdo com' veis". (Privilégio' de invenção) .
létrico ligado a uma parte isolante o ponto 11, caracterizado porque o.
e as camadas a seguir tratadas com
adjacente, por uma , junta estendida, elemento .ou dispositiva •omdutor inPontos característicos •
o material ligante e depois justaposa superfície da corpo Sendo entalhada clui um revestimento de material eletas, aquecidas e consolidadas.
149) Um processo segundo os ponna periferia ou. nas adjacências da. tricamente condutor coO)cado sôbre
19) Um material similar a couro,
periferia dá junta,. e tôda a superfície a superfície 'do entalhe na saia.
caracterizado por compreender uma tos 6, '7 ou 8, caracterizado porque as
do entalhe • estando elètricameme co- 139) Um isolador de acôrdo com o malha consolidada de fibra,s conti- fibras- continuas encrespadas são conectada por dispositivos condutores à _ponto 12, caracterizado oorque o : ci- nuas crespas: interpenetradas, ligados letadas sob tensão em camadas, a
referida parte isolante adjacente, de mento eletricamente condutor estao juntamente cono uno agente lIgaote tensão é relaxada, as camadas: são a,
seguir justapostas, depois a material
-modo, que em uso' o. campo' elétrico belece contato com o e vvestiniento. resinoso em elastómero.
figante sob a forma de Vilha ou maformado na periferia da. tanta • é tal d'o' entalhe.
•
)
Um
material.
segundo
(monto
29
que reduz, ao- mínimo ou evita as: des149) Um isolador • de. acôrdo com- I, caracterizado porque o, agente' li- lha é' interposto entre camadas de
cargas elétricas.
o ponto ;11 ou . 12, caracterizado por- gante é uma composição- de borracha ,fibras e finalmente o . material é consolidado por calor e pressão,
29) Um isolador elétrico caracteri- que o cimento eletricamente condu- de poliuretana.
zado por compreender uni corpo &e- tor enche o entalhe e a ntremitlade
15 9) Um, processo segundo) os pon)
Um
material
segundo
o
ponto
39
létrica pelo menos um eletrodo Con- inferior do capacete fica embutida no
1, caracterizado porque co agente li- tos 6, 7 ou 8, caracterizado porque as
dutor ligado. aa corpo: por uma junta cimento e no entalhe.
fibras
continuas encrespadas são disgante é. : uma composição de copillestandida, a superfície do corpo, sendo
159 ) Um Jsolador de acárdo com) mero d'e butaclieno-acrilonitrilo ou, postas sob tensão em camadas com
entalhada na periferia, ou adjacente a qua'quer n dos pontos 4 a 14; caracteri,
material ligante incorporado sob a
periferia da junta, e. dispositivos con- zado porque as partes da superfície outra borracha natural ou sintética.
forma de fios em uma ou mais caquaisquer'
:
segundo
Um
material:
49)
dutores que fazem a conexão clei'tôda da cabeça às quais o oapacete e o
madas, e as camadas são relaxadas
dos
pontos
precedentes,
caracterizado:
a superfície do entalhe com o eletro- pinó otiO suporte ficam ligadas são
da tensão, justapostas e consolidado, de modo que durante a utilização recobertas com material elètrininen-, porque as fibras . compreendem fibras :das.
de.
nailom..
o. campa elétrico criado na- periferia te condutor.
169) . Um processo' segundo; os pontos
da. junta é tal Que redita so- mínimo _ 169 ) Um isolador de acôrd'o com. 59) Um material, segundo quaisquer
ou evita, as. descargas elétricas.
qualquer dos pontos 1 a 15, caracte- dos pontos precedentes ', caracterizado' 6;, 7; 9 ou 10, caracterizado , porque
39) Um. isolador elétrico- de acôrdo rizado porque o cosep dielétrico é porque o pés° , das fibras, e de , 8 e 1: as. fibras continuas encrespadas são
coletadas sob, tensão em forma subs'com o ponto 1, ou o ponto 2, caracte- moldado-1 em vidro.. TI
¡vezes, o pêso do agente ligante.
rizado porque tôda a superfície do
69) Urn processo. para a produção tancialmente paralela, para propar179 ) Para um isolador elétrico de
entalhe , coberta por um revesti- acôrdo com qualquer inn dos pontos 'de um material em Rolha similar ao cionar uma camada cm a espessura
mento, metálico eletricarirente conec- 1 a 16, Um corpo dieletrico caracte- couro, compreendendo, a formação de desejada, a tensão -é deixada relaxar
tado com o eletrodo- condutor por ci- rizado ,porqúe sua superfidie é for- 'uma malha de fibras contínuas. en- para proporcionar uma malha, e o
mento eletricamente condutor' que mada cem pelo nieno im entalhe crespadas, 'e a consolidação) da malha material ligante é Wicado à malha,
forma a junta estendida.
no ou adjacente ao limite da' parte em presença de . material constando sendo a mesma- depois consolidada.
Um processo segundo os pon49). (Tm capacete e pinos 0.1 suporte da superfície do corpo que deve ser, de uni agente ligante„ caracterizado tosrm,
6, 7, 9 ou 10, caracterizado Porporque na formação da, malha as' fiIsolador de acôrdo com. quaver um ligada a ,um isolador adjacente.
;que
as
fibras contínuas encrespadas
dos pontos 1. a 3, caracterizado por
189 ) Para um: capacete e pino ou bras contínuas encrespadas' foram
paralelas são discompreender um- .corpo. dieiétrico suporte isolado: de acôrdo com qual- submetidas à tensão e deixadas .re. 'substancialmente
postas continuamente sob tensão para
constituído por uma cavidade superior quer um Idos pontos 4 a 16, um corpo - laxar sotas- da malha ser consoli- proporcionar
'uma cantada com a ase uma saía que se estende radialmen- dielétrico : caracterizado 'por compre- dada..
TáNED N9 129.800,
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 4 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata r Presente artigo, começará a correr o prom para 0 deferimento do pedido, durante 80 div./
poceráo apreeentar suas oposições ao De partamento Nacional da Propriedade Industrial aquelao que se julgarem prejudicados.
pessura desejada, depois o material . ticulado, à estrutura do veiculo, por
ligante é aplicado às fibras Sob tee - exemnlo, à longarina, por intermédio
são, a tensão é removida e finalmen- de i eixo longitudinal; e pelo fato
te a malha é consolidada.
de e.aar prevista, na porta, uma guia,
189) Um processo segundo o ponto no sentido longitudinal do veiculo,
17, caracterizado porque se aplica um para o deslocamento da referida pormaterial ligante adicional após a re- ta.
moção da tensão, porém antes da
2. — Aperfeiçoamentos em porta
cor sol idação
Y99) Um processo segundo quais- corrediça, de ,acôrdo com o ponto 1
quer dos pontos 6 a 18, caracterizado caracterizados paio fate de que, na
r2oveue se usa material ligante sob posição intermediária da porta, o
a iorrna de uma solução de °arrocha, braço-suporte encosta em um ene.ondc poliuretana em metal etil Getona tro ou batente.
ou outro solvente.
3. — Aperfeiçoamentos em porta
200 ) Um processo segundo quais- corrediça de adirdo com os pontos 1
quer dos pontos 6 a 18, caracterizado e 2, caracterizados pelo fato de que
porque se usa material ligante sob a o braço-suporte é fixável ou imobiliaorma de um lates de conottmero de zável entre suas duas posições-limibutadieno-acrilonitrila ou uma outra tes, por exemplo, mediante batentes
dispersão aquosa de borracha natu- elásticos, em, no mínimo, uma posição intermediária (posição ventilanral ou sintética.
te da porta).
219) Um processo . segunao quais4. — Aperfeiçoamentos em porta
quer dos pontos 6 a 20, caracterizado
porque as fibras têm a forma de corrediça, de acôrdo com os pontos /
um fio estirado tratado por um pro- e 3, caracterizados pelo fato de que o
cesso de torcimento por torque, ou braço-suporte é associado ao chassis
de um fio encrespado por passagem do carro mediante um paralelogramo
sabre a borda de uma face, ou de um articulado.
Lio encrespado quimicamente.
5. — Ap erfeiçoamentos em porta
229 ) Um processo segundo quais- corrediça, de acardo com os pontos
quer dos pontos 6 a 21, caracterizado anterioreá, caracterizados pelo fato
porque as fibras compreendem fibras de que uma mola atua sôbre o brade nanam.
ço-suporte, de modo a que a posição
239) Um processo segundo quais- do ponto morto da mesma fique siquer dos pontos 6 a 22, caracterizado tuada entre as duas 'posições-limites
porque o pêso das fibras é de 8 a 1 do dito braço.
rezes o pêso do material ligante no
6. — Aperfeiçoamentos em porta
produto final.
corrediça, de acôrdo com o ponto 5
249) Um processo para fabricação caracterizados pelo fato de que a reCe uni material em Olha similar ao ferida mola se dispõe dentro do pacouro, caracterizado por ser substan- ralelogramo articulado.
cialmente conforme descrito em
7. — Ap erfeiçoamentos em porta
quaisquer dos' exemplos dados acima. corrediça, de acôrdo com os pontos
259) Um processo para fabricar ma- anteriores, caracterizados pelo fato
aerial em fôlha similar ao couro, ca- de que o braço-suporte apresenta a
wacterizado por ser substancialmente forma de um T e suporta, nas ext-econforme acima descrito, com refe- unidades de sua travessa, os membros
Anela ao desenho anexo.
de guia para o deslocamento da por269) Material em fôlha, caracteri- ta.
dado por ser feito por um processo
8. — Aperfeipamentos em porta
aegundo quaisquer dos pontos 6 a 25. corrediça, de acôrdo com os pontos
A requerente rivindica de acôrdo anteriores, caracterizados P elo fato
com a Convenção Internacional e o de que a haste longitudinal do braArt. 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de ço-suporte é Constituída por dois ti27 de agôsto de 1945, a prioridade do rantes paralelos entre ai, tirantes êscorrespondente pedido depositado na ses que são osciláveis na direção da
Repartição de Patentes da Inglaterra guiagem da ' porta,.
em 2 de março de 1961, sob n 9 7.578.
9. — Aperfeiçoamentos em porta
QINT9 42.710 — 11 - 10 - 66 — Cr$ co)
corrediça, de acôrdo com os Pontos
anteriores, caracterizados pelo fato
de que o trilho-guia para o deslocaT8aldf0 N9 109.540 DE 3 DE
mento longitudinal da porta é disABRIL DE 1939
posto na mesma, a cérea da metade
Requerente: Daimler-Benz Aktien- da altura da porta.
çesellschaft, firma alemã (Alema10. — Aperfeiçoamento em porta
nha). corrediça, de acôrdo com o ponto 9
Pontos característicos le: "Aperfei- caracterizados pelo fato de que o recoamentos em porta corrediça, espe- ferido braço-suporte assenta numa
cialmente para viaturas automéaeis". das extremidades ou no meio da
(privilégio de invenção)
abertura da porta; e pelo fato de que
a referida guia no primeiro caso se
Pontos Canteis-Mucos
estende em sentido contrário esten1. — Aper feiçoamentos em porta dendo-se, no segundo caso, para ambos
os lados.
corrediça, especialmente, para alatoares automóveis, portaa essas providas 11. — Aperfeiçoamentos em porta
de uma vedação elástica ou compla- corrediça, de acôrdo com os pontos
cente entre a porta e a estrutura do anteriores, caracterizados pelo fato de
Veículo, caracterizados pele fato de que a guia da porta dispõe de, no
que a porta pende de, pelo menos, um mínimo, uma mola recuperadora, a
Laaço de suporte ou sustentaçar
qual é colocada sob tensão pelo des-

locamento da porta, e, pelo fato de
que a porta, em sua posição intermediária, bem como, na ou nas posições
extremas, é mantida no braço-suporte por meio de descansos acionáveis
por exemplo, elásticos,
12. — Aperfeiçoamentos em porte
corrediça de acôrdo com os pontos
anteriores, caracterizados pelo fato
de que, também, a extremidade do
braço-suporte, articulada ao chass:s
do carro, apresenta uma forma em
T, e• pelo fato de que os mancais da
sua articulação estão dispostos nas
extremidades da travessa do braço.
13. — Aperfeiçoamentos em porta
corrediça, de acôrdo com • os pontos
anteriores, caracterizados pelo fato cie
que o braço-suporte é suscetível de
deslocar-se relativamente aos mancais de sua articulação, de preferência, de um modo elástico.
14. — A perfeiçoamentos em porta
corrediça de acôrdo com os pontos
anteriores, caracterizados peio fato de
que o braço-suporte é suscetível de
deslocar-se e mrelação aos membros
de guia, de preferência de um modo elástico,
15. — Ap erfeiçoam/lentos em porta
corrediça, de acôrdo com os pontos
anteriores, caracterizados pelo fato
de que o braço-suporte é suscetível
de deslocar-se em relação ao chassis
do carro, sôbre um trilho-gida que
oscila, junto ao chassis, em Ulmo de
um eixo que se estende na direção de
deslocamento.
16 — Aperfeiçoamentos em porta
corrediça, de acôrdo com um dos
pontos anteriores caracterizados pe-
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A VENDA°
Na alombem:
Seção de Veadas

Av. Rodrigtica Alves, 1
Agência 1: aninistário da [Fumada
Atende-se a pedidos pelo 2wvagon
Reenibôlso

Poete!

í2stacgdia

Na sede do

10 fato de que o Maço-suporte
constituído por uma parte superior e
por uma parte inferior; e pelo falo
de que a parte superior -- pelt. 'menos, na posição interneediária da
porta — é suscetível de oscilar, juntamente com essa última em relação à parte inferior.
17. — Aperfeiçoamentos em aorta
corrediça, de acôrdo com o ponto 16,
caracterizados pelo fato de que a parte superior do braço-suporte co apóia,
por meio de um pino giratório, em
um braço oscilatório Oco da parte inferior, de maneira a poder executae
uma rotação angular, de ernplitude
determinada.
18. — A perfeiçoamentos em porta
corrediça, de acôrdo com os pontoe
anteriores, caracterizados pelo feta
de que a maçaneta O- —ala se acha
disposta no braço-supc .
19. — Aperfeiçoameaos em porta
corrediça, de acordo com os pontoe
anteriores, caracterizados pelo fatal
de estar previsto, entre dois componentes, articulados entre si, do dic.
positivo de suporte da porta, um diepositivo de aferrolharnento, cujo desengate se acha montado na maçaneta.
20. — Ap erfeiçoamentos em pOrta
corrediça, de acôrdo com o ponto anterior, caracterizados pelo fato de que
o dispositivo de aferrolhamento ca
acha construído de maneira a aforrolimar, mutuamente, dois dos limbos
paralelogramo articulado.
21. Aperfeiçoamentos
—
em porta
corrediça, de acôrdo com qualquall
dos pontos ante riores, caracterizadc0
pelo fato • de estarem previstos do)
dispositivos de acionamento, de Voe
ferência, a motor elétrico, sendo uns
para o movimento oscilatório do bfa°
ço-suporte e outro para o movimenta
corrediço da porta.
22. — Aperfeiçoamentos em Nina
corrediça, de acôrdo com o Ponto 2,
caracterizados pelo fato de cotar Cada dispositivo de acionamento prei)e
vido de um interruptor-limite: citando, ainda, previsto, para cada
qual, uma chave elétrica disposta sfà@
painel de instrumentos ou no enlute de direção do carro o, tem a»-i73.,
na parede externa da porta
— Aperfeiçoamentos em poeta
eaarediça, de acôrdo com qualq52(..:
dos pontos 1 a 20, caracterizados Nilo fato do que à porta se acha incorporado um dispositivo deslocador ema
eediço, por exemplo, um motor ele°
trico com cabo de tração, correntra
cremalheira ou similar, destinado
efetuar o deslocamento longitudinal
dea porta, podendo ser acionado dela
de a maçaneta da porta.
24. — Aperfeiçoamentos em porta
corrediça, de acôrdo com qualquer
dos pontos 21 a 23 caracterizados pelo fato de que, entre o motor elétrico
de cada dispositivo de acionamente
e os seus membros de transmissão,
se acha previsto um mecanismo de
roda livre, por exemplo, uma empreagem deslizante.
00°
94'0 — 20-10-66 — Cr$ 20.000)
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da gata da publicação começara
a correr o prazo de 80 dias para o deferinzento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar siais o posições ao Departuments,
Na. Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se - Julgarem prejudiéados com a concessão do registro requerido
n11n11111.1••n

Térmos ris, 754.887 a 754.899. de
17-6-1966
Roberto Carlos Braga
Guanabara

suspensórios, saldas de banho, sandálias,
.sueteres, shoÉts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Classe 38
Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc, não incluídos nas classes
16, 44 e 49

Termo n.° . 755.901, de 17-6-66
Irmãos Dalla Bernardina Ltda.
Espirito Santo

eASkOAS
WAOLBUS

Classe 39
Artefatos de borracha e de guta percha,
não incluídos em outras classes
:alasses: 6, 7, 8, 11 e 16
Classe 41
Titulo de estabelecimento
)
Substâncias 'alimentícias e seus prepaTermo n.9 754 . 902, de 17~6-1966
rados. Ingredientes de alimentos.
Irmãos Moraes Ltda
Essências alimentícias
Espirito Santo
: Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperitiANISSIMA A Gu n RDENTE DE CANA
vos, aniz, bitter, bramly, connaque cervejas, fernet, genebra, pia, kumel, licores, nectar, punch, pipermint, rhura,
Classes: 33; 9; 25; 26; 32; 35; 36: 38: sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver39; 41; 42 48 e 49
tnouth, vinhos espumantes, vinhos
Título
quinados e whisky.
Classe 9
Classe 49
Instrumentos musicais e suas partes
Integrantes, exceto máquinas falantes Para distingn,ir jogos, brinquedos. passatempos e artigos desportivos: AutoClasse 25
¡imagens, gravuras, estátuas, estatuetas. tomóvels e veiculas de brinquedos,
Stampas, manequins e análogos. Quais- armas de brinquedo, baralhos, balá
Classe '42
illuer obras de pintura e escultura não para todos os esportes, bonecas, árvoArtigos da classt
res de natal, ¡chocalhos, discos de arreincluídas em outras classes
mêsso desportivo, figuras de aves e
Termo n.° 754.903, de 17-6-1966
Classe 26
Irmãos Dalla Bernardina Ltda.
Artefatos de madeira, osso ou marfim, aves e animais, jogos de armar, jogos
de mesa, luvas para esporte, miniatunão incluídos em anisai classes
Espírito Santo
ras de utensílios domésticos, máscaras
Classe 32
para distinguir: Almanaques. agendas, ¡tarei esporte. nadadeiras, redes para
pesca. tamboretes e. varas para
anuários, álbuns Impressos, boletins, capesca
tálogos, edições Impressas, revistas, 6ros de publicidades, programas radio, Classe C
Milicos, rádio-televisionadas, peças tea- Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
trais e cinematográficas, programas
tratos, agua de colônia, água de toucacircenses
cador. água de beleza, água de quina.
Classe 35
água de rosas, água de alfazema. água
ptlea preparadas ou não. ca- para barba. 1130e8 e tônicos para os
(Couros
murças. couros. vaquttas. pelicas. e ar- cabelos e para a, pele, brilhantina. banClasses: 6, 7, 8, 11 e 16
isfato dos mesmos: Almofadas de coa- dolina. ''batons". cosméticos, fixadores
Insígnia Cornercial
008. arreios. bolsas, carteiras. caixas. de penteados, , petróleos, óleos para os
Olcotet de couro, carneiras, capas para cabelo, creve rejuvenescente, cremes gor- Têrmos- os. 754.904 a 754.907, 754.939
ãlbuns e para livros, embalagens de durosos e poknadas para limpeza da
e 754.910, de 20-6-66
tanso. estalos. guarnições de couro para pele e "maquilage". depilatórios, deso- Murakami Agro Comercial e Industrial
automóveis, onarnições para porta-blo.
S. A.
tos, malas, maletas. porta-nntss porta- dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
lápis
para
e
talco
perfumado
ou
não,
chaves. porta niotieis. pastas. pulseiras
São Paulo
4e couro. rédeas. 'selins. sacos para via- pestana e sobranceiras. preparados para
embelezar
cílios
e
olhos,
carmim
para
gem. sacolas. calcos. solas e sola :los
c cosmo -e para os lábios, sabão e 'reme
tirantes pc , a arreio , e valsas
para barbear. sabão liquide perhanado
Classe 36
:130 sabotastes. dentifrícios em pó
Para distincpur: Artigos de . veatuárictS
e roupas feitas em geral: Agasalhos passa ou liquido, sais perfumados para
aventais a!paraeras. anáguas. blusas sati'-ns pentes. vaporizadores de perfubotas, bot nas, blusões, boinas baba. me es cõvas para dentes, cabelos, unhas
Indjistrii arásil e ira
aounasi. bonés„ capacetes. cartolas, cara- e ci?ins saquinhos perfumado, preparapuças casacão, coletes, capas. chales: dos em pó. Pasta, liquidas s tijolos
Classe 46
iletchecols. enleados, chapéus, c.ntos, para o tratamento das unhas. dissol Para distinguir: Amido, anil, azul da
ventes
e
versiZes.
removedores
da
cutiOntas, combinações. corpinhos, calças
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos,
da, senhoras e de crianças calções, cal- cula. glicerina perfumada para os cabe- algodão preparado para limpar metais,
:os
e
preparados
para
descolorir
unhas,
ças, cara 'seis, camisolas, camisetas
detergentes, espremacetes, extrato de
t4secas, ceroulas. colarinhos, cueiros :fitos e p intas Ou sinais artificiais. óleos anil, fécula para tecidos, fósforos de
para a pele
olas, casal os, chinelos, dominós. acharcêra e de madeira, goma para lavanpedi. fantasias, fardas para militares, co'Térino n.9 754.900, de 17-6-66
deria, limpadores de luvas, liquidas de
Nglais, fraldas, galochas, gravatas. gor- Instaladora Telefónica de Goiás S. A. branquear tecidos. líquidos mata-gorduogos de lingerie. jaquetas. leques
Telesa
ras para roupas e mata óleos para rouguvas, ligas, lenços, mantôs, meias:
Goiás
pas, oleina, óleos para limpeza de cai"grans mantas. mandriai:), mantilha paroí, pós de branquear roupa, salicato
sfatós, pains, penhoar, pulover, pelerinala
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
Ougas. ponches, polainas, pijamas., pusabão comum, eabão de esfregar e sadica, perneiras, quimonos, regalos,
aasse 8
ponáceos, tijolos de polir e verniz
aolie cie chambre, roupa°. sobretudos.
Migo; da classe
para calçados

TELES A

Classe 31
Adesivos para vedação. anéis para vedação argolas ' para vedação. arruelas
para vedação: barbantes, barracas de
campanha, betume paro vedação,
chas para vedação. hulão (rõlha para

-a. ): cabos, canaiétas. cordas, cordéis cordoalhas. co-dõas. correias de
tran qnissâo de hada espécie: enxárcias, esfera , p ara veda ç ão : titilhos para
amarradias. forros para vedação, topefaça: gachetas• jantas para vedação:
-, lonas p ara freios de veizulos;
n'---weiras. missas para vedação, mo-

t as para vedaçso: rôlhas: tampe*, para
vedação (fins não medicinais) tendas,
tiras para vedação, tubos para vedação,
tuhula 2s para vedacao; válvulas para

vedação
Cias i(cuio
Para distinguir:Ves
2 ls e suas partea
inegrantes: Aros para bicicletas, autonSveis. atito-caminhões, avitSes. amori-cerlores alavancas de câmbio barcos,
a r ar/nes. braços para veiculos bicfelea
'as, carrinhos de Mão e carretas, caminhonete, carros -ambulantes. caminhões,
r. rn g tratores, carros-berços. carro
• anoues ca •rosarriaadores. carros, cair.
'ocas carrocerias chassis. chapas C.11%.
tilares para veiculos. cubos de veiculos,
orrediços para veiculos direção. desll.
:arteiras estribos, escadas - rolantes. eles
'adores para passageiros e para carga,
amares nasa carros. `eixos de direção.
a•eioa, fronteiras para velculoS,
, ramotia.is. ' lanchas motociclos, mola.%
notoricletas motocargas moto furgões,
•-"'
navios ônibus. para-choques.
iara-laMas p ara-brisas pedais. 'meiam,
-ririas nara bicicletas raios para bicIelea
-as rehocase. radiadores para veiculo.
'idas p ara veiculos. seuins. triciclos. ti.
-antes para seiculos. vagões. veloclpes
irá vareta, .
contrôle do afogiar e
.welera . lot • n);eis, troleitais. varaes de
carros toletes para carros
Classe 6.
Máquinas a vapor (exceto locomotivaY,
caldeiras de vapor, instalações de vapor, eletro-caldeiras, reservatórios, condutos de pressão, caldeiras acumuladoras, separadores de Pó, separadores de
líquidos em gotejo, aparelhos de aço
inoxidável para indústrias químicas ou
industriais de química aplicada em maquinismos ara indústria de iro-chitas alis
mentidos e bebidas, maquinismos para
tinturaria, máquinas • para tingir ens
grandes larguras, instalações de alvejamento, vaporação e extração, instalações
de absorção, p rensas, motores de combustão interna, compressores, instalaçãcs ventiladoras, tubos compressores,
compressores diagonais, compressores
axiais, turbinas a vapor e a gás, ins- •
talações de turbinas a gás, ventiladores,
bombas, tubulações, máquinas frigoríficas, instalações frigorificas, de baixa .
temperatura, instalações frigorificas rápidas, bombas térmicas, condutos de
gélo artificial, máquinas de aquecimento central e de irradiação, transforMadores térmicos, instalações de arejamento, instalações de ar condicionado, km.*
talações de arrefecimento de coque. teares, máquinas e suas partes de fundição
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Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substancias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas Lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento. óleos
para amortecedores, petróleo e
amerosene
ChS,SC r

Para d.stinguiri Absorventes. acama.
eidos. acetatos. agentes químicos para
9 trata:m-2sta e coloração de hbras,
eidos ouro e celulose: água-raa airdrainE:. unlinar, iluraen. alvaiefle. alvejantes industriais. alumiam o ob
mionlaco. anti-incrustantes anti-oxidan
tes, anti-corrosivos. anti-detonanteo azo,
tatos. água acidulada para acumulado
res ânua: oxigenada para fins industri
aia amônia: banhos para . galvanização
benzinas. benzo!. betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio: cal virgem. car.
vaes. carbonatos. catalizadores celulo
se, chapas fotográficas, composições eu
tintares de incendi°. cloro, corrosivos
cromas:is. corantes, creosotos: descoran
tes, desincrustantes. dissolventesa emul.
soes fosográficas. enxofre, ater. asma!teci, eestearatos: feno!. filmes sensibilizados para fotografias. fixadores, fluidos para freios, formol fostatos indusfaaforos industriais. fluo;etos
fundentas sara solda: galvanizadores.
gelatinas paro fotografias e pinturoa.
glicer'na: hidrato% hidrosulfitos: Impar
ineabilizantas laduretos, lacas: massas
para pintura. magnésio, mercúrio, nitra
tos, neusraliz,adores. nitrocelulose: pro
ouidos, cnaidante. óleo para pintura óleo
de linhaass. produtos quimicas para isapressão. aota sssa industrial. papais heliograficos e preliocopista, películan sensiveis,. papéis para footgrafias o análises de laboratório, pigmentos. potassa
p ós metálicos pára a composição de tia,
preaaraaCtaa para fotografias osodusss para eia-uai:ar pratear e cromar
produtor çrara diluir Untas. pruzsiatoz.
reativoc. c=ovedores, sabão centra.
mis. Ga..ti:alatoas secantes. se.wibilizasatea
sililatm coda- caustica. COILIÇC21;
CW de oro tzsdusiat. aolventera milia
tos, 11n2s..s; eoi sió, liqoidaci. c6lirlcs ou
autos= çara madeira farra. paredes
construcaes. decorações, couros. tecido:2.
Um, as-u1=e. barcas e v;.›..1culins. calca
industr. iai.„ thiner. vernizes. ar:gogo
Têrmo a.° 754.908, de 174-66
Cia.
Irmãos Kusniec
São Paulo

LANESKA

I ductria Brasileira.
Cães:: 36
Para dir:Inguk: Artigos ês-, VegligrioS.
ger.7£109
e KrilP2',3 faitzs
argentais. alpargata.' anáguas. 11Auses.
E:Mala% boinas. loks.
Couros, trosás. caweette, er...rtolns.. cera.
172as, r7-' -71CM, Ca1e2.B. capaa,
eacbecols. ealgadoo. efam pfr^ diaboa,
é22itas. e.=çõss. ~piabas, eslças
tz),~Él e 4ke calestm, atá0le

ca& camisas. camisolas, cami csas
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos dominós, achar
pes. fantasias, tardas para militares colegiais, fraldas. galochas gravatas. asaroa jogos de Iingerie, jaquetas, !acues
luvas, ligas, lenços, mantiis meias
maios. mantas, ausadrião mantilhas paletós, palas, penhoar psdover. palermas
peugas. pouches. polainas pijamas pts
alma perneiras. quirrionos. regalos.
robe de chambre, ri:0a°. sobretudos
suspensórios, saídas deis-anho, sandálias
sueteres shorts. sungas. atolas ou slacks
toucas, turbantes. ternas, uniformes
e vestidos
Termo n.° 754.912, de 20-6-66
Ao Barulho de Vila Guilherme Ltda.
São Paulo

AO BARULHO DE
VILA GUILHERME
IND. BRASiLEiRA
awso.

-

Para distinguir tacidris em geral: tecido:
'aia confecções em geral para tapeca
rins e para artigos de cama e mesa.
A 'Uodã o. alpaca. cânhamo. cetim. carg
easimiras. fazendas e teddos de lã eis
peças. luta. iersev linho, nvlon. naco.
aaco, percalina. rami. raion. seda na
'tirai. tecidos plásticos tecidos impar
meáveis. tecidca le pano couro e
veludo:
Têrmo n.° 754.913 de 20-6-66
Distribuidora de Relógios Melf Ltda.
São Paulo

Datt
Classe 8
Relógios
Têrmo n.° 754.914, de 20-6-66
Cafeeira e Cerealista Costa Dias Ltda.
São Paulo

GOSTA DIAS
Classe 41
Para distinguir genericamente café e
cereais
Termo n.° 754.917, de 20-6-66
Instituto de Beleza e Boutique
Charme-Chic Ltda.
São Paulo

CHARMI -CHIO
Ind. Bras ile ira
aasse 33
Instituto de beleza
Térino n.° 754.918, de 17-6-66
Cerealista Cacldeo
SE° Paulo

• CADDEO
Brasile ira

I ad .

Classe 41
Cereais

n uvas, ligas
eNos, cuantós meias,
maiôs, mantas mandrião, mantilhas. pas
tetos. palas penhoar, puiover palermas.
peugas. pouches. polainas piramas. puCOR IOLA
nhos, perneiras. quimonos
regalos,
Ind. Brasileira
robe de chambre, roupão. sobretudo%
Classe 42
suspensórios saldas de banho sandálias
Para distinguir: Aguardentes, aparai- sueteres, shorts sungas. golas ou stades
vos, aniz, bitter, brandy, conhaoue certouca, turbantes, ternos, imitar:nas
vejas, ternas, genebra, gin, kumel. ficoe vestidos
res, nectar, punch. pipermint, r hum
Têrmo n.° 754.925, de 20-6-66
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
Plínio Telles Rudge Filho
mouth, vinhas espumantes, vinhas
São Paula
quinados e whisky
Têrmo n.° 754.919, de 20-6-66
Adeda Coriolano Limitada •
São Paulo /

•Têrmo n.° 754.920. de 20-6-66
Carlito Vieira de Jesus
São Paulo

CODUICIO DE
Classe 46
Titulo de estabelecimento
Térmo n.° 754.921, de 20-6-66
Bak. e Lanches Universal Ltda.
São Paulo

UN 3,- VER Ui.
1rid. Bras 11 eirm.

Classe 41
Empadas, lanches, pizzas e sanduichas
Termo n.° 754.922, de 20-6-66
Escarlate
Corral Ltda.
São Paulo

DII S TR IA DE
TINTAS E VERNIZES ESCARLATE
Classes: 1 e 16
Título de estabelecimento
Tarmo n.° 754.923 de 20-6-66
Frigorifico Montini Ltda.
São Paulo
PIONTINI

Ind. Bras ile ira
Classe 41
.
Carnes em conserva e frios

Termo n.9 754.924, de 20-6-66
Rayrnor Indústria e Comércio de
Confecções Ltda,
São Paulo

RAymoli

Iad

Er as

ile ira
cassw so

Paira distinguir: Artigos de vestuãrias
e roupas cafua em geral: Agasalhas
nIpargatnz,,,, anáguas.
beiras botinas blusões. boinari babadowna, bonés, capacetes. cartolas, casFQpoca3, casacão, coletes. capas> rhPil,en
cosbecols. — calçados, cânéus. dotw
cinims. combinaçõec wrpinbas. calças
de sanboraz e de crianças, calções. cal.
çao. camisas, camisolas. caraisetaa,
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, cri:latos, doinin6s. acharam fantasias, fardas para militares., colegiais, fraldas, galochas, eravataa, acasos, jogos de lingerie, laquetas, kteriskS.

CAVERNA DU
BATLIAN

Classe 33
Um local para exposições e feiras, recreações, reuniões, restaurantes, bares
jogos de boliche, esportes, clubes, boi,
les, bibliotecas, cinemas, teatros, jogo
de .pingue-pongue e natação
Têrmo n.° '754.926, de 20-6-66
Artes Gráficas Miram Ltda.
Sio Paulo

EraLE

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Têrrno n.° 754.927, de 20-6-66
Plínio Telles Rudge Filho
São Paulo

EIrx/Dzsco
Ind. Brasileira
- Classe 8

Discos gravados
Termo n:° 754.928, de 20-6-66 Plínio Telles Rudge Filho
:São Paulo

c11.15Treani r a
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas. blusas,
botas,' botinas. blusõea, boinas, babadour ns, bonés. canacetes, cartolas, carapuci',,si cá^ acào. coletes. capas, chales,
cacheCors, clareados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de Senhoras; e 'da crianças, calções, calçass • •camisas. camisolas. camisetas,
cuecaaa 'ceroulas. colarinhos, cueiros.
casacosa.chineloa, dominós. achar.,
pez. fantasias.. fardas para militares. colegiala: fraldas. galochas. gravatas, gorros; jogos-.dt gingaria. jaquetas, laguês
luvas.. ligas. , - lenços, mantas. meias
cealõsS :mantas, mandribo, mast-lhas. mas
letós, palas. penhoar. pulover. pelerinas,
peugas..- pauches: polainas, pijamas. punhos, perneira?, gulmonos. regalos,
robe .cle chambre. roupão. sobretudos
suspenaórios„ saídasde banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas. atolas ou slacks
toucas. turbautts. ternos, uniformes
e vestidos
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Publicação feita da acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante &sisa prazo nadarão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industriai aquêles que se julgarem prejudicados com a Concessão do registro 'equerido
o
Termo n.° 754.929, de 20-6-66
Plínio Telles Rudge Filho
São Paulo

61eaS coo:estiveis, ostras ovas
nostarda. mortadela, nós moscada. ao
a de tomate mel e melado, mate, maks
ats para mingaus, molhos. moluscos
=serva, lentilhas, linguiça, touro. mas.
In NI /S HOW
mento de animais e aves. torrema,
Ind. Brasileira,
toucinho e vinagre
Classe 32
Terme n.° 754.933, de 20-6-66
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Eletrônica Costa •Ltda,
anuários, álbuns impressos, boletins, caSão Paulo
tálogos, edições impressas, revistas, órCOSTA
,
gãos de publicidades. programas radioBrasileira
r
fônicos, rádio-televisksnadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
Classe 8
circenses
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
Tênia) n.° 754.930, de 20-6-66
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparePlínio Telles Rudge Ltda.
lhos de refrigeração, enceradeiras, asSão Paulo
piradores de p& fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuve:ros, aquecedores,
MINII)iL RÂ L
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expreClasse 33
medores liquidificadores elétricos, má
Expressão de propaganda
quinas para picar e moer legumes e
Termo n.° 754.931, de 20-6-66
carne, resistências elétricas, fervedores,
Plínio Telles Rudge Filho
estufas, Ventiladores. pacatas e bules
São Paulo
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, : formas elétricas, máquinas
0.
FUSCA
f
fotográficas e cinematográficas, camInd.. Brasileira. •
painhas elétricas, garrafas térmicas, reClasse 21
gadores automáticos, lâmpadas, apareVelculos em geral
lhos de lá fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores cons
Termo n.° 754.932, de 20-6-66
Indústria Comércio e Representações densadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
"Frigosal" Ltda. corrente, fusivel. aparelhos fotográficos
São Paulo
e cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-lours e lustres, máquinas
FItI G0S.AL
para lavar roupas para uso
Ind.. Brasileira`
doméstico
Termo' n.° 754.935, de 20-6-66 . •
Classe 41
Alcachofras, . sletria. alho, espargos Auto Pôsto "Madre de Deus" Ltda.
açúcar. alimentos para animal& amido
'
São Paulo
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum, aveia, avelãs. azeite, azei
MADRE DE DEUS N,
tona& banha. bacarlau. Intatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
Lnd. Brasileira
•
café eni p6 e em arão camarão. carieis
.
Classe 47
em pau e em p6. cacau. carnes. chá
caramelos, chocolates. confeitas, crave Para distinguir combustíveis, lubrificancereal.. cominho. Creme de leite creme tes, substâncias e. produtos destinados à
alimenticios. croquetes compotas. can iluminação e ao aquecimento: álcool
gica. coalhada. eastar.ha. cebola. covil motor, carvãO - a gás hidrocaeboreto,
tnentos Para alimentos, colorantes gás metano, butano e propano, gás enitouriços. dendê doces doces ' de fru garrafado, gás liquefeito, gasolina, gratas; espinafre. essências allmentates..em xas lubrificantes, óleos combustíveis,
nadas, ervilhas. eturovas, extrato de to óleos lubrificantes, óleos destinados
iluminação e ao aquecimento, óleos
mete. farinhas alimenticias. lavas. ft.
para amortecedores, petróleo e
cuias, Rocos, farelo fermentos, feita°
querosene
figos. frios, trutas sé'cas naturais e cria.
Termo i n.° 754.936, de 20-6-616 .
'alisadas: glicose, goma de mascar. gca
Engenharia e Construções
luras, granulos. gra° de bico, gelatina R. B.
• Ltda.
condensado leite em o6, legumes em
margarina marmelada macarrão. aias.
São Paulo
lias alimentícias mariscos, manteiga
oaes. paias prallnés .pimenta. pós para
‘\,, R. B.
tatal¡ns. pickles. peixes. presuntos. Patès. petit-pois, pastilhas pizza& pudins•
Classe 16
gueilos, rações balanceadas para csffl. Para distinguir: Materiais para constasmala, requellees. sal saga. sardinhas
es e:decorações: ArgamasSas. • argila
sanduldies. salsichas, salames. sopas tt13- areia, azulejos, batentes. balaustres. blo
latadas. sorvetes , suco de tomates e de cos de cimento. blocos para pavirnenta.
frutam torradas, tapioca tâmaras. talha. cão, calhai.' cimento, cal, cré. Chapas
doa• tremoços. tortas tortas nana all• isolantes. caibros. caixilhos.',
goiabada geléias. herva doce. berra abanas 'pia coberturas. caixaí' (légua
•mate, hortaliças, * lagostas. linguaa leite caixas. de d'escarga para. eri*oi: edifica.es.

Ind.

atlas prernoldadas, estuque, emulsão de
base astáltico, estacas. esquadrias. estruturas metálica para construções. !ameias de metal. ladrilhos. • lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. `Material isolante contra frio e calor. manilhas. mas.
sai para revestimentos de partdea ma.
deiras para constrições, mosaicos. pro.
duros de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as arganaas
sai de cimento e cal, hidrásilica, pedregulho, produtos betuminosos, unpermea.
hilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cimento • ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtntilaçâo. tanques de cimento., vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo n.° 754.934, de 20-6-66
Catuabar Lanches Ltda.
São Paulo
CAIU ABAR

Classe 41
Para distinguir genericamente substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências aimenticias
Termo n.° 754.938, de 20-6-66
Indústria de Tecidos Fendia Ltda.
São Paulo

pruclk.

Snd. Brasil ei ra
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.
caroã, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, fersey. linho, nylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano cousa
e veludos
Termo n.° 754.937, de 20-6-66
Car-Max-Fer Produtos de Beleza Ltda.
São Paulo
•

"CAR—MAX—PER"
Ind. Brasileira
Classe 48
ara distinguir: Perfumes, essências, tez
tratos. água de colónia. água de touca
-ador. água de beleza, água de quine
ipua de rosas. água de alfazema. águe
sara barba, loções e tônicos para or
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos. fixadora,
de penteados. p etróleos. 61aas Crara,,sa
abelo, creve reitivenescente. :remes g-dr
lurosos e pomadas para . limpeza di
ide e "maquilage" depilatórios. &mo
iorantes, vinagre aromática p•S' de anos
talco perfumado ou não lápis pare
iestana e sobranceiras, preparados pare
-mhelezar cultue e olhos, carmins pare
rosto e para os lábios, sabão e creme
)ara karbear. sabão liquido perfumado

)1.3 não saboncea. • dentifricios em D6.
aasta ou liquido. MiS p erfumados para
anhos. D entes. vaporszadores de perna.
ne, escOvas para dentes. catsslos unham
cibos. saquinhos perfumas* prepara.'
dos em p 6. pasta. liquido. e Idiotas
Para o tratamento das unhas. dissol.
ventes e vernizes, removedores da cutis
alia, glicerina perfumada para os- cabeos e preparados para descoloris unhas,
-illos e fintas ou g alais artificiais óleos
Termo n.° 754.940, de 20-6-66
Ouromil Joias e Relógios Ltda.
São Paulo

--01TROMILJ
1
•

'

IND. B
RASILEIRA

Classe 13
Adereços de metais preciosos ,semipreciosos e scas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adore
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de (antasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais pra.
ciosos. berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou Semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais' preciosos, dedais .de metais pra.
fio de prata, fivelas de metais preciosos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
'jóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhas de ' metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. palitos
de ouro Pedras preciosas para jóias. pedras senil-preciosas para jóia pérolas
e imitações de 'pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais 'preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescoS
de metal precioso, serviços de saladas,
• de frutas.de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal,
tunnalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Termo n.° 754.939, de 20-6-66
Metalúrgica' Iracy-Venturini Ltda.
São Paulo

IRACY-VENTURINI
IND. BRASILEIRA
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie.
cutelaria em gera/ e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras. açus
careiros: broças, bigornas. baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, birnbonierer
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides)
chaves: cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
poderão apresentar suas oposições ao Departamento
correr
o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo
a
buli:lona) da propriedade industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

caixas de metal para portões, canos ie
chaves de fenda chaves isglésa
cabeções. canecas. cipos, cachepots,
centros de mesa, cogueteleiras caixas
para acondicionamento de al:mputos
caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras, conchas coadores; distintivos do
bradiças; enxadas, enxadões, esfera
engates, esgu chos. enfeites para arreios
estribas, esferas para arreios, sspwaa.
deiras; turtno.'s. "oices. ferro para cortai
cap im ferrolins, lacas, facões, tecnaettraF ferro comum a carvão. *Liteiras.
tunis, fôrmas pari doces, freios para
estradas de ter-o, frigideiras; ganches.
grelhas gar‘os, ganchos para quadro
gonzis para clarruagens: insígnias: I..
mas, lâminas, liroreiros. latas de lá...).
jarras; machadinhas, molas para poeta,
molas para venezianas. martelos Jarretas matrizes; navalhas; puas; pás. pregos, p arafusos, picões, porta-gelo; p0seiras, ' orla-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, coIdanas, ralos para p:as, rebites, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos. sacarrolha; tesouras. talheres atlhadeiras, torgueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turibmos; vasos vasilhames
•
e verruma
Termo n." 734.941, de 20-6-1966
Irmãos Darakjian Ltda.
São Paulo

CONFECÇÕES
LINGERFIX
Classe 36
Titulo
Têm/10 0 .0 754.942, de 20-6-1966
Restaurante Chafriz Ltda.
São Paulo

I rt d?

f.

Classe 41
Alcachofras aletria, alho. aspargos,
acécar. alimentos para animais, amido,
amendoas, 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,
ara pau t. em pó, cacau, carnes, chá,
cararnelis chocolates. confeitas, cravo
cereais. cominho creme de le:te. cremes
alanenticios. aroquetes. compotas, cangica coalhada. castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frua
tas espinafre essências alimentares, empadas, ervilhas, amovas, extrato de toemate, farinhas alimenticiart. favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. leiga)
Cgos. frios, katas secas taturals e cristalizadas. Oleosa goma de mascar. gorduras, grânulos. ..grão de bica gelatina
goiabada. geleias, herva doce heava
mate. hortaliças lagostas, línguas. leite
condensado. le:te em p6. legumes em
*mascara, lentilhas, linguiça louro, mas-

sas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macaraái, massa de tomate, mel e Melado, mate, massas para m:ngana, molhos, maluscos
mostarda, mortaciMa, nós moscada. nozes, óleos comestíveis. astras, ovas.
pães. paios pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês. peta-pois pastilhas. pizzas pudins:
queijos. rações balanceadas para animais. requeijões, sai, sagú sardinhas.
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
frutas, torradas tap:oc.a. tâmaras, talharim, tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e. aves, torrões
toucinho ' e vinagre
'Ferino n.5 754.943, de 20-6-1966
Representações Morumbi Ltda.
São Paulo

MORITIMB
índ.. Brasileira
alua.

21

•
semi-preciosos e suas imitações. palitas dras semi-preciosas para jóia, pérolas
de ouro pedras preciosas para Mias. pe- e imitações de pérolas, pratos de medras semi-preciosas para jóia. pérolas tais preciosos, serviços de chã e de ed*
e imitações de pérolas. pratos de me- de metais preciosos, serviços de lisos'
tais preciosos, serviços de chã e de cale de metal precioso, serviços de refrescos
de metais . preciosas. Serviços de licor de metal precioso, serviços de salada&
de metal precioso. serviços de refrescos de frutas de metal precioso, serviços da
de metal precioso, serviços de saladas. sorvete de metal precioso. talheres de
de fonas de metal precioso. serviços de metais preciosos, turíbulos de metal,
turmalinas lapidadas è vasos de
sorvete de metal precioso. talheres de
-metais preciosos
metais preciosos. turíbulos de metal.
turmalinas lapidadas e vasos de
Termo n.5 754.952, de 20-6-1966
metais preciosos
Norconsult — Consultora de Organização Industrial e Comercial Ltda,
Termo n. 5 754.945, de 20-6-1966
São Paulo
Sonita Ltda.
São Paulo
. NOR UON SUM.°
B HOR IZON TE-MG,
• SONITA LTDA.
Classe 33
Titulo
Nome Comercial
Termo
n.°
754.953,
de 20-6-1966
9
1/.
754.946,
de
20-6-1966
Termo
Tipografia e Papelaria Los. Angeles
Indústria de Tecidos Felicia Ltda.
Limitada
- São Paulo

Para distinguir: Veículos e suas partes
TIPOGRAFIA E 15r
INDUSTRIA DF.
ntegrantes: Aros para bicicletas auto,
FELAEIA " LOS
TECIDOS FELICIA
nóveis auto-caminhões aviões, amor
acedores. alavancas de câmbio braços
ANGELES"
Nome Comercial
braços para veículos tímida
•
Classes: 32 e 38
Termo n.° 754.947, de 20-6-1966
:a8, carrinhos de mão e carretas cama
Titulo de Estabelecimento
Indústria de Tecidos Felicia Ltda.
ahonetes. arru. ambulantes. caminhões
São Paulo
Termo n.5 754.954, de 20-6-1966
carros. tratores, carros-berços carros
Tipografia e Papelaria Los Angela
7anques carros-irrigadores, carros carINIXIS'r RI A 1.16;
Limitada
-ocas, carrocerias chassis, chapas- aia
TECIDOS FELICIA
São Paulo
:alares para velcutos cabos de veiculo/
e
LTDA
O
orredaos para veículos direçae &ahTIPOGRAFIA E PA'
mdeiras estribos escadas rolanes eleClass e23
\FELAÉIA
LOS AN=
,adcires para moageiros e ara carga
Titulo
GELES
LTDA.
,tigates para carros eixos de direçáo
Termo n.o 754.951, de 20-6-1966
Trios fronteiras para vea-ulos oladão
Nome Comercial
Norconsult
—
Consultora
de
Organiza)comotivas. lanchas motociclos Molas
ção Industrial e Comercial Ltda.
notocicleras. atotocargas mote rurgões
* Termos ns. 754.949 e 754.950, de
odas para bicicletas raios para bicicle
20-6-1966
reboques. radiadores oara veiculo
Norconsult — Consultora de OrganizaNORCONSULT
les, varetas de contróle do &amador •
ção Industrial e Comercial Ltda.
R.de Janeiro-GB
acelerador tróleis, troleibus. varaes
São Paulo
Classe 33
nanivelas, navios. ônibus, para-choques
Titulo
oara-lanaas, para-brisas *pedais pantaes
NORCONSULT
rodas pare veiculo& selins. tricicIes
Ind. Brasileira
Termo n.° 754.948, de 20-6-1966
-antes oara veiados. vasibia velOciDe Bijouterias e Novidades "Poddargoe
Classe 32
.
carros' e toletes pare. carros
'
Limitada
Para distinguir: Almanaques. agendasa
São Paulo
Termo
anuários, álbuns impressos, boletins, asa
754.994, de 20-61966
Sanita Ltda.
tálogos,
edições impressas, revistas, drPODDAEGO
gãos -de publicidades, programas radioSão Paulo
Ind. Brasileira
fónicos, rádio-televisionadas, peças temSOPITA
Classe 13
trair e cinematográficas, programai
Brasileiá.es
circenses
•
Adereços de metais preciosos seniladereços
de
imitações
preciosos
e
scas
Ciasse
-33
Classe 13
Adereços de metais preciosos semi- pedras preciosas e suas imitações, ador- A ras para guardanapos de papd
preciosos e scas imitaçõe& adereços de nos de metais preciosos, semi-preciosos agbitinados álbuns (em branco) álbuns
pedras preciosas e suas inUtaçóes, ador- e suas imitações.' alianças, anéis. arti- para retratos e outógrafos. balões (ea.
nos de metais preciosos, semi-preciosos gos de 4antasia de metais preciosos. aeto para brinquedos) blocos para
e suas imitações, alianças, anéis arti- ba/agandans de metais preciosos ou ~respondência. blocos para cálculos
gos de rantasia de metais preciosos, semi-preciosos bandejas de metais pre- blocos mira anotações, bobinos brochobalagandans "de metais Preciosos ou ciosos, berloques de metal preciosos,- raio. hão impressas, cadernos de acre.
semi-preciosos bandejas ele metais pra- brincos de metal precioso ou semi- ver. • capas para documentos. carteiros)
ciosos, berloques de metal preciosos. preciosos, bules de metais preciosos, estios de papelão, cadernetas. cader.
brincos de metal precioso ou semi. carteiras de metais preciosos, colares nos, caixas de cartão ca:xas para papreciosos, bules • de metais preciosos de metais preciosos ou semi-preciosos. pelaria. cartões de visitas enodes c0carteiras de metais preciosos, colares contas de metais preciosos, copos de marciais. cartões ?adices. cona;:i. carde metais preciosos ou semi-preciosos ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro tolina, cadernos de papel inelimetredo .
COntES de metais preciosos, copos de fio de prata, fivelas de metais Precio- -e em banco para desenho cadernos
ciosos, diamantes lapidados, fio de oure sos. cafeteiras de metais preciosos, jóias esclares. cartões em• branco cartuchos
fio de prata. fivelas de metais areei° bóias falsas. lantejolas de metais pre- de cartolina copas olanoprM . cas, caWS cafeteiras de metais preciosos laia5
ciosos. medalhas de metais preciosos dernos de lembram:a carrete • pa,,tn . ..n-ecinson e suas imitacões
dias falsas. !entejai:is de metni . P,e
neUo pnaelapes raive:birro . n i-av,
ciosos, medalhas da metais precioso:. de ouro p , dras preciosas para jóias. pe- rutus le papel, encadernm,ae de eatael

r
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MARC AS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicado começará
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-----ak,o.„, Nacional da Propriedade Industrial aquêles que lie Nig arem prejudicados com

a correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido, Durante
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ou papelão, etiquetos, %lhas indicas
folhas de celulose, guardanapos. livros
.1 não Impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos, papel!.
nhos, papeis de estanho e de aluminío
papéis sem impressão. papéis em brancc
para forrar 'paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel enceradc
papel higiênico. popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, pa.
pel para embrulho impertneabilizadc
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para etn isruhar tabaco, papelão, recipientes de napel rá•
setas de papel, rótulos de papel. rolo:
de papel transparente, sacos de papei
serpentinas, tubos, postais de cartãe
e tubetes de papei
• • Termo n.9 754.455, de 20-6-1966
Milton Silva Lima
São Paulo

O TABULEIRO DÀ
, BAIANA.
S.Paulo -Capital

Classes: 33, 41 e 42Titulo
754.956,
de 20-6-1966
Termo n.o
Antar Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

nições para porta-blocos. guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. gcarnições de material plástico para utensílios e eibletos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, piás.
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas
prinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos paliteiroa, pás de casinha, pedras pomes artigos protetores para documentos, pis•
xadores dei água para uso donaástico,
porta-copoa, porta-níqueis, porte-notas,
porta-documentos, . placas, rebites todinhas, recipientes, suportes, suportes vara
guardanapos, saleiro, cubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacola, sacos, saqu:nhos, vasilhames para acondiciinamento, vasos,
caras. colas ;a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marceneiros, para sapateiros, para I vidros, pasta adesiva para
material plástico e mgeral
Têrmo nlo 754.958, de 20-6-1966
Telfemica 'tapava Ltda.
São Paulo
.
I "ITI7PEVA"
Tn4. Brasileira
'1 Classe 8 .

isolantes, caibras. Caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas --Jacula.
caixas de descarga para etixos, edihca,
çbes prernoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, tapes, lageotas, material, 150
!ante contra frio ,e calor, manilras, mas.
sás ¡Sara revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, prcs
dutos de base asfaltico, produtos para
tornar impermeabilizmises as argamassas de cimento e aL hidráulica, pedra
culho, produts betuminosos, impermea
bilizantes liquide ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
siatentação, peças ornamentais de ci.
mento ou gesso para tensa e paredes
papel para forrar casas, massas- anti
cidos para uso nas construções, par.
4ustas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
ques de cimento, vms. vigamentos e
vitrós
Têrmo n.9 754.961, de 20-6-1966
Charutaria Pizzolotti Ltda.
São Paulo

"JO —J.O"
Ind. Brasileira

Classe 41
AparelhoS
inter-comunicações
Bombons,
balas,
chocolates, drops,
Termo n.? 754.959, de 20-6-1966
caramelo se bolachas
Brasrubber Indústria e Comércio de
Artefatos de Borracha Ltda,
Termo n.9 754.962, de 20-6-1966
I São Paulo
Elevatec Elevadores Técnicos, IndúsANTAR INDITSTRIA
tria, Comercia, Importação e
"BRÁSRUBBER"
11PDA.
Exportação Ltda.
E
Ind. Brasileira
São Paulo
Nome Comercial.
Classe 39
"EUVATEC*---„
Bacias, braçadeiras, chupetas, cadeiras,
Termo n.9 754.957, de 20-6-1966
Ind. Brasileira
desentupideiras, discos, paramesas fios
Pdfdal Brasileira Limitada
de borracha *ncheiras, pratinhos, saltos
Classe 21
São Paulo
e solas
Elevadores
•
BusiDgé Termo n.9 " 754.960, de 20-6-1966
Têrmo n.° 754.965, de 20-6-1966
Ind. brasisieira
Bar e Lanches lê lê lê Ltda.
Filtros Automobilísticos
Filtrobras
Para distinguir: Artefatos de material
Limitada
São Paulo
plástico e de nylon: Recip:entes -fabri•
São Paulo
• cridos de material plástico, revestimen.
'1E-1 IS -IS"
los confeccionados de substâncias ani•
HIPII/TROBRLS"
Ind.
Brasileira
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
/Ind.
Brasileira
armações para 6cclos, bules. -bandejas,
Classe 41
bases para telefones. baldea: bacia'', bolClasse 6
sas, caixas, carteiras, , chapas, cabos Lanches de: Ancha, mortadela, presunFiltros automobilísticos
to,
churras
c
os,
queijo,
salsichas
e
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
roz-bife
Termos na, 754:964 e 754.983, de
caixas para acondicionamento de ali.
20-6-1966,
mentos, caixa de material plástico pare -Termos is. 754.963 e 754.999, de
Seiva Indústria e Comércio de Óleos
• , baterias, coadores, copos, canecas, con20-64966
chas, capas paia , álbuns e pára livros. Belgobem Indústria e Cornado S. A.
São Paulo
. 'cálices, cestos, castiçais para Velas,
São Paulo
caixas para guarda de ibjetos, cartaInd. ngf•.Vstitei\\i.e
chos, coadores para chá: 'deeeatiso papá'
-.'BELGOBEM".;
pratos, copos e copinhoi- de plásticooe
- Classe ;41
,para soraetes, calxinhaa plOstid
Óleos ,
BrasileiA'v":
para sorvetes, colherinnas, 'pasinhas
Classe 46
garfinhos de plástico para sorvetes:40P'
Classe 35
Para distinguir: Amido, anil, azul da
, Carteiras,capas para álbuns e. para li- Prússia, alVaiade de zinco, abrasivos,
Classe 28' ' •
'
minhas dt plástico para sorVétes,'
vros,; estojos, malas, porta chaves, pas. algodão preparado para limpar metais,
erabreagen de material plástico; eniba _ tas, saltos solados, valises e cintos
detergenta, espremacetes, extrato de
/agens de material plástiob't ata sorVe.'
anil, fécula para teeid, fósforos de
tett, estojos para. objetos,'-'estrUmatt de Para d1stingu1r:1 Materiais paar constru- cera e de madeira,- dorna Pato lavannylon, esteiras, enfeites para ralhamo,' ções e decbraçõeari' l ArOaraassaS,' gana deria, limpadores de liáVas, líquidos de
areia, unidos, bãezitei. balaustres, blo- branqUeOr tecidosr líquidos„ mata-gordu• vais, massas anti-rui doe, escoas:toses
'pratos, funis, fôrmas -tárã doces, fitas cos de dninto, blocos , pata PaViMenta, res para roupas e . reatit óleos para DOU
para bolsas, sacas, guarbiçõeS'
calhaa, 'cimento, cal, Cré,' tharms pas oleins, óleos 'Parelittijkta de cm'-

coma°

N

ros, pós de breuquear roupa, salicáto
de sódio, soda caustica, sabão em pá,
sabão comuta, ,sabão de estregar e sapSnáceos, lijoias de polir e verniz
para calçados
Termo n.9 754.966, de 20-6-1966
Auto Posto Irmãs Heleno Ltda
São . Paulo
*IRIN HELENO"
, Ind. Brasileira

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra.
-xas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
suerosene
Termo n.0 754.967, de 20-6-1966
Lava-Já Lavagens e Serviços de Autos
Limitada
. São Paulo

"LAVAJATO"
Classe 33
Titulo
• Termo n.9 754,968, de 20-6-1966
Trefilação de Aço e Ferro Caluru
Limitada
São Paulo
"CASITRU°

Ind. Trasileira'
• Classe 5
Aço . em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço -pálio, aço
refinado. bronze, bronze era bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparada cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parciaimenre trabalsado. 'ferro em bruto
em barra, ferro manganês ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, *gusa temperado, gusa maleavel.
laminas de Metal. lata em ferira. latão
Molha, latão em chapas, latão em
vergalluses, ligas metálicas, litnalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialraente trabalhados, me.
tais em massa, metais estampa/os,
metais para solla, tique: e sinos
Termo n.9 754.970, de 20-6-1966
Distribuidora de Materiais para .
Construções Barbacena L 1,42 São Paulo
93/BLOEW.
-

rasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constrta•
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes. \balaustres. blo»
cos de cimento, blocos para pavimenta»
ção, calhas, chnento, cal, cré, chapai
isolantes, caibros. caixilhos. colunaa.
chapas para coberturas, caixas dágua.

'

•
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1.1•n••

caixas de descarga pare etixos edificaçôes pretnoir'adas. estuque. emulsão de
base as r áltico. estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lame.
les de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, mas
ias para revestimentos de paridas. madeiras para construções. mosaicos. Produtos de base astaltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cei, hidráulica. pedre.
pulha produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras fornias
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar casas, massas antiácidos para use nas construções, parqueies, portas, portões, pisos. soleiras
para portas. tijolos. 'tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vtntilaçâo. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs

Termo n.° 754.971, de 20-6-1966
J. Moreira
São Paulo

REvssTITÉc
. TRANSCOLOR-.
7nd.
Brasileira
I
4
Classe 14
Puxadores de vidros
Termo n.° 754.972, de 20-6-1966
Transmercantil Transmercantil Transporte Rodoviário Ltda.
São Paulo

TRANSMERCANTIL
(Ind. Brasileira
Classe 33
ransportes rodoviários —
Termo n.O 754.973, de 20-6-1966
Friosal — Frios e Salgados Ltda.
São Paulo

"PRIOSAL"
rInd. Brasileira
Classe 41
Salame, mortadela, salsichas, presuntos,
voz-bife: queijo; linguiça; coxinhas; croquetes; empadinhas; bolinhos de carne;
panquecas; pizzas: roz-bife; hesfirras e
pastéis
Termo n.° 754.974. de 20-6-1966
Indústria de Móveis Javari Ltda.
São Paulo

wJAVARI"

:Ind. Brasileira
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aça madeira estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas. almofadas, acolchoados para
móveis bancos. balcões. banquetas.
bandeias domiciliares. berços. biombos.
cadeira*. earrinh.m para chá e café,
coalunos, nora ilormitórios. coniuntoa
opile dr ;$•atier f tala 4. visitas.
r","...r.11 11VIr 1 . r.1.1ro5 bani% ti2 Ir
1111)11i LcDrx.• de e : . 1. á rtcr e spu.ime l eál per à

41•••••n%n•n••nnn

sopa e cosinha. camas cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões. clivem, discotecas
It. madeira. espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinha& mesinhas para rádio e tewvi
são, mesinhas para televisa°, ma.dures
para quaaros. porta retratos, poltroaas,
utronas-camas. 'prateleiras, porta-chaDeus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 754.977, de 20-6-1966
Paulino Eleutério de Lima
São Paulo

PUMA coNsrose
_COMERCIAL
Classe 33
Título
Termo n.° 754.978, de 20-6-1966
ICOMA — Indústri ae Comércio de
Madeira Ltda.
São Paulo

"ICOMA"
Ind. Brasileira
.

luvas, ligas, lenços, mentós, meias.
maios. mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas. penhoar. pulover, pelerines.
peugas. pouches. polainas. pijamas. punhos. . perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão, sobretudos,
suspensórios, saidas debanho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos. Uniformes
e Vestidos
Termo n. o 754.980, de 20-6-1966
Frigorifico Paganottj Ltda.
São Paulo

"TAGANCTTI"

Ind. Brasileira
Class 41
Salame, mortadela, salsichas, presuntos,
roz-bife, queijo e carnes
Termo n.° 754.981, de 20-6-1966
Eco S.A. Indústria e Comércio de
Artefatos de Plásticos
São Paulo
`.

1

Classe 21
Carrocerias
Termo n.° 754.979, de 20-6-1966
Metalform
Organização Cadastral
Limitada ,
São Paulo

METALFORM,ORGANI..)
ZAÇXO CADASTRAL. 1
Clascs 33
Título
Termo n.o 754.975, de 20-6-1966
Luiz Dal Poggetto Filho
São Paulo

•
L"
. Brasileira
Classe 46
Detergente e sabão e mpó
Termo n.° 754.976, de 20-6-1966
Confecções Iguatemi Ltda.
São Paulo
•

"IGUATEIII"
'Ind. Brasileira '
Classe 36
Para distinguir: . Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. olpargatas, anáguas. blusas
botes, botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão, coletes. capas, chatas.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhores e de crianças, calções. calças. camisas
camisolas, caudsetas.
Curea
.2, ceroulas. colarinhos, cueiros.
saiAreasacos. chinelos, dominó*. echarpea. fantasias, tardas para militares colegiais. fraldes, galochas, gravatas, gor
-as. jogos de lingerie, jaquetas, laquê.s.

ECO S/A.INDUSTRIA
E COILÊRCIO AR-.
DE
TEPATOS - DE Ha-

TICOS.
Nome Comercial

tióveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas domiciliares. berços biombos,
cadeiras, carrinhos. tiara chá e café,
conjuntos para dormitórios. conluntoi
liara sala de iantai e sala de visitas,
iantos para terraços. jardim e praia,
:oniuntas de arniarios e gabinetes pare
.opa e cosinha, camas. cabides. cadeirai
,pra' rias, cadeiras de balanço, caixai
le rádios, zo:chões, colchões de molas
iispensa.s. divisões, divens discoteca.
le madeira. espreguiçadeiras. escrivani.
mas, estantes, guarda-roupas, mesas
nesinhas mesinhas para rádio e televi.
.ão. mesinhas para televisão. moldura:
>ara quadros. porta-retratos. poltrona%
poltronas-camas, prateleiras, porta-che
'eus. sofás sofás-camas, travesseiros
vitrines
Termo n. 0 754.987, de 20-6-1966
Panificadora Berenice Ltda.
São Paulo

"BERENICE" •

Ind. Brasileira"
Classe 41
Pão
Termo n.o 754.988, de 20-6-1966
Auto Pôsto "São Carlos" Ltda.
São Paulo

"SÃO CARLOS"

Ind. Brasileira'

Termo n.o 754.982, de 20-6-1966
Classe 47
Intraco Empreendimentos Comerciais e
Para distinguir combustíveis, lubrificanIndustriais Ltda,
tes, substâncias e produtos, destinados à
Guanabara
iluminação e ao aquecimento: álcool
INRÂCO
motor, carvão a gás hidrocazboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graClasse 33
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
Empreendimentos comerciais e
óleos lubrificantes, óleos destinados à
industriais
iluminação e ao aqueeimento.1111eos
Termo n.° 754.984, de 20-6-1966
para amortecedores. petróleo e
Lanches e Mercearia Sumarézinho Ltda.
querosene
São Paulo
Termo il.° 754.990, de 20-6-1966
ç "SUMAREZIN110"„
Prumo Engenharia Moderna de PieFabricados Ltda.
Ind.. Brasileira
Classe 41
Lanches de: mortadela, salame, presunto, queijo, requeijão, salsichas e
churraescos
Têrmo ri. 9 754.985, de 20-6-1966
Padaria e Confeitaria Pôrto Alegre
Limitada
São Paulo

"PORTO ALEGRR"
Ind. brasilerr-a,

.

Classe 41
Pão
Termo n.° 754.986, de 20-6-1966
Indústria Comércio de Móveis
Mobreme Ltda.
São Paulo

"KOBREME"
r Ind. Brasileira
Classe 40
Vióveis em gerai, de metal, vidro. de
Ice madeira. ?stotados ou não. inch>
.6veis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados par:

São Paulo

PRUMO ENGENHA-.
RIA MODERNA DE
PRt -FABRICADOS
LTDA.
—
Nome Comercial
Termo n. o 754.991. de 20-6-1966
Durocrin Colchões Especiais Ltda.
São Paulo

DuttOCRIN"

Ind. Brasileira
Classe 40
Colchões
Termo a.° 754.994, de 20-6-1966
Prumo Engenharia Moderna de Par
Fabricados Ltda.
São Paul

aPE01£0"
nd. Brasileira'
Classe 33
Construções e arquitetura

o
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubiicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias parai o deferimento co pedido. Durante esse rezo poderão apresentar 8111$7
oposições ao Departalineuto
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com • °pacamão do registro
requeri
•n•n•

Termo nY 754.992, de 20-6-1966
Comercio e Lavoura Longuini Ltda.
São Paulo
KIGUIN

turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção, Maca, lageotas, material isolante, contra trio e calor, manilhas. aiassas para revestimentos de partdes. maBrasileiri
deiras para construções, mosaicos, proClasse 41
dutos de base asláltico. produtos para
Alface; agrião; couve-flor; couve; re- tornar impermeabilizantes as argamaspolho; couve manteiga; espinafre; almei- sas de cimento e cal. hidráulica, pedrarão; alcega; _rabanete; cenouras, escaro- gu1hc4 produtos betuminosos, impermealas; batatas; beterraba; beringela e
bilizantes líquidos ou sob outras formas
machuchus
para revi-sus:tento e outros como na pavimentação peças ornamentais de dTermo n.° 754.993, de 20-64966
mentO
ou gesso para tetos e paredes,
Padaria e Confeitaria Real Ltda.
papel para forrar casas, massas antiSão Paulo
ácidos para uso nas construções, par "IMAL"
q ueres, portas, portões, pisos, soleiras
Ind. Brasileira
para portas, tijolos, tubos de conereto,
telhas; tacos, tubos de santilaçáo. tanClasse 41
ques ;de cimento. vigas, vigamentos e
Pão
•
vitros
.Termo n.° 754.995, de 20-6-1966
Térnio n.° 755.000 de 20-6-1966
Show Promoções Artísticas Ltda.
Churrascaria e Pizzáía A Brasa Ltda.
São Paulo
São Paulo

"SHOW"
Inc.— Brasileira

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Térmo n.° 754.997, de 20-6-1966
PanifiCadora Luzita Ltda.
São Paulo

"DJZIT4r.
Ind.. Brasileit,
Classe 41
Pães
Térnio r 754.998, de 20-6-1966
tonlo PavãO
São Paulo

*INOVA ONDA"
Ind.. Brasileira
dleAt^ 32
Para distinguir; fr,nanaques, agendas,
anuários, álbuns imnressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos: r-ãdio-televisionadas, peças teatrais P cinematográficas, programas
circenses.
Termo n. o 754.996, de 20-6-1966
Distribuidora de Materiais para Coastruçõesc Netuno Ltda.
São Paulo

wirsTmio
Ind.. Brasileira]

Classe .16
Para distingu::: Materiais para constro.
ções e . decorações: ArgairrasSa& aroila.
areia.,aruielos batentes '.istiai i stres. hlo.
tos de chnento. blocos. nnra pavimenta:
ção. calhas. cimento. ca crê. chapas
Isolantes caibros. Ca i•1ns. colunas,.
chapas para coberturas. ' CR' mas -fdágua.
caixas de descarga para, etixos. edificações premoldadas, estuque. emulsão de
base asháltico, estacas, esquadrias, estru-

pes, fantasia, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros„ jogos dt lingerie. jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias,
maiôs, mantas, mandril:o, mastilhas, amictos, pelas, penhoar, pulover, pelerinas.
penas, pouches, polainas, pijamas, punhas, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo r1. 9 755.004, de 20-6-1966 •
Irmãos Kusniec j Cia,
São Paulo

BRASA"

ind. Brasileir.

douros, bonés, capacetes, camada, carapuça& casacão, coletes. capas, chatas
cachecols, calçados, chapem.. cintos
datas combinações, corpinhos. calças
4 senhoras e de crianças, calções, cai.
cas. camisas. camisolas. camisetas
'suecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, eainelos. dominós, achares, fantasias, tardas para militares. 00egials. fraldas, galochas, gravatas, latir.
os, logos de lingerie, lauetas.
luvas. .ligas, lenços, mantõs, meias.
nalõs, mantas, mandrião, mantilhas. pastes, palas, penhoar. pulover. Fletirias.
aeugas. pouches. polainas, pijama& ponho& perneiras, quimonos. regalai,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
uspens6rios. saídas de banha sandália&
meteres, aborta. sungas, stoias ou siado.
toucas. turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.o 755.005, de 20-5-1966 Schiavo &Cia. Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO '\

Classe 41
Churrascaria -e pizzas
Termo n.° '755.001, de 20-6-1966
I Euclides Carvalho Villar
São Paulo

MERCEARIA E BAR
' ATO

botas, botinas. blusões, boinas, baba-

SCHIAVO)
IND. 13RASILEIRA

Classes: 1, 2 e 3
Sinal de propaganda
"Termo n.° 755.007, de 20-6-1966
Rádio Excélsior S.A'.
São Paulo

Classe '36
Para distinguir: Artigos de vestuários
SOCIEDADE AMIGOS,
e roupas • feitas em gerai: Agasalhos.
DO INTER I 03
aventais, olpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babá.
Classe 32
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara
Programas
de rádio e televiso
puças,
casacão,
coletes.
capas,
chales
DEXCOLOR
cachecols.calçadas, chapéus, cintos. 216odeãTermn.°7-,5896Gn .005654z f55re
a
I
cintas, com.binações, corpinho& calças
Lnrius
Termo n.° 755.008, de 2-06-1966
de senhoras e de crianças..calções. calSão Paulo
cas. camisas. camisolas, camisetas.
• Classe 8
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
Fogões à gás e elétricos, fogareiros
'CANTO DO
saias. casacos, chinelos: dominós, achar.
elétricos
pes. fantasias. tardas para militares, coTermo n. o 755.003, 'de 20-6-1966
legiais. fraldas. galochas gravatas. mar-.
Indástria e Comércio pex S.A.
roa. jogos de angarie, Jaquetas. laquês
Classe 41
luvas.. -ligas. lenços, mantéis. rosms. /cachotras, aletria, alho. esparge*,
São Paulo
maiôs. mantas. mandrião mantilhas. pa . i.alcar. alimentos para ar~ais, amido,
latos. palas. penhoar, pulover. pelerinas.
• JOILUIDEX
ameixas amendoim, araruta,
peugas. pouches. polainas pijamas. pu- agaz. atura avela, avelãs. azeite. int*
nhos, perneiras. qui:nonos, regalos. tonas, banha. bacaBlau, batatas, balas},
Insitm
robe de 'chambre, rolpão. sobretudos biscoitos, bombons. bolachas, baunilha,
Classe 8
suspensórios, saídas debanha sanálias a!té na pó e em grao Camarão caneta,
Fogões à gás e elétricos„ ogareiros
sueteres, shorts. sanam:. stoms ou siacks in pau -e em pó, cacau. carnes. chi.
elétricos
toucas. turbantes. ternos, uniformes
.Âarameios. chocolates, confeitos, cravo,
Tenho n.0 754.999, de 20-6-1966
• e vestidos
.ereais. cominho creme de leite cremes
Belgobem Indústria e Comércio S.A.
Imenticios. croquetes, compotas. ene*
Têrmo n.° 755.006, de 20-6-1966
TICAL coalhada. castanh cebola condi!
Sio Paulo
Tecidos e Artefatos Fischer S.A.
nentos 'oara alimentos. coloranteit
Classe 36
São Paulo
,'..souriços. dendê doces. doces de tru.
Para diStinguir: Artigos de vestuários
vis. espinafre. essências alimentares. ema
e roupa s feitas em geral: Agasalhos
''.das. ervilhas, enrovas: extrato de tos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
PRORROGAÇÃO
"ate, farinha.* alimenticias. tavaa, féis
moras. botinas, -blusões, boinas. babamias. %Coa farelo, fermentos. feijão,
douro& bonés. capacetes, cartolas. carac incià.. frios, frotas secas naturais e cria'
ouças, Casacão, coletes, capas, chales.
afitadas: Oleosa. çoina de mascar. por+
cachecol& calçados, chapéus. cintos,
'luras, grânulos, grão de bico. gelatina,
cintas combinações. corpinhos. calças
de s'enhoras de crianças. calções, cal'asiabada geléias. herva doce. lierva
Classe 3e
ças, camisas, camisolas, camisetas. Cara distinguir: Artigos de 'vestuário! 'iate. hortaliça& lagOstas ling:ma. leite
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, e "roupas feitas era 'gerai: Agasalhos. onclensado leite em 06. legumes eia
salas, , casacos, chinelos, dominós, achar- aventais, alpargatas, anáguas, blusas. =serva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Classe 41
Titulo
Termo n.° 755.002, de 20-6-1966 Indústria e CornérciO Dex S . A.
São Paulo

tria Brasile ira.

accIol

Ind. Brasileira

tria Brasi le

ARÂGUÀ1
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Publiençki Seita de e,cOrdo com art.

do Código da Propriedade Industrial. ia

ate da publieagio emncejari

ao Departamento
a aum.." o prazo de qp dias para e deferimento do pedido. Durante esse pre go poderio apregenteE MO Oposições
rejightn rened
1Vac1on da Propriedade Industrial equiles que se Julgarem ejudicados. som a eonsessiO

alimenecias, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada. macarrão, asas.
ta Se tomate, mel e melado, mase, massas para mingaus, caolhos. moluscos,
mostarda, mortadela, aós moscada, nozas óleos comestíveis. ostras ovas,
pass. psms. pralinés. pimenta. pós para
oick'es. peixes. presuntos, pa.
Cs aeut-onts. pastilhas. pizzas pudins;
ots ;1'33 ações balanceadas pasa anis eia requeijões. sal, sag% sardinhas,
sma:les. salsichas, salames, sopas ene-a. .s orvetes• suco cie tomates e de
ata: iordeas tapioca, tâmaras. talha.
rw c re ruo % os. tort,,s tortas para alien
lt animais e aves. torr5es
toli inhe e vinagrt
-nano n.o 755.009, de 20-6-1966
Psaliicadora e Conie:taria Andaluza
Limitada
São Paulo
1.3DALUZA.

do Brasileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, caneta
em pau e em pó. cacau. carnes. chá.
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. .remes
alimenticios, croquetes. compotas, sangica. coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê. doces, doces de frutas. espinafre essências alimentares, empadas. ervilhas, enxovas, extrato rke toe
mate, farinhas alimenticias. favas. 4it,
calas, flocos, farelo, fermentos. feijão
tgos, frios. 'retiras sêcas naturais e cristalizadas. gliCose. dama de mascar. gol.duras, grânulos, grão de bici • gelatina
goiabada. geléias. herva doce herva
mate, hortaliças lagostas, línguas, leite
condensado, le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mais
C23 alimenecias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarrili. masa] de tomate, mel e melado, mate, mascas para m:ngaus. molhos. radascos
mostarda s mortadela, nós moscada. ao.
nas. óleos comestiveiss. ostras, ovas.
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
pickles, peixes, presuntos, patfis. peCt-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas pare animais, requeijões, sal, sag& sardinhas.
ounduiches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas tapioca, tâmaras, talhaalm. tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Têrmo n.° 755.010, de 20-6-1966
Bazar Idaci Ltda.
São Paulo

iDACI

/Ind. Brasileia..
Classe 36

nua distinguir: Artigos de 'veatuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aeestals, alpargatas, anáguas, blissas.

botas, botinas, blusões, boinas, baba- suspensórios, saídas de banho, sandálias, rodas para veículo% selirs, 2r1cicles, e,
douros, bonés. -apacctes, cartolas, cara- meteres, shorts, sungas, stolas ou slacka rante,s para veiculos vagões. VeCCIZ2°
deu, varetas de controle do akoganix
toucas, turbantes., ternos, uniformes
puças, casacão, coletes, capas, chales,
acelerador. tróleis. trOleibus, vai-asa 'da
e vestidos
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
carros. toletes pare carros
cintas, combinasões, corpinhos, calças
Têrmo n.° 755.014, de 20-6-1966
de, eihoras c de crianças, calções, calTermo n.o 755.018, de 20-6-1966
Irmãos Battistuzzi
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Censtrutora Sellesdias Ltda.
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
São Paulo
saias, casacos, chinelos, dominós, acharSDI AS
pea, fantasias, tardas para militares, coBresil ei rz
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogos dt lingerie, jaquetas, laques,
Classe 16
luvas, ligas, lenços, mantós, meias.
Para distinguir: Materiais paas consoes
maiôs, mantas, inandribo, mastilhas,
Saca c decorações: Argamassas, argila,
letós, pulas, penhoar, pulover, pelerinas
.areia, azulejas. batentes. balaustras, hles
peugas, pouches, polainas, pijamas, pucoa dc c maio. blocas para oavinntanhos, perneiras, quimonos, regalos,
:âo, cailias. cimento. cai, crS, chape
robe de chambre, roupão, sobretudos,
.solantes, caibras, cabelhos: colunata
Classe
17
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
:hapar, para cobeturas. caixas dava,
Fitas
para
máquinas
sueteres, shorts, sungas, stolas ou alacks,
cairmo de descarga para etixos. 'edificas
toucas, turbantts. ternos. uniformes
Termo n.° 755.015, de 20-6-1966
03eD premoldadas. ,estuque, emulsão de
Laje-Plast Indústria de lmpermeabili- base asfáltico. estacas. esquadrias estime
Termo n.° 755.012, de 20-6-1966
zantes Ltda.
eiras metálicas para construções, tansc.
José Garcez
São Paulo
São Paulo
l aa da metal, ladrilhos, lambris, itavca
-1e junção. !ages, lagebtas, material twf
;ante contra Frio e calor, manilras, masSÃO KIGUEL
as para revestimentos de paredes. ,2n'v SRo Paulo Capital]
leiras para construções. mosaicos,
9PID.BRASILEIRA
lutos cl.. base asfáltico, produtos para
Classe 22
tomar impermeabilizantosi as argonsese
Titulo de Estabelecimento
Classe 28
;as de cimento e cal. hidráulica, pedraAnti-ferruginosos e anti-corrusasos
Termo n.° 755.013, de 20-6-1966
psoduts betuminosos:, impenneas
plásticos líquidos
Velomaq
Velocímetros e Máquinas
hilizantes líquidos ou sob outras formais
Limitada
asma revestimentos e outros como ors.,41
Têrmo n.° 755.017, de 20-6-1966
vimentaçâo, Peças OrnanieWeig
Padaria e Confeitaria Lar da Bom
mento os. gesso para tetos e pare.1.3,
Retiro Ltda.
papel para torras casas, massas asi2São Paulo
cicios para uso nas construções,
quOtas, portas, portões, pisos, cole/9
LAR
DO
BO
•
sara portas. tijolo, tubos de concreto
RETIRO
mpressas revistas, órgãos de publicljornais, livros impressos, publicações
Classe 41
telhas, tacos. tubos de ventilação, teu"
Substâncias alimentícias panificadas, no- tie t de cimento, vigas, vigamentos o
tadamente, pes, biscoitos, bolachas, boãvitrõs
los, broas, doces e confeitos
basismaat„
Térmo n.° 755.021. de 20-6-W66 —
Termo n.o 755.016, de 20-6-1966
Indústria e Comércio Sagi-Plast Ltda,
Alpra Indústria e Comércio de Autc
Classe 8
São Paulo
Peças Ltda.
Velocímetros e taxímetros
SAGI -PIAS
São Paulo
Tèrmo n. o 755.011, de 20-6-1966
Rivaldo Araujo
tilai.
Brasileira
ALPRA
São Paulo
Dieb,
. Brasilei
Classe 28
Classe 21
Para distinguir: Artefatos de material
Tni
J.nd.If
Brasileira
Para distinguir: Veículos e suas partes plástico e de nylon: Recip:entea
Classe 36
• integrantes): Aros para bibicletais auto- cados de material plástico. revestimenPara distinguir: Artigos de vestuários móveis, auto-caminhões, aviões, amor- tos confecciormdos de substâncias anie roupas feitas em geral: Agasalhos, tecedores, alavancas de câmbio. braços mais a vegári:s: Argolast açucareiros.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas, breques, braços para veicules, bicicia.
botas, botinas, blusões, boinas, baba- tas, carrinhos de mão e carsatas. comi , masões para &celas. boles, bandejas,
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- abonetes„ carros ambulantes, eansirtheisa naus para taiefones, baldes, bacias bolatiças, casacão, coletes, capas, chatas; carros, tratores, carros-berças, carros- saa, caixas, carteiras, chapas cabem
cachecols, calçados, chapéus, cintos, tanques'. carros-irrIgadorea, catem, car- para ferramentas e utensilios. cruzetas,
-macas pares acondicionamento de alicintas, combinações, corpinhos calças roçaa carecerias, chassis, char...,s
arivos caixa de mate-:al plástico pasia
aliares
para
veiculos,
cebos
de
veicules
de senhoras e de crianças., calções, cal,at orias coado res, copos, canecas, conças, camisas, camisolas, camisetas, carriahos paro taSquinas de Ca:re'Vas chas. capas para álbuns e para livros,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. corrediços, para veictsios. direçtio Skoldsaias, casacos, chinelos, dominós, achar- gadeiras. estribos, escadas rolasAes, ele cálices, cestos, castiçais para valzn,
pes fantasias, fardas para militareaa co- vedores para passageiros e paro carga caixas para guarda de ibjetos. caras.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- engates para carros, eixos de i.Eireço. chos coadores para chã, descanso para
os, ogos de lingerie, jaquetas, Peques. freios, fronteiras para veículos. guidão pratos. copos e zopinhos de eplásticofel
luvas, ligas, lenços, mantes, meias; iocomotitras, lanchas, motociclo:), molas, para soraetes, ca:xinhas de plâstiel
p colherinnas, pasinhaa.
malas„ mantas, mandrião, mantilhas, pa- motocicletaa, moto-cargas, moto furgões pareifinhsoosrvdeetes.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas: manivelas, navios, ônibus. para-choques garfinhoso para sorvetes
penas, ponches, polainas, pijamas, pu- para-lamas, para-brisas, pedais, patt2Slea. minhas dt plástico para sorvetes, discas,
embreagen de material plástico achanhos, perneiras, quimonos, regalos, rodas para bicicletas. ralos Para
robe de chambre. roupão, sobeetudess, tua, reboques, radiadores para vaiadas lagená de mater:al plástico para sorva-

ZARCO-. PIAS
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MARCAS DEPOSITADAS
1~~1.1••nn

Publicaçáo feita de actirde com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçÃo começará
• correr o prazo de 80 dias para tideferinaento do pedido. Durante eme prazo poderâo apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial atinem que se julgarem prejudicados mu a amuam da registro ~rido
.1•1.11n11n111•11,

te& estojos para objetos. espumas de
aylon, esteiras, enfeites para automó.
vaia, massas anti-ruidos, eseoadores de
pratos, hinis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, Nicas. guarnições guarnt
nições para porta-blocos, guarnições
para 1.1quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de ma.
teria] plástico para utensílios e eibletos.
•guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plás
ticos, lanchelras, manteguetra& malas
orinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires. pratos, palitei.
;vs, pás de casinha, pedras pomes art.gos protetores phra documentos puxadores de água para iso doméstico,
•porta-copos, porta-niques, porta-notas
porta-documentos placas, rebites rodi.
nhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, • tubos, tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piastico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilhames para acondiciinamento, vasos,
caras, colas a frio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha, para
cartum& para marceneiros, para sa pa
-teiros,pavd eipar
material plástico -e mgeral

iadeiras, estribas, escadas rolantes, ele/adores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direçao.
reios, fronteiras para 'veiculo& guidão,
tocomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocieletas, motocargas, moto furgões,
naniveias, navios, ónibus, para-choques.
para-laMas, para-brisas. pedais, pantõea,
.odas para bicicletas,, raios para bicicie'as, reboque. radiadores Para veiculas,
Nadas Para veiculos, selins, aldeias, autues para velculos, vagões, velocipeles, varetas de contrôle do afogador e
.celerador, tróleis, •troleibue varaes de
Carros, toletes oara carros
Têrrno n.9 755.024, de 20:6-1966
Lanches Princesa de Brasília , Ltda.
"
São Paulo

Termo n.9 755.019, de 20-6-1966
Bar e Lanches Melicence Ltda.
So Paulo

Classe 41
Substâncias alimentícias
Terna° n.° 755.026, de 20-6-1966
I Tabacaria Sion Ltda.
São Paulo

MILICENcE
, Ind. Brasilein

INCESA DE BRA
SILIA
Classe 41
Substâncias alimentici....
Têrráo n.o 755.025, de 20-6-1966
Lanches Poema Ltda.
São Paulo
POEMA

Classe 42
3101+
Para • distinguir; Aguardentes, aperitivos. an:s, ',Met brandy. conhaque, cerClasse 44
vejas. forret, genebra, gin, kumel, licores. oectar, punch plpermint, rhum. Cigarras, cigarrilhas, charutos, fumos,
¡ cigarreiras e isqueiros
suco/ de tratas sem álcool, Vid205, ver.
mottth vinhos espumantes. vinhos
Termo n. 9 755.027, de' 20-6-1966
quinados e whisky
Rubi ;— 'Distribuidora de Bebidas Ltda.
São Paulo
Térreo n.° 755.020, de 20-6-1966
Lanches So Cristóvão Ltda .
RUBI
São Paulo
ra.sileirt.
Classe 42
tinguir: Aguardentes, aperitiPara
ao CRISTOVIO
vos, anis, bitter, brandy, conhaque cerInd. Brasileira
vejas, fernet, genebra, gin, kurael, ficaClasse 41
rem, nectar, punch, pipermint, rhum,
Pra otsrápidos variados; lanches . de te.- sucos de i frutas sem álcool, vinhos, verdas as espécies; petiscos e petisqueira e
mouth, vinhos espumantes, vinhos
refeições em geral
quinados e whisky
Térmo n.9 755.022, de 20-6-1966
Térmo n.o 755.023, de 20-6-1966
Clive Henrique
Carel Comércio e Representaões de
São Paulo
1
Livros Ltda.
•
São Paulo
•
LOTO MECANIC....
mk7.ZOLA

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas parte.
• integrantes: Aros para bicicletas, auto'móveis. auto-caminhões. aviões, amor'
tecedores. alavancas de câmbio barcos,breques, braços para veiculos bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes. caminheoee.
carros. tratores, carros-berços. carrostanques. carros-Irrigadoes. carros. cai,
oça& carrocerias. chassis, chapas cir:lufares para veículos. cubeis de veiculas.
zorrediços para veículos, • direção, des11-

,Classe 49
Para mstinguir: Jogos, brinquedos, passatempoe e artigos desportivos: Automóveis e veículos de brinquedos', aramas de brinquedo, barattos, bolas para
todos os 'esportes, bonecas._ árvores de
natal chlcalhos, discos de arremesso

desportivo, figuras de aves e animais,
jogos de armar, jogos de mesa, luvas
para esporte, miniaturas de teensilios
domésticos, máscaras 'paar esporte, nadadeiras, redes para pesca, tamboretes
e varas para pesca
Têrmo n.9 755.028, de 20-6-1966
Artigos de Couros Tarducci Ltda.
São Paulo

URDUCCI
; I nd . Brasile irt
Classe 36
Bolsas, calçados e cintos
Têrmo n.9 755.029, de 20-6-1966
Produtos Luar Ltda.
São Paulo
New

LUAR
IND. BRASILEIRA
Classe 26
Palitos esterilizados
Têrmo n.o 755.032, de 20-6-1966
Iraplan Ltda. S/C.
São Paulo

IRAPLAN LTDA. S/C'
Nome Civil
Termo n.9 755.033, de 20-6-1966
• 1ndac — Instituto de Arte e
Ciência S/C.
São Paulo
- INDAC-INSTITUTODe.

ARTE E C I ENC I A S/C
Nome Civil •
rirmo n.o 755.030, de 20-6-1966
- Taroca — Modas Ltda.
São Paulo

TAROCA
L
IND. BRASILEIRA

Classe 36 '
Para distineyir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, bluias,
botas,' botinas, -blusões, boinas _babadouros, bonés, capacetes,- cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, coreSnações, • corpinhos, calças
de senhoras e de crianças., calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, domfnós, achar-

pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, laquês„
luvas, ligas, lenços, mantôs, • meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, puloyer, pelerinas;
peuges, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, \turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.9 755.034, de 20-6-1966
J. M. Aços e Ferramentas Ltda.
São Paulo
a

Led

J•M•
Brasileira

Classe 11
Ferragens e ferramentas de tôdas as
espécies
Termo n.° 755.035, de 20-6-1966
Carlos Roberto Fassina, José Wilson
Belley, Luiz Benedito Ponzeto e
Oswaldo Ponzetto
São Paulo
OS BARBATANAS
tad. Brasileira

Classe 32
Um conjunto musical
Térmo n. 9 755.036. de 20-6-1966
A. Canone
São Paulo

'PUBLICAR —TREF III?
ÇAO DE TUBOS
PEC IA IS
Classes: 5 e 11
• Titulo de Estabeelchnento
Têrmo n.o 755.037, de 20-64966'
Beneficiadora SãO João Ltda.
São Paulo

SIO JOIO
Bras1tetra
Classe 41
Cereais em geral, benificiadas ou não,
notadamente, café, arroz, menclo1m,
feijão e milho
Urino n.° 755.031, de 20-6-19-66
Organizaço Imobiliária Ramos e
Moreira Ltda,
São Paulo

RAMOS MOREIRA
IND. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações Argamassas, argfia,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isdantes, caibros, caixilhos, colunai,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de .descarga para efixos, edificações pretnoldadas. estuque, emulsão de
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mouth,' vinhos espumantes, vinhos
tônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
guinados e vtnisicy
xircenses
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
Termo n.° 755.042, de 20-6-1966
caldo de cana, caldos de trutas guaraIVIarmoaria Truglio Indústria e
ná, retrescos, reirigerantes, soda,
Comércio Ltda.
xaropes para refrescos
São Paulo
Termo n.° 755.049, de 20-6-1966
Quini:ca Nipo Brasileira Ltda.
Brasileira
tud.
Soã Paulo
Classe 4
"L1M.eAMAIN"
Mármores
índ. Brasileira%
Termo n. o 755.044, de 20-6-1966
"Classe 'lb
Allied — Máquinas Ltda.
Para distinguir Ata do. anil, azul da
São Paulo
1-russia, aivalade dE unn abrasivos,
algodão preparado pnrE, nunist metais
" ALLIED
detergentes
aremaceies, extrato de
Ind. Brasileira,
and, fécula prira tecidos, tostoros de
Classe 6
Bombas hidráulicas, caldeiras, cilindros, cré. e .0 nia‘re ra goma nara tavan.
máquinas para lavar roupas, macacos, desta. Iimpadoies dE uvas. 'liquides de
motores elétricos, máquinas para malha. brainmeat tecidos l iowdo, ima-gordurias, máquinas secadoras, •teares torbi- ras pata roupas e cima p icos, para rOu
nas, máquinas de costura, rnáquidas pas, °lema õ os para limpeza de carcompressoras, prensas, máquinas para ros, pós de . branquem roupa. salicato
.fr sódio. .ola caustica sabão em pó.
serras, tesouras r , ':ativas e tõrnos
-sabão comiaa sanau de estregas e ca. mecânicos
•
irair e verniz
Donáceos. tunios
Brasilei.uts
Termo n.° 755.045, de 20-6-1a66
nata Caça os
Classe 8
Corga — Consultoria Organização,
TerraO n. /55.050, ie 20-6-1966
Aparelhos eletrônicos de automatização
Administração Ltda.
Salvauto .b.letro Nletaiárg ca indústria e
e controle
São Paulo
C;orré ,clo Ltda.
Termo' na, 755.039, de 20-6-1966
Paulo
CORGA-CONSULTO
Piraria e Churrascaria Estoria Lida
//IA ORGANIZAÇÃU•
São Paulo

base aslálta.o, estacas. eeiluadrias, estruduras lacta ,15 para construções, lame
/as de metal, ladrilhos, lambris. luvas
ele Junção. /ages. lageotas. material usolante contra trio e caiai. man.lhas. cnaz
aar, para revestimentos de paridas. aiadeiras para construções, mosaicos, produtos de nase as/adice, produtos Para
tornar .sraermeabiltzantes as argamas
sas c?2, multai° e cai. hidráulica. prdre
gulho. pruuutos betuminosos. impenneu,
bilizantes liquidas cm sob outras turmas
para revissimento e outros como na pa.
visnenta,,ão. peças maanientai4 de cl
mento ou gesso para tetos a paredes
'stage1 para torras casas. massas ano
ácidos para uso na: construções, ow goetes. portas. pot tõrs. p isos. sole n rat
para portas. tijolos. ts,lbos de concreto
telhas. tacos. tubos de vtntilação. tan
tVer, de cimento. vigas. vigamentos e
uitriás
Termo n.° 755.038, de 20-6-1966
A .S. M. Antomattzação e Contrle
Limitada
São Paulo

ESTORIA
Ind. Brasileira
Classe 41
Pratos rápidos variados, lanches de tõdas as espécies, petiscos e petisqueiras,
refeições em geral, pizzas e churrascos
remo n.° 755.040, de 20-6-1966
Distribuidora de Gêneros Alimentícios
Seara Ltda.
São Paulo
SEAEA

Ind. Brasileira

ADMINISTRAÇÃO
Classe 33
Titulo
Termo n.° 755.046, de 20-6-1966
Panificadora São Gabriel Ltda.
São Paulo

Termo n.9 755:051, de 20-6-1966
Elias da Silva
Soã Paulo

" , SKO GABRIEL"
Ind. Brasileira

Classe 42
•
Para distinguir: Aguardentes aperitivos, an c, biNer, Lramly conhaque cera
vejas, ternet, genebra, gin, kumel, fica.
res, nectar, punch, p.permint, rhunt,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vera
mouth, vinhos e sp umantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.0 755.052, de 20-6-1966
Soberano Comércio — Indústria Ltda.
Soã Paulo

Classe 41
Pão
Termo n.° 755.047, de 20-6-1966
Esquema Novo Decorações S/C.
São Paulo

Classe 41
Banhas, gorduras alimentícias, cereais
em geral, conservas de tôdas as espécies,
substâncias em geral, carnes, verdua-s,
°ESOEMA NOVO"
peixes e frutas
Ind. Brasileira
Classe 32
Termo n.° 755.041. de 20-6-1966
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Transporte La Asuncena Ltda.
anuários, álbuns impressos, boletins, caSão Paulo
tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radio" IA ASUNOEBA"
fônicas, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
Ind. Br sileira
circenses
Classe 33
Transportes e representações
Termos
ns.
755.048
e 755.067, de
..
•
20-6-1966
Termo a.° 755.043, de 20-6-1966'.
Fruhling — Indústria e Comércio de
Corai — Consultoria Organiração
Bebidas Ltda.
Administração Ltda.
São Paulo
Sou Paulo
" PRITLING"
" CORGA '

Brasileira.

Classe 32
Para dist .• atir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, caMlogo% edições impressas, revistas, 5rpaos e:, publ icidades nro ètramas radio-

toam, tiorrecha paru D..n.ortsccclor3s,
amarias Ge ourrdcha para redrar., sochun
re motor, cainaras de eu, c_tiupeta3, corJetta massi‘os Os 0Orracha. CaaO3 para
ferram:sate& chuveiros. calços da pmr'
racha, citapas e centres de cem, COE,
aas Ge ourracha. ..tapsums de aurracna
parac entro as mesa calws de porra.
:Jia para magU11243, copes de torrada@
aara treioa, deueiras desentupuleiranç
aiscos Ore aleSet. le , t_al359 para pratos,
encascas. enatamos, estarei/os. ostras:1(u9
!sponiat, de ourraLua .etit qUetaraincto
,iara orneiras, tios de oorracha bom,
tornsas de tiorractia. quarrâNôen paro
lutomovets guarrus,ões para velctalo
.ancheas para escolares iáminas rtb
aorricha para degraus listas 'as boi"
-acha. rhanopiE,s ,riak a n, tas, prOta'tdr
res para ;"ara lamas, Protetorea
para-ciãoques, pedal de a,eieradoz„ pia"
Jai Js partida pelas , ,,ara emalha/À,
pratinnos pneumáticos pontes da bor»
racha para ciengasàs e annetan, rodas
massicas, sou iz,us,
esta:Parca
iorracta, rodas de ot, acha pEs.né.
veia, sanfonas de vácuo suponeb
oco,. do OreC),3e,
seu:maio a isoiadm suportar, ;eng,
pneuaraticos, supoi:es coe .iartitno,
fonas se parztdas saltus, sotas e colado.2
le porracha surdirtas de otwracha paro
-I Plita ção los 'sus telegratieos c teleit.
ateus. trovadores de poi ta, tigelano
tigelas tampas se nuri-a ,ia ksara conta.
gõtas, tiras de corracha para elatmai,
çn de substancias ougu cari

Ind. Brasileira

Classe 42 Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, 'aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, fernet, genebra, gln, kumel, licores, nectar, punch, pipermint, rhum.
sucos de frutas sem álcool, vinhos, v er -

" FAIWA"

Ind. B7rasileira

54.05sratilymea.

Classe 8
Acumuladores, barômetros, bobinas,
condensadores, campainhas elétricas,
chaves automáticas, chicotes para automóveis, chassis, isoladores, mostradores,
panelas elétricas, sinaleiros, ;:erminais
para baterias e sistema elétrico para
veículos
Termo n.° 755.053, de 20-6-1966
Eco S.A .Indústria e Comércio de
-" Artefatos de Plásticos,
Soã Paulo

"ECO ."

Brasileira

Casse 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
borraéba, artefatos de borracha para
velculps artefatos de borracha não fmduldos em outras classes: Arruelas. cr
lotas amortecedores, assentos paro ca
feiras, borrachas para aros, batentes dr
cofre, buchas de esi.abilaarlor buchas.
buchas para lumek.., batelite de porto
hatente de chassis. bicos paro mamadeiras. braçadeiras.- bocais. basca paro te.
! efones, borrachas Para carrinros 12.c.112$'

"SOBERANO'
,,ad.

Brasileira

Classe 33
Tranaportes e representações
Termo n.° 755.057, de 20-6-1966
Auto Mecânica Steblin Ltda,
São Paulo

• "STEBLIN
-Ind. Brasileira
Classe 21
Para astinquir: 'Veiétilos e suas parece
-o etirantest Aros para bicicletaa aura
n8veis. atito-c'eminhôes. aviõeo, amor,
tececi ores alavancas de carnhica barcos.
'recues. braços para veiculas. biciclea
na. carrinhos dr mão e carretas. canil.
,i/rtnetes carros ambulantes. camirtherM
Narros. tratorea, carros-berços. carros.,
/ocrues carros-irrigadores, carros. enaa
roças, carrocerias, chassis, chapas eia,

r. • , ^".5 -1.11,1151111113'1..,~111'.",r!
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de cartolina. copas planograileas, ca.
demos de lembrança, carreté.s • de papelão. envelopes envólucros para cha.
rutos de papei. encadernação de papel
OU papelão. etiquetos. tôlhas indicas.
tôlhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, inata-borrão. ornamentos
de papel transparente, preitos. papelinhos. papéis de estanho e de alumic:o.
papéis sem impressão. papéis em branca
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem, pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. popel impermeável
para copiar, , papel para desenhos, 'papel para embrulho impermeabitzadc
papel paro encadernar. papel para escrever. papel para imprimir, papei pa.
•calina para embrulhos, papel celotane
papei celulose. popel de' linho papei
TAILEI"
absorvente, papel para embruhar ta.
Ind. Brasileira,'
baco, papelão. recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
Classe 41
Peixes em conserva, sardinhas, camarões de . papel transparente. sacos de papei
serpentinas, cubos, postais de cartac
ostras e siris
e tubetes de papel
Termo n.e 755.055, de 20-6-1966
Tania n. o 755.059, de 2J-6-1966
Padaria e Confeitaria Cacábe Ltda.
Bar Café e Lanches elenri-ford Ltda.
Soã Paulo
São Paulo

e t-daresp, r, veiculos. cubos de veículos.

corrediços ora veiemos. direção. desliguieiras estribos. escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
eneates para carros, eixos de direção.
freios. fronteiras para veiculos. guidão,
locomotivas, lanchas" rriejociclos, molas,
motocicletas. inotocaÁs moto furgões.
manivelas, navios. rilhais. para-choques,
para-lamas. para brisa& pedais. pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veiculeis.
rodas para veieuloe, cuins. triciclos, tirantes para veiculoa. vagões. velocipedee, varetas /e contrôle do afogais' e
acelerador • troleis, troieibus. /ames de
.
carros toletes para carros
Têrmo n.o 755.054, de 20-6-1966
Tailei Pescados Ltda.
Soa Paulo

MACABE
Ind. Brabileira

Classe 41
Pão
Termo it.e 755.056, de 20-6-1966
Bar e Lanches Ibitirama Ltda,
São Paulo
" IBITIRAMA*
Ind. Brasileira

.* GRAFSET"
Imã, Brasileira,
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados álbuns (em branco). álbuns
para retratos e outógrafos. halões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blows para cálculos
blocos nara anotações. hotsInos brocharas não impressas. cariamos de escrever. capas para documentos carteiras,
caIxos de panela°. cadernetas. ceder
nos. ` caixas de cartão, ca:ims para pa.
pelaria. cartões de visitas, cartões cf.
inerctois. cartões índices, confeti. car
tonna. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenhO. cadernos
aclares, cartões em branco, cartuchos

Brasileira!

churrascos

Termo n.° 755.060, de 20-6-1966
Corivaldo Cibien e Antonio Rcdrigues
São Paulo

Classe 41
Lanches de: Aliche, mortadela, presine,
Classe 8
go, roz-bife, queijo, salame, salsichas e
churrascos
Lentes
755.063,
de 20-6-1966
Térmo n.° 755.058. de 20-6-1966
Termo n.e
São Cristovão Transportadora Ltda, Cen — Indústria e Comércio de Peças
Sistema Elétrico para Veículos Ltda.
São Paulo
São Paulo
"SÃO CRISTCVIO"
"
Classe 33
Transportes
Termo n.o 755.061. de 20-6-1966
.Grafset impresseire Ltda.
São Paulo

Termo n.5 755.072, de 20.6-1966
Exportadora e Importadora Libenter
Limitada
São Paulo

ças, • camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, Casacos, chinelos, dominós, acharLIBENTEtt
pes. fantasias, fardas para militares, coInd.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, lig as, lenços, mantas, meias;
Class e4
maiôs., mantas, mandrião, mantilhas, paAlgodão em bruto ou parcialmente
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
preparado
peugas, ponches. polainas, pijamas, puTêrmo n.o 755.075, de 20-6-1966
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos, Eurcka — Comércio e Representações
Limitada
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
São Paulo
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
EUREKA
Teimo n.e 755.065, de 20-6-1966
iInd.
Salvauto — Eletro Metalúrgica. IndúsClasse 11
tria e Comércio Ltda.
Artigos da classe
São Paulo
Tèrmo n.9 755.076, de 20-6-1966
S.EI.C."
Indústrias de Ténis e Artefatos de
Ind. Brasileif.a
Borracha Irá Ltda.
Classe 8
São Paulo
Acumuladores; barômetros, bobinas,
condensaeores elétricas, chaves automáJOVEM GUARDA
ticas, chicotes para automóveis, chassis,
Brasileira
isoladores, mostradores, panelas elétricas, sanileiros, terminais oara baterias
* HENRI - FORD"
Classe 36
e sistema elétrico para veículos •
Artigos da classe
lad. Brasileira
Termo n.° 755.066, de 20-6-1966
Classe 41
Termo n.° 755.077, de 20-6-1966
Panificadora Estrela da Manhã Ltda.
Lanches de: mortadela, salame, presunIndústrias de Tênis e Artefatos de
São
Paulo
regueirão,
salsichas
e
to. queijo,
Borracha íris Ltda.

* LABORLENTE".
Ind. Brasileira

Ind. Br--il^ira

cintas, combinações, corpinhos,. calças'
de senhoras e de crianças., calções, cal-

Ind. Brasileira
Classe 8
Acumuladores, barômetros, bobinas,
condensadores, campainhas elétricas,
chaves automáticas, chicotes para automóveis, chassis, isoladores, mostradores,
panelas elétricas, sinaleiros, terminais
para baterias e sistema elétrico para
veículos
Termo n.9 755.064, de 20-6-1966
Indústria e Comércio de Confecções
Napanaquil Ltda.
São Paulo
" NAPANAWIL"
Ind..Brasileira
•

Clusse

. aárioS
Para (Esting a ire
e roupas feita:. eia Agasalhos..
aventais, . alpai galas, aneeuas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes, capas. chales:
cachecol.% .. calçados, chapéus, cintos.

tSTRELA DA MA. Brasileira
Classe 41

Pão
Termo n.° 755:068, de 20-6 1966
Consfecções Masculina Ltda.
São Paulo

"NACRISOIANA"
Iad. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalho&
aventais. alpargatas. ináguas.' blusas
botas, botinas. blusões boinas. haba
iouros. bonés. capacetes. cartolas, cara.
ouças. casacão. coletes. capas. chaies
cachecols. calçados. chapéus. cintos
dotas combinações. corp.nhos. calças
OS. camisas. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
'te -senhoras e de crianças. calções. cal
salas. casacos. eisinelos. lorninós. acharIÇIL fantasias. fardas para miltarea
eglaia fraldas. galocha& gravatas, poema logos de [ingeria. laneoza Iaquk.
luvas, ligas, lenços. enantõa meias.
nal61. mantas, mandrião. mantilhas. panelas. penhoar. pulover. pelerinaa
ponches. polainas. .pnamag.
Perneiras quimonos. regalos
roh. de chambre. roupão. eabiretudoe
suseeusórios. saldas de banho. sandálias.
mictares. aborta sungas. colas ou alada
toucas. turbantes. temos. ~dormes
e vestidos

São Paulo

TRIC
:Ind.

jinr?sn! e ira'
Artigos da classe
Urino n.° 755.078, de 20-6-1966
Indústria de Tênis e Arterfatos de
Borracha 'ris Ltda.
São Paulo

"IRIS O FINO
Iad. BranileiralÁ
Classe 36
Artigos da classe
Termo n. e 755.079, de 20-6-1966
Madulart S.A. Indústria e Comércici
São Paulo

MADULARTik
Ind.
Classe 49
Para distinguir logos, brinquedos. pas,
satempos e artigos desportivos: Auto..
tomóveis e veículos de brinquedos,
armas de brinquedo,, baralhos. bolas
para todos cio esportes, bonecas, árvores de natal. chocalhos, discos de arre.
mêsso despe:evo, Leures de aves e
aves e animeis. logos de armar, jogos
mes& lusas liara esporte, mtniatu.
ree de utensílios domésticos. m5.scara/1
pare esporte. nadadeiras, :Mas para
pesca, teanSretes e varas para I
.
pesca
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data da publicação começará
o correr o prazo do Cd dias para o deferimento . do pedido. Duranto osso prazo poderão- apresentas :mos oposigka co Departamen
Nacion& co Propriedade Industrial aquelas que se Julgarem prejudicado:: com o concessão tis se3istro requart

nono n. o 755.080, de 20-6-1966
/.
S.A. Indústria e Comércio
aça Madulart
.
São Paulo
Liame ti
Migas para escritório. aimoladas para
carimbos, almofadas para cintas, abri.
dOrea de cartas, arquivos. borrachas.
beiSços para mataborrão, borrachas para
a, cotas, brochas para desenhos. cofres.
canetas, canetas tinteiro. canetas para
deserho. cortadores de papei, carbonos.
carimbadores. cola para papel.
coftdares, compassos, cestos para corrgo- re.;3andência, desenhadores, duplicado.
rád. datadores, estojos para desenhos
Ct estojos para canetas, estofas com minas.
emuacPros, estojos p ara lápis, espetos
esttletes para papéis, furadores, fitas
pasara máquinas de escrever, grafite
p a ra lapiseiras, goma arábica, grampea.
as. dores, lápis em geral, lapiseiras, magiaissas p ara apontar. lápis, minas para
a grafites, minas para penas, máquinas de
G escrever, máquinas de calcular. maqui .
G,
faa.5 da somar, máquinas de murtiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-cariaihos. porta-lápis, porta-canetas, porta.
s. eêguas, raspadeiras de borrões, stencils
percevejos para papéis, perfuradores,
c' cartas, p rensas, prendedores de papaia.
Para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Termos as. 755.081 a 755.085, de
20.-6-1966
Alexandre Scharff
São Paulo

PW
Uda$tria Brasileire
Classe 31
Barracas d dona, buchas e tampas para
vedação, ri:Abas d écortiça, arruelas e
anéis para vedação, lonas para freios,
cordas, correias de transmissão
sClasse 39
Para distinguir: . Artefatos de Ia-Tacha
borracha, artefatos-de borracha para
Velculos, artefatos de borracha não tu.
duidos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para aodeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas
buchas para jumelo. batente de porta
barente de chassis, bicos para mamadlei.
raa. araçadeiras, bocais, bases para te.
`( , n, s. borrachas piara carrimos todosho-racha p ara amortecedofres
hborracha para rédeas, cochim
Ir. r câmaras de ar, chupetas. corda, . ,,? ,,,t7os de borracha, cabos para
r ,ju ; t .3 ±UVCITOS, calcos de aor
:ra,:ha chapas e centros de mesa. cor
dcs ie Sor-acha, cápsulas de borracha
p ara: -nen: de meaa calços de borracha -Iara máqumaa 'copas da borracha
para freios. -dedeiras; dayatup4deiras
chocos de mesa, desta:no para pratos
cmtoa, embales, asguiclo
- s, estrados:
espontas dc borracha - em guebrajacte
Para °aleiras:, fluo borracha lisos
tarmas de borracha.- sassawiÇões Obra
auternovela. guarsalaÕes . 'assisa vercalUa
lirwheias p ara escolares,' .- Lalloas 'de
borracha na ra degvaps, lIstaQ -de amr.
racha, manopla% -maçanetas, orotete.
res p ara. vara-lama '1,r~orespra-cbcmues,.

dal de partida, pera.s para businas
p ratinhos. pneumáticos. pontas de Dor
cepo,: •sejainw a seieboag amo "pe.
rnassiças, rodizi OS, revestimentos dt
.3orracha. rodas de borracha para cata
veia, sanfonas de vácuo' suportes de
motor sapatas do pedal do breque, -e
sembaio e Isolados, suportes, semipneumáticos. uportes de câmbio. sai)
kogas de partidas, saltos, solas e solado:
de borracha surdina, de borracha para
aplicação aos 4los telegráficos. e teletõ
alces, tra vadores de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta
gattaa. tiras de bor.-acha para elabora.
cão de substâncias quictr-as
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, hutano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas liibrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Classe 21 •
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhes. aviões, amortecedores. alava: as de câmbio: barcos.
breques. braços para veículos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes. caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros'
tanques, carros-irrigadores, carros. carroças. carrocerias. chassis, chapas circulares: para veiculos, cubos de velculitta.
corrediços para veículos, direção. desta.
gadeiraa estribos, escadas rolantes. -elevado- para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção.
(taloa fronteiras para velculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas moto furgões.
manivelas, navios ônibus.- para-choques
n. para-brisaa pedais. pantao
rodas passa bicicletas, raios para Wide.
ta.% reboque, radiadores para veias/os.
rodai] para veiculan, seuins, tricicloa. ei.
santas paro Vellet2Da3, vagões. velocipe.
das varetas c£a trzarõl'a do afogador e
acelerador, troteia erderika cassam tla
carro blefes Seffiro C=C3
Clame 20
Para distinguir: Artefatos cis sangnaM
plástico e de tayloã: Reelgo:e2e2a gekm5.
cados de material plástico, gevestizne2p
tos confecciaoados de substancia° :safa
mais e vegetas: Argolas, agscaseigna,
armações para 6cclos. bules- bandelss,.
bases para telefones, baldes. bacias. bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabes:
para ferramentas e utensIllos, cruzeiro,
caixas para acondicionamento de alimentos, .eaixa . -de matesaal plástico para
baterias, eoadores, copos, canecas, cosa.
c/Sas. capas para álbuns e para livroa
cálices, cestos, castiais para velas.
caixas para guarda de ibletos, carruchns- coadores para chá. descanso pira
pratOS, ' cotias e copinhos de plástica:is
para soraetes. ca:xinhas de plástim
para sorvetes, colherinnas, pasinhas
qarfínhcis de Plástico para SorveteS, fot.
minhaS elt 'plástico para Sorvetes, discos,

embreagen de material plástica. unbaTermo n.° 755.089, de 20-6-1966
,agens de mater.ai plástico para sorveMarmoaria Brasilia Ltda,
tes, estojos para objetos, eapasnas de
São Paulo
bylon esteiras, enfeites para. automó"BRASILIA"
veis. massas ants-ruidos, escoaddres de
Ind, Brasileire
p ratos, tunis, terrinas para doces, fitas
para bolsas. 4acas. guarnições guarniClasse 4
-lições para porta-blocos, guarnições
Mármores
para Equidificadores e para batedeiras
Termo n.° 755.092, de 20 -6.1966
ie trutas e legumes, gcarnições de ma. Anastase Georges Mamacopoulos os
:estai plástico para utensílios e -mbietos,
Vanvakides
guarnições pare bolsas garfos, galerias
São Paulo
para cortinas, ferro laminados, pists,
ricos lancheiras, mantegueiras, malas
.DEPUMALR ESTRã
orindils, prendedores de roupas, puxadoLA ICANCA
O
-es de móveis, pires, tratos, paliteiInd. Brasileira
os, pás de cosinha, pedras pomes artiClasse 2
los protetores para documentoa,
Defumador
sadores de água para uso domésticas.
aorta-copos. porta-nique:a porta-notas.
Termo n. o 755.093, de 20.6-1966
Porta-documentos placas, rebites •resti- .A”-stase Georges Mamacopoulos
nhas. recipientes, suportes, suportes para
Vanvakides
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
São Paulo
asbos para 'ampolas. tubos p ara seriadas, travessas, tipos de material piãoDEMAIS= 2AS ico. sacolas, sacos. saqu:nhas, vasilhaCORES DAS P2 -.
-nas para aeondicilbamento, vasas. [aDRA
caras, colas a trio e colas são inch:Idas
Ind. Brasileira
em outras classes, para borracha. pare
corrumes, para marceneiros, para sapaClasse 2
teiras. para vidros, pasta adesiva paaa
Defumador
mater:al plástico e mgerai
Termo n.° 755.094, de 20-6-1966
Termo n.° 755.086, de 20-6-1966
Fábrica de Evaporadores Mipal S . A.
Anatase Georges IVramacopoulos ou
São Paulo
Vanvakides
NEVASCA
São Paulo

DEPTIKALOR SETE CABOCLOS
Brasiláir
Classe 2
Defumador
Termo n. o 755.087, de 20-6-1966
Anatase Georges Manacopoulos ou
Vanvakides
São Paulo

DUUMADCB DAV
,TR2S PENAS
Ind. Drasilefro
Classe 2 .
. Defumados'
Termo n. o 755.088, de 20-6-1966
Anatase Georges Manacopoulos ou

Vasavanddeo
São Paulo

mtax•
• •Classe 2
DefumachP
Termo n. 9 755.090, de 20-6-1966
Anastase Georges Mamacopoulos ou
Vanvahides
São Paulo
CÀ SÁ SET2 ESIREr
LAS DE VMBANDA°
Ind. e Comercio
-.S.Pau/0
—

Classe 33• Titulo de Estalf..'tklinento

Classe 6
Evaporadores de ar por gravidade o
forçadores de ar para esfriar e congela?,
em aplicações industriais e comerciara
Termo n.° 755.095, de 20-6-1966
Fábrica de Evaporadores Mipal S.A
São Paulo

,NEBRASCA
Classe 6
Evaporadores de ar por gravidade e forçadores , de de ar para esfriar e congelar,
em aplicações industriais e comerciais
Termo n.° 755.096, de 20-6-1966
Auto Pôsto Cachoeirinha Ltda.
São Paulo

"CACHOEIRINHA" •
Ind. Brasileira
Classe 47
Combustíveis e lubrificantes
Termo n.° 755.098, de 20-6-1966
Tutti Representações Ltda.
Rio Grande do Sul
I)

G° PlIWTI"

L2(20

Jea:dleirm -

CRasse Se
Papéis de correspondiads
Termo n.° 755.101. de 20-6-1966 .
Ferauto Comércio de Ferramentas Ltd.
São Paulo
. ,

.-ÉERAUTO
lado brasilelrg,
Classe 11
Ferrarnenr-

-
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Tétano 9 755.097, de 20-6-1966
Cor"^ i o e Indústria de Enxovais
Ninho Ltda.
São Paulo
/1.

NINI1U
Classe 37
. Roupas de cama e mesa
Urino n. 9 755.099, de 20-6-1966
Cerealista União Nippaku Ltda.
São Paulo

UNIA() NIPPAKU
Ind. Brasileira
Classe 41
Cereais
Termo n.o 755.100. de 20-6-1966
Luana Comércio e Representações
Limitada
São Paulo
..JU A PU1
Ind.
Orasileira
Classe 21
Partes integrantes de veículos
Térreo n.o 755.102, de 20-6-1966
Daisy Teixeira Vieira
São Paulo

COMISSÁRIA DAI
.SEVI DE DESPA CHOS
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.Q 755.103, de 2044966
Expresso Roma Ltda.
Rio Grande do Sul

ROMA
Ind. Brasileira
Classe 33
Transporte rodoviário de passageiros
Têrmo 0.0 755.104, de 20-6-1966
Indústria de Motores Peqmot Limitada
São Paulo
PE C4.101'. • rad; klra s il .!. ira
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
Têrmo n. 9 755,105, de 20-6-1966
Real Cosméticos Ltda.
São Paulo
•
real
Ind..Brasileira•
,1
Para distinoun P..1-filmes :ssén.l.as es .
tratos. água de roiânla água de touca-,
doe, ages) de beleza Nous de quina
agua k rosas. agua de alazema. águo
para barba ioç6t e tónicos para ar
cabelos e para e nele brilhantina, nan.
doba. "batons' .:nsmét, „-os tutadore
de penteados nerrMeos óleo, Para Or
cabelo creme ?evanescente cremes nos
durosos • oomarlaN arra Itroneza ir
*ele a "amonilnar'• leni.ntórios leso
doranrce vinagre anmemen eis de 5rr07
para
• mico nertninaM In It1ct •
, retire e para pio lAtuus lahãe, e creme
, n WISsf

pestana e sobranceiras, prepadoe para zaixa.s de descarga para etixos. edifica.. caramelis chocolates. couleilue..p.aVit
embelezar ditos e olhos. carmim para ceies prearoldadas. estuque, emulai° de ' cereais, cominho, creme de leite. Cremes
Para barbear, sabão . 1 quido perfumado base asfáltico. estacas, esquadrias, estru- atwenticios. c-oqueres. compotas. OU>
ou Mio, sabonetes. tentericion em pó. turas metálicas para construções, lassa- pica, coalhada, castanha, cebola.,condlo
pasta ou liquido, sais- pertumados Pare i& de metal, ladrilhos, tamaris, luvas mentos para alimentos, colmates,
banho& pentes, vaporizadores de perfil- de junçáo. - !ages. lageotas, material ba- chouriços, dei& daces. doces de Ira.
z-sseac.a: at-flelltar4, eras
e calos, aquinhoa perfumado. prepara- lante contra trio e calor, manilhas, maslos em p6, pasta. líquidos e tijolos sas para revestimentos de partdea, ma- padas, ervilhas, el3X0Va3, extrato de tok.,
car: escavas para dentes, cabelos, unhas deiras para construções, mosaicos, pro- mate, farinhas alimentícias. tavaa
pisa o tratamento das unhais. dissol- dutos de base asfáltico, produtos para catas, flocos, tareio. fermentos, .
ventes e vernizes, removedorea da ~- tomar impermeabilizantes as argamas- figos, ft/em *raras zêcas 1Jan:salive' cria.
cala. glicerina er3umada para os cabelo sas de cimento e cal, hidráulica. pedra- alisadas, glicose. goma de mascar. gora
e preparados para descolais imbu. gulho. produtos berunimosos. unt.ermea. •duras, granulo% grilo de bici gelatina,
calos e pintas ou sinais anticiais óleo* bilizantes liciturlo ob., -.dr—mi:a- termas goiabada, geléias, herve doce Jun*
•- ara revt.Srinicilte
lià pa. mate, hortaliças, lagostas, lixam:
para a peie
leite
,,imentação p as o; munentat.... de d. condensado, idle em pó. l
egumes
Têêrmo a° 755.106, de 20-6-1966
bento ou ges,u para tetos e paredes, conserva, lentilhas, linguiça •louro:` mg
masa
Rodan S.A. Indústria e Comércio
papel para torrar casas, massas anti- ias alimenticiaa mariscos, manteiga,
São Paulo
ácidos para uso nas construções, par- margarina, marmelada. macarrili.
.naai
qn ates, portas, portões, pisos, soleiras se de tomate, mel e melado, mate. mas.
RODAN
para portas, tijolos, tubos de concreto, eis para m.".-ngatis, molhos,
Ind.' Brasileira
clIONSC011#
telhas, tacos, tubos de vtntilado. tanmostaret, mortadela, nós moscada, aoClasse 6
ques de cimento, vigas, vi gamentos e sei,
óleos comestíveis, ostras, oval,
Máquinas e suas partes integrantes
vitrós
pies, paios pralinés pimenta, pós para
Termo n.o 755.107, de 20-6-1966
Termo n.9 755.108, de 20-6-1966
Pudins. pitkles, peixes. presuntos, pa.
Empreendedora — Imobiliária S.A, Jatour — Agência de Turismo Ltda. tês, peta-pois pastilhas, pizzas pudins
São Paulo
queijos, rações balanceadas para anta
São Paulo
mais, requeijões, sal. zaga. -sardinha%
jApoup
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
• ENIPREENDEDORA
Ina.-Brasileira
frutas, torradas. tap:oca, Nanaras, talha..
Classe 30
Ind. Brasileira
rim, tremoços, tortas, tortas pare ali»
Passagens, aéreas, terrestres e marítimas
mente de animais e , aves, torrões
Classe 16
Têrmo
n.9
755.110,
de
20-6-1966
Térmo n.° 755.112, de 20-6-1966
Pare distinguir: Materiais pata construKaname Tominagl
Plínio Telles Rudgc Filho •
ções e decoraçaes: Argamassas, argila.
São Paulo
São Paulo
areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta.
NISTAUN
B4WMQT°••
ção, calhes, cimento. cal. Crê, chapas
Ind. Brasileira
Bzi211eira
iso/antes, caibres, caixilhos. colunas.
Classe
5.0
:lupas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga pare etixos. edifica- Artigos de tôda espécie, bateria de Automóveis, bicicletas e motocicletas
ções premoldadas, estuque, amnistio de alumínio ou de qualquer outro material,
• 1"*. rino n.o 755.117,• de 20-6-1966
,-ase asfáltico, estacas, esquadrias, estru- assim coom panela, pratos, talheres, coAntonio Jorge Rahij
pos,
louça
em
geral,
garrafas
térmicas,
turas metálicas para construções, lamaSão Paulo
lbs. de metal, ladrilhos. lambris. luvas jarras, bacias espumadeiras, conchas
de junção. lagcs, lageotas. material Iso- colheres de pau, vasilhames par aguar,
dar cereais e outros
lante contra frio e calor, manilhas, masIn d.3Ba
r
ka
N t
T3r:e Ira
i
sas pare revestimentos de partdea cria.
Têrmo n. 755.111, de 20-6-1966
atiras para construções, mosaicos, proPlinto Telles Rudgc Filho
Programas radiofônicos, televisionados
dutos de base asfáltico. produtos para
São Paulo
revistas
tornar impermeabilizantes as argarnas.
Têm°
n.
9
755.118, de- 20-6-1966
sas de cimento e cal. hidráulica. pedreBAT
Transportes Gonçalves Ltda,
gulho: produtos betuminosos. impermeaSão' Paulo
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstitnento e outros como na paClasses 8, 32, 33, 36 e 49
• "24NiALVf! "
vimentação. peças ornamentais de ciExpressão de propaganda
Lm . raa eira
mento ou gesso para tetos e paredes.
Classe 33
papel pare forrar casas. massas antiTermo n. Q 755.113, de 20-6-1966
Transportes
ácidos para uso nas construções. par- Alimentos Selecionados Iguaterni Ltda.
anates, aortas. portões. Pisos. soleirns
Termo n.o 755.119, de 204-1966
São Paulo
para portas, tijolos, tubos de concreto.
• Mecânica Norte Sul Ltda,
telhas, tacos. tubos de vtntilaçeo. tanSão Paulo
ques de cimento vigas, vigamentos e
vitrôs
" NORTE SUL "
Ind. Brasileira
• TêT1110 Il.° 755.109. de 20-6-1966
Companhia Imobiliária Iockey
Ouse 21
IND. BRASILEIRA
Para distinguir: Veiculas e eus perta
São Paulo
.ntegrantes: Aros P are bicicle tasauto"
JOÕKEI
móveis, auto-caminhões, acates. aosos
Classe
41
t ecedorea, alavancas de cambia berma,
I *d.. Brasiira
Alcacho fras aletria, alho, espargos. nrequas. braços para velcu/os, biddae
Classe 16 •
açúcar.. alimentos atara animais. amido, tas, carrinhos de mão e mareta& modo
‘
Mafrrrivs • )ara constru
i••ne,, e decorac0:, s: Argainas.sas. argila: ¡martelas ameixas. amendoim, araruta nhonetes, carros ambulasm, caia nheeieb
arroz. atum. aveia 'esteias. aze:te azei- t.,irros. tratores
azulejos batentes halaustres
earros-berçoa eineee
o de . cimenro hlocoe oara aavtmenta, tonas banha. bacalhau, batatas. balas. encrues. carroaarrigadorea canoa ale
biscoito
bombons.
bolachas
baunilha.
ralhas cimento cai cré, chapas
"oCa s. carrocerlai, chassla, dispas dto
•:lpnfes --ihros ca-ninms colunas. -rife en mi e em grão, CM11£11110. Canela eu/aros para velado, gamboa de
P 0 Pau e em Pó. cacau carnes. chá, corrediço. para veículo*,
para cohertur;3s:caisa,
dtrages• dal&
e ...MI r0:. Com:

k,

1GUATEMY

6446
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação Começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante 0880 Prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade. Industrial aguêlea que se julg arem prejudicados com a concessão de registro requerida

.5 . iras estribos. esca ias rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção
freios. fronteiras para veiculas. guidao.
locomotivas. lanchas motociclos, molas
motocicletas. motocarcas moto furgões
manivelas, navios ônibus. para-choques.
para-lamas para-brisas. pedais. pantões.
rodas para bicicletas raios para bicicletas. rebeque radaidores para veiamos.
rodas para veicules seuins. triciclos, ti.
tantas para veículos vagaes. velocipe.
des. vararas k contrôle do afogador e
acelerado: coleis troieibu& varaes de
carros toletes para carros
Tèrmo n.° 755.120, dc 20-6-1966
Irena Modas Ltda.
São Paulo
n
as
AN
ildniPSOTitnra

vergalhõ'es ligas metálicas
mag nésio manganês.- metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados metais eco massa metais estampa:os,
metais para solta amue , e zinco
raiano n. 9 755.123, de 20-6-1966
Lojas Feia Ltda.
São Paulo
"

FEFA

Ind. Brasileira
Classe 8
Indicadores de temperatura por meio
de tal-no-elementos, indicadores de temperatura par meio de termômetros de
resistência, rgeuladores de temperatura
eletrônicos, registradores de temneratura, têrmo-elementos platina rhodim,
termômetros de resistência nckel, t ,anômetros de resistência platin, pirômetros,
indicadores eletrônicos para líquidos,
fontes de energia auxiliar para instaumentos de medição, contatores de um,
dois, três ou mais poios com diversas
disposições de contatos, bobinas de
qual quer voltagem, equipamento de teguãção automático para temperaturas,
pressão. t gua, gas, quadros de comando e ligações, quadros de medição,
quadros de medição e de comando a
distância, válvulas eletromagnéticas e
motorizadas para vapor, água, óleo e
gazes, equipamentos loto-elétricas, equipamento de transmissão elétrica a distância, termómetros elétricos e reguladores automáticos de tensão-, intensidade
e freqüência

(.lesse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anaguas. blusas
botas. botinas. blusões boinas, baba.
douro& bonés. capacetes cartolas. cara.
puças. casaco coletes, capas. chales
cachecols calçados. chapéus. cintos
cinta
combinações corpinho& calças
canhoras e de crianças, calções. cal
os camisas, camisolas. camisetas
checas, ceroulas. colar nhos. cueiros
snias, casacos. chinelos, dominós, achar
prs. fantasias, fardas para militares. co.
'caiais. fraldas. galochas, gravatas. gor
Tos logos dt lingerie. laqueias. laquês
Juvas. ligas, lenços rtli. nt8s. meias
Termos ns. 755.124 e 755.13-5, de-esaais. maltas. mandribo, inastilhas. ma
20-6-1966
ra mas. pouches, polainas pijamas, puComercial Alpe Ltda.
nhos. perneiras. quimonos. regalos
São Paulo
robe de chambre. roupão. sobretudos.
6 11 9)ellsórios, saidas de .banho. sandálias.
sectores. shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas. turbantts ternos. uniformes
Classe 17
e vestidos
Artigos para escritório, almofadas para
Térino n.° 755?122, de 20-6-196í
carimbos, almofadas para tintas, abri.
dores de cartas, arquivos. boSsachas
Farmácia "Moenia" Ltda.
berços para mataborrão. borrachas para
São Paulo
colas, brochas oara desenhos. cofres
E141t
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho. cortadores de papel carbonos
cai rabos. carimbadores. cola para papel
Classe 3
coladores. compassos. cestos para corProdutos farmacêutico;
respondência desenhadores, duplicado.
Têrmo n.9 755, 121, de 20-6-1966
res. datadores. estolas para desenhos.
Metalúrgica Decoralojas Ltda.
estojos para canetas. estofos com minas.
São Paulo
esquadros. estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis. furadores. fitas
Para máquinas de escrever, grafite:
para lapiseiras, goma arábica. grampea
Classe 5
dores, lápis em geral, lapiseiras. ma
Aço em bruto, aço preparado, aço quinas para apontar lápis, minas pare
doce. aço para tipos aço fundido aço grafites. minas para penas. máculnas de
p a-aialn,ente trabalhado r,„o nãlio. aç' escrever, máq uinas de calcular maqui,..r:nnrin bronze bronze em 1-,raro ou a s de somar. máquinas de multiplicar
sarcialmente trabalhado, bronze de mata-gatos. porta-tinteiros, porta-cartas
manganês bronze em pó, bronze era bos. porta-lápis. p orta-canetas. porta.
parcialmente preparado cimento me- cartas, prensas. prendedores de papéis.
barra. em fio, chumbo em bruto ou réguas, raspadeiras de borrões. atendia
tático. cobalto. bruto ou parcialmente nercevelos para Papéis. perfuradoras.
trabalhado. couraças. estanho bruto ou Para mimeógrafos tintas e tinteiros
Classe 38
parcialmente trabslsad o forro em bruto
em barra, ferro manganês. ferro velho Aros para guardanapos de papel
gala ein bruto ou parcialmente caba- aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e 0.dt-6c:raios. balões (extilado Vima temperado gusa maleável ceto para brinquedos) blocos para
itiminas de metal lata em fõira. latão
cOrrespondência. Nocos para cálculos
era lõlisa, latác em chapas latão em

* ALPE
Ind. Brastleira

Ind. bras leira

"DECOR20,10JAS"
Ind. Bfásileira

blocos para anotaçôes, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciois. cartões indicas. , confeti, cartolina, cadernos de papel mclimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares. cartões eia branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas. cadernos de lembrança, carreté:s de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
Ou papelão, etiqueto& feilhas índices,
fôlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornainentos
de papel transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de alumitr:o,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho irnpermeabrl:zado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel pa, rafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para embruxar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel

manivelas, navios, ônibus para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais (minus
rodas para velculos, 5e.10.5. triCiOeS tirantes para veicules. vagões, veioci pedes, varetas de contróle do a 4ogadot e
acelerador tróleis, troleibus varaes de
carros . e toletes para carros
Termo n. o 755.127, de 20-6-1966
Tio Nel — Transportes Rodovvirlos
Limitada
São Paulo

TIO NEL
Ind. Brasileíra•
Classe 33
Transportes rodoviários
Têrmo n.9 755.128, de 20-6-1966
Confecções de Roupas Brancas
Kossyvas Ltda.
São Paulo

KO3SYVAS"
Ind. Brasileira

' "

Qasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
lotas, botinas, blusões, boinas babadouro& bonés, capacetes. cartolas. cara.
limas casacão. coletes. capas. abales;
-achecols. calçados. chapéus, cintos,
datas, combinações. corpinhos. calças
l e senhoras e de crianças calçõea. cal:as. camisas, camisolas. camisetas.
:uecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacas, chinelos, dominós. acharaes fantasias, fardas para militares. aoTermo n. o 755.125, de 20-6-1966
agiais. Fraldas, galochas, gravatas. goeAtacadistas Associados de Americana
.os. ogos de lingerie. jaquetas. laquês
Limitada
uvas, ligas, lenços. manhas, meias;
São Paulo
naiôs mantas. mandrião, mantilha& paAMERICANA
etós. p alas. penhoar. pulover. pelerinas:
Penes, pouches. polainas. °flamas ouq hos. perneiras. quimonos. regalos.
Classe 33
.-obe de chambre. roupão. sobretudos.
Armazenagem de cereais, sêcos e
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
molhados
çueteres, shorts. sungas. stolas ou siadas
Têrmo n.9 755.126; de 20-6-1966
toucas. turbantes ternos, uniformes
Renovaear — Comércio e Indústria de
e vestidoa
Revestimentos para Automóveis
Têrmo
n.9
755.131,
de 20-6-1966
Limitada
Fábrica de Roupas Roth Ltda.
São Paulo
São Paulo

Ind. Brasileira

RENOVACAR

Ind. Brasileira"
Classe 21
Para distinguir: Veiculo. e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio. braços
breque., braços para veIculoe. bicicletas, carrinhos de mão e carretai caeme/zoastes. carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigedores, carros. car.
rocas, carrocerias chassis. chapas circulares para veiculas. cabos de veiculo
corrediços. paaa velculos. direção desli.
q adeinas, estribas, escadas rolasses, elevadores para assapeiros e ara carga
engates para carros. eixos de direção
trelas, fronteiras para veiados guidão
l ocomotivas, lanchas. motociclos, mola,
motocialetas, motocargas moto furgões
rodas p ara bicicletas raios Paro Neide
'as, re boques, radiadores para veiculai

ROTH ".
Ind. brasileira

' "

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas. blusa.,
botas. botinas, blusões. boinas. babadouro., bonés. capacetes. cartolas, cara.
ouças casacão coletes. capas, chateai
cachecoLs, calçados, chapéus, cinto.,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções. calças. camisas, camisolas, candsetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias, casacos. chinelos, dominós. achara
pes fantasias, fardas para militares, co.
lepials, fra ldas. galochas, gravatas. gor.
ro.s. (nos de !Ingeria jaquetas. Incida
luvas. liga. lenços. mant8s. meiam
mal8a mantas. mandrião, mantilhas. pa»
letós. palas. penhoar. pulover. pelerinass
amigas. pouches. polair -s. pijamas. pe.
nhos, perneiras, guimonos, regatos.
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o curral o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
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Termos ns. 755.129 e 755.133, de.
20-64966
Franciscus Jahannes Wintrs
São Paulo
•

"CONSTEUTOItA 10.
J0 WLNTERS"
Classe 16
Titulo
Classe 33
Título
Termo n.° 755.130, de 20-6-1966
Manoel Gomes da Cruz
São Paulo
g°

CEN TH
PRESIDENTE

NAL

Ind. Brasileira

Classe 10
Aparelhos, usados na medicina e
cirurgia
- Termo 0.0 755,134, de 20-64966
Planart Propaganda Ltda.
" São Paulo
,"

,

FLANART "

Ind. Brasiloir
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas;
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas vadiofônicos ; rádio-teleVisionadas peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 755.132, de 20-6-1966
Palaia Comercial e Importadora de
Ferramentas Ltda.
,São Paulo

* PtlwAI4.
"
Ind.
as leira

i,:tnzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas, i liroreiros.' latas de lixo;
jarras; machad.ashas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos darretas. matrizes; navalhas; puas; pás, pra.
gos, parafusos, picões, porta-gelos, sio.
seiras, ports-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p'.as, rebites, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, .sacarrolha; tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze.
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pistas de correr:" taças,
travessas, turíbulos; vasos, vasilhames
e verruma

•ejantés industriais. aluminio em pt.
..r.ontace. anti-incrustantes. anti-oxidan.
es. a.,Ai-corrpsivos. anti-detonanten. azo.
;atos. água acidulada para acumulado.
água oxigena& para fins industri,
ils • amônia: banhos para galvanização.
ienzinas. benzo]. betumes, bicarbonatt
te sódio, de potassto: cal virgem. car
J8es. carbonatos, catalizactores. ceado
chapas totcsáráficas. composições es
• intores de incêndio. cro. corrosivos
:romatos. corantes. creasotos: de.toran
tes desincrustantes. dissolventes: emui.
fotográficas enxotre.. etc. asmai
tes. eestearatos. tenol, filmes sensthili
zados para fotografias. fixadores flui.
Ias para freios, formol tostatos industriais. fósforos Industriais tluoretos
Termo n.° 755.136, de 20-6.1966
macilentas Iara solda. gaivanizadores
Ema — Produtos Químicos 44.cla.
jeiatinas pare totogratias e pinturas
São Paulo
ilicerina; hidratos. hidrosultitos; impar
.abilizantes. toduretos iacas: massa.
EMAS IL
'vare pintura, magnésio, mercúrio. nitra
Bra..ile,
tos, neutral!zatiores mtrocelulose; pro
Classe 1
)xido& oxidante. óleo para pintura. óleo
Artigos da classe
le linhaça. produtos quimico2 Para Ira
Termo n. o 755.137, de 20-6-1966
aressão. potassa industrial papéis tw
Ema — Produtos Químicos Ltda.
lográficos e prehocopista pel:culas sen
São Paulo
tiveli, Papéis para fotograbas e auall
de laboratório, pigmentos. potassa
nós metálicos para a composição de tin
-as preparações para fotografias. produ
Classe 1
niguelar. pratear e cromar.
to.
Artigos da classe
orodutos parc diluir tintas. prussiatoi
,eativoN renrovedurea, sabão. neutro
Termo n.° 755.138, de 20-6-1966
tais, salicilatos secantes. sensibilizantes
Ema — Produtos Químicos Ltda.
:!lilatos. soda caustica, soiuções guiamSão Paulo
:as de uso Industrial, solventes. sulta
tos. tintas em pó. *liquidas. sólidas ou
oastosas para made -a. ferro, paredes.
construções. decorações, 'ouros. tecidos
Classe 1
Detergentes e expurgadores químicos, o..brae. celulose. darcos e veicules. talco
ndristrial ..th net. vernizes zarcão
para serem Usados na indústria , textil
Termo n. 9 755.141, de 20-64966
, Térino n. 5 755.139, de 20-6-196
• Compesca — Sociedade Brasileira de
Ema — Produtos Químicos Ltda.
'Pesca Ltda,- —
São Paulo
São Paulo

robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios. salda de 'anho, sandailas.
ulceres, shorts. sungas. stoiaa ou slacks
toucas. turbantes te ' dos, uniformes
vestids,J

ir.

EM41.PON
Ind. brasileira

•

d . . rasileire
Classe 1
.
Artigos da classe

Classe 11
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres:
Termo n.° 755.140, de 20-6-1966
.arame liso ou farpado, assadeiras, açuIndústrias de Tênis e Artefatos de
careiros; brocas, bigornas, baixelas.
Borracha 'ris Ltda.
cutelaria em geral e outris artigos de
Saci Paulo
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
bules; cadinhos, cadeados, castlçais„coCALÇA
lheres para pedreiros correntes, cabides:
DOS
chaves; cremones, chaves de parafusos..
Classe 36
conexões para encanamento, colunas.
Frase' de propaganda
caixas de metal para portões, canos de
mear', chaves de tenda chaveá isglesa. ,
Termo n.o 155.144, de :206-1966
cabeções, canecas. cipos, cachePots. Cectibra, — Comércio e Importaão de
centros de Mesa, coqueteleiras caixas' • Anilina9 e I- rodutp,s Clalmicços Ltda.
para •acondicionamento de al:mentos.
São Paulo
caldeirões, • caçarolaS, chaleiras cafeteiras, conchas Coadores:" distintivos do•
C
brádiCas; enxadas, enxadões. • esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios .
estribos, esferas para arreios, espua
m
.
deiras: fortriós %ices. ferro pare -ortar
Classe I
Capim ferrolhis, facas, facões, teehaát;Ing‘uii. Abso,,,,rires
dttras teno -ornuni a ,carvão, ,éruy.rus.
'toèetittéÀ agente guimicos pare
funis 1,Si. n1a, para doces, freios para, • tratamento' e- rolnração de Miras. te
estradas de ferro. frig:deiras;
órátirw e celulose: ãgUS-PRZ 81
grelhas çjar'os. ganchos para quadros
irri na ,
aivminrie

.COIYLPFSCA
Ind

Termo n.o 755.142, de 20-6-1966
Indústria de Tênis (Artefatos de
Borracha Iris Ltda.
São Paulo

.IS—UM
PASSO A
..IR,
FRENTE EM

DRUQU're

bras il e ira

ESPORTIVOS—.

'

O BR A
E
'Industrial Brasilei

'ira

Classe 41
Artigos da classe

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 755.145, de 20-6-19645
Tipografia e Papelaria Centenário
Limitada
'São Paulo
.

GENTENARIO •

IndUstria Brás)lefra.

ras não impressas, cadernos de' escrever. capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos. caixas de cartão. co xas para papelaria, cartões de visitas, cartões co
-mercios.atõnd eucr
tolina, cadernos de papel meitmetrad.
e em branco para desenho caderru,
esclares, cartões em branco. cartuch.4.
de cartolina copas planográticas, ca.
demos de , lembrança. carreté.s de pa.
palão, envelopes, envólucros para diaruros de papei. encadernação de papel
ou, papelão, etiquetos, kilhas indicas
teilhas de celulose. guardanapos. livros,
não impressos, livros fiscais_ livros de"
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente. protos. papa.,
tinos, papeis de estanho e de alumin:o,
papéis sem impressão, 'papéis ara branco
para torrai . paredes,. papei olmp ço cem
ou sem pauta, papel crepon. de
seda, papel impe'rmeável..papel encerado
papel higiênico. papel )impermeável
Para copiar. panei para desenhos, p.a=
pel para embrulho impermeabil.zado
papel paro encadernar papel para escrever. ta,pelpale
•.itnir. papel Pa.
ratina para '-rnbruinu
s. papel celofane,
papel celulose. ;Dopai de 'inibe papei
absor .vente papei parei embi'utial tabaco, papelão. recipit.nte.- de papel rosetas de papel. , rótulos ' de papel. rolos
de papel transparente; sseos de papel
se penunas. tubos.., postais de ' cartão
e ttibetes de papel
Termo n.° 755.143, 'de 20-6-1966
Ema — Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

f'.iA9Msiie ira
Classe .1
.
Artigos daclasse

.___.._ _

Termo ri.° 755.14.6, de. 20-6-1966
Carbonbrás S.A. —' Comércio e
Indústria de Papéis 'e Artefatos
. São Paulo _

.:CARDONBRÁS
COME'RCIO E INDÚSTRIA
DE PAPEIS ,E ARTEFATOS
Nome Comercial
Termo m° 755.148, de ,20-6-1966
L'Officina Artes e Decorações Ltda.
•

São Paulo

" LPOPPICINA"
Ind. Brasileira

Gane 40
vieWeis esc geral, de metal. vdro.
ato , madeira estofados ou néta iodesive ' móveis para escritórios: Armários>
armários para banheiro_ e . para roupas
usadas. almofadas. acolchoadas para
móveis. bancos. ba1c8ea,. banquetes
nc?Pjas domiciliares, beiça% btanabee,
cadeiras, carrinhos -para chê a caft.
coo babá para. tionsiltórios. =ajunta:
Para cala de tantas e cala de visitas>
canil:atoo para terraços, jardim e grais.
coniunros de armários e. gabinetes cara

arargE 38
Aros. -para guardanapos de papei
aglutinados álbuns (em branco). álbuns
RSVP -r etrat r e , e outtiqraf0s, balões (ez.
ceto para brinquedos)* blocos Para
çorrespondenc'a. blocos para cálculos opa e cosisstba, emana,
blocos para anotações, bobinas, brocha- g isatdrims,
adiam ele

ti:ess.
90,cadelras

eeetée

t.
b.
Pi
-1^J
o.
-c
a
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Publicação feita da acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional Ca Propriedade Industrial aqueles que se julg arem p rejudicados com a concessão da registre requerido
r-ád os, colchõm. colchões de atolas
diap.-1 . . ia. divisões. divans diecoteca:
tie ra. espreguiçadeiras. eSCriVrn
ribm. , estantes, guarda-roupas, mesas
memahas mesinhaa para radio e televi
ajo. mesinhas para talevisão, moatura:
omai quadros. porta retratos. poltronas
11110 pai-mui-camas, prateleiras, porta-cha
mala sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
rino n.° 755.147, de 20-6-1966
Km-non Dano Duarte Verga
São Paulo

LOS' 'PRES SOLES
Tnd. Brasileira
Classe 32
,A:alzmaques, agendas,
anaatios, álbuns impressos, boletins, caMiamo edições impressas, revistas, órgão de publicidades, programas radiofõnios, rádio-televisionadas, peças toam-Ia e cinematográficas. programas
circenses
Tarrno n. o 755.149, de 20-6-1966
!tal — Aço Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
•

a. Ali

" ITL—A(A) 7
Ind. Brasileira
'Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aos
as. doce, aço para tipos, aço fundido açc
parcialmente trabalhado aço pálio. aça
'..eefinado. bronze, brama em bruto 01
,,aarcaOmeate trabalhado. bronze df
manganês. bronze em pó. bronze eis
barra. em fio. caumbo em bruto ot
parva:mente preaarade cimento me
2ãlica, cobalto, bruto ou parcialmente
ikalm'hado, ccuraças. estanho bruto
oa ralaIniente trababaac, tarro e2i tiram
es barra ferro manganês. ferro velho
ilusn 201 bruto ou parcialmente main
:inaao gusa temperado gusa maleave:
de metal. :ata em fólra. latam
em /olha latão em chapas. tat2o ea
vmmalhões, ligas meálicas. limalha.s
samarmsia manganês metais não main
lhío au parcialmanta sraba,aadoa, ma.
£:l em nsa_sia metais estampalcia,
Faiai' oara solla. nique; e einco
vi'ermo n.a 755.151, de 20-6-1966
S ..iper-Mercadma Bem-Bom Ltd>
Sao Paulo .

BOW
Ind. Erasileira
Classe 41
Alaschof rua, aletria, alho, aspargos,
smacar. alimentes, arma mamata,. amido,
ametaloas, amavam amendoim, araruta
',i g rez, atum, aveia, maelãs, aze:te azeibanha, bacalau, batatas, balas.
"aame,„Zos, bombons, -ralachao, baunilha,
em pó e em gra'o. camarão, canela.
Ilreu 13211 e era pó, C::"7,.U. carnes, chá,
Oatornelis. chocolaeca confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
allmenticios, croquetars compotas, cangiem coalhada. castaana, cebola, condimentos para alimentos. colorantes,
ialmairiços, dendê, .doces, doces de fru• esaluafre, esseritaa alimentares, einpaadea, ervilhas, emsev,as, extrato de Mdfaain`aaa alirrantirlas. favas fé•

cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
figos. frios, 4rutas secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bial. gelatina,
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças lagostas, línguas, leite
çonalensado, leae em pó. legumes em
conserva, lentilhas. anguiça louro, mas-'
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrai, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para 'mingaus, molhos miluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães. paios pralinés pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos. patês, peta-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagta sardinhas.
sanduíches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas. tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas pare alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Tarmo n.° 755.150, de 20-6-1966
Petrofer Comércio de Lubrificantes
Limitada
São Paulo
" PEThOPEE"

Imd. Brasileira

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Termo n.° 755.152, de 20-6-1966
Elabor Equipamentos para r boratórios
Limitada
São Paulo
iDãoEããVlieir
Clasca 10
Parc] distinguir: Abaixa-linguas, alam.
bocas, adenótomos, afastadorea, agrafos,
norafara para ossos, agulhas para Mie;ao, algodão hidrófilo, alicates. amalgamas, aparadorem aparadoreo para Cu
madco-cirúrgicom aparelhos para umasagers,. apãrelhoa de precsCo -arterial,
aparellos de diatermia, apare/ima de
talo ultra-violeta, aparelhes & raio X,
s p areltscra de infra-vermel...o, aparelhos
aP ra entirdea, ascentoa paro eafermoa, ataduras: bisturis, cadeiras para clínica
!radica, cambraia hiciróVa. canulao, .caa
nulas, cataplasmas de feltro, catgut,
ra !amig ada, cêro para incrustações e
artlealaçõea, cêra colante, cintas para
fins clialcoa, abatia umbelicalo,
nas cortantes. compressas de tecidas
coatótomos, curaras: dentes artificiais
dantaduraa, depressorea. dilatadores, dai'
eram, drama, duchas vaginais: elevado.
ma, sagipartilhoa, espéculos vaginais, es.
amaina clinicas, estufas, espátulas, aszapekta. escopros, extratores, escavado
asas Oca de linho para feridas, facas.

sanchos para músculos Mat6ado:2s
gazes, godivas, goivas, gesso, grampos
paro saturas, guta-percha: histeróme0O3 para operações, ligaduras de carim-a obturações de canais. 'porcelanas,
dosem pés e braços artificiais, placas
curativos, martelos artificiais; perfura.
:roo: irrigadores, instrumentos cirárgtnharno, líquidos e pós para limpeza e
aolimento ara fins odontológicos. lisa,
+uvas e dedeiras de borracha, limas pa.
ra assoa lancetas; massas plásticas para
fins odontológicos, mascaras para sametraia, mesas de operações. meras para
protetores para seios, pincéis para garganta. pinças anatõmicas, protetorea;
rolos cirúrgicos de lã de pau, moa a
rodaa para desgaste dentário, ratam&
aio bugia. ruginas; saladeiras, saradaroca, seda e crina para =turas, oacco
para gelo e bolsas para agua quente.
:ondas, seringas para lavagem e laje.
Aes. serras, serras para raquioMmis.
tampões higiênicos preservativos, tira.
iene, termômetros, tesouras, trepaacm,
toalhas higiênicas; ventosas, verniz IS:O»
tante para fins odontológica,s
Tarano n.° 755.153, de 20-6-1966
Fisher-Price Toys, Inc.
Estados Unidos da América

cachecol& calçados, chapéus. cirstma
cintas. combinações, corpinhos. C@/ÇaII
senhoras e de crianças. caiçõe.a cai;as. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, Cl:2/M
saias, casacos, chinelos, dome:Ás, acharses fantasias, fardas para militares, coa
caiais, fraldas, gaiochas, gravatas, oca. os, ogos de lingerie. jaquetas, lacmân,
uvas, ligas, lenços, manta, meiam
naids, mantas, mandrião, mantilhas. pacós. palas, penhoar, pulover, pelerinaim
-ieugas. pouches, polainas. pijamaa
lhos. perneiras, quimonos. regalam
-obe de chambre. roupão, sobretudcm
nispensórios, saídas de banho, sandálias,
meteres. shorts. sungas, stolao ou siadas
toucas, turbantes ternos, uniformas
e vestidos
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Eusencias almenticias
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, posa
sate/imos e artigos desportivos: Autotonáveis ç veiculoa da brinquedos.
armas de brinquedo. baralhos, bolem
para todos os esportes, bonecas, arvores de natal, chocalhos, discos de mama
messo desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de aramo togam
de mesa, luvas para esporte, mhaia2tsrae de utensílios domésticos, máscaras
para esporte, nadadeiras, redes gaga
pesca, tamboretes o varas para
pesca
Termo
n.°
755.154,
de 20-6-1964
Classe 49
Fisher-Price Toys, Inc.
Para distinguir 'jogos, brinquedos, pasEstados Unidos da Amériezs
satempos e artigos desportivos: Autotoanóveis e veículos de brinquedos,
armas de brinquedo, baralhos, bolas
FOSHEI-MKE
para todos os esportes, bonecas, árvores de' natal, chocalhos, 'discos de arremesso desportivo, figuras de avec e
Claras 49
aves e animais, jogos de armar, jogos Para distinguir jogos, brinquedo.% pasde mesa, luvas para esporte, miniatu- satempos e artigos desportivos: Autoras de utensílios domésticos, máscaras toanóveis e veículos de brinquedos,
pare esporte, nadadeiras, redes para armas de brinquedo. baralhos, boles
pesca, tamboretes e varas para
para todos os esportes, bonecas, Uva>,
pesca
res de natal, chocalhes, discos de onmmesso desportivo; figuras de aves e
Tèrmos ns. 755.156 a 755.159, de
„avec e animaia, lagoa de arma?, 50003
20-6-66
de mesa, luvas para esporte, snialattm
Hanna-Barbera Productions, Inc.
nus de utensílios domésticoo, máscaras
Estados Unidos da América
para esporte. nadadeiras, Mea paama
pesca, tamboretes e varas piam
5Xt50:35}76,d,WOCO'
pesca
Tarmo n.° 755.160, de 20-646
Sindú q tria de Colchões COSMOS Ltda.
Rio Grande do Sul
^
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órtedústria 13razdelra
gãos de publicidades, programas radioClasse 40
fónicos, 'rádio-televisionadas, peças a...aColchões
trais e cinernatogrgicas, programas
circenses
Térmo n.° 755.161, de 20-66
Classe 36
Curso Werneck Ltda.
')ara listiegnit • Artigos de vestuários
Guanabara
rotinas feitas em geral: Agasalhos,
'-'tais. al p argatas, anáguas. blusas
'oras, botinas. blusões, boinas bababonés, capacetes, cartolas cara
Classe 33
imas rareia:1o, coletes, capas, chales.
Título de estabelecimento

C5
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Termo M° 755.155, de 20-6-1966
Fisher-Price Toys, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Autotorneareis e veículos de brinquedos,
armas de brinquedo, baralhos, bolas
para todos as esportes; bonecas, árvores de natal, chocalhos, discos de arremesso desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de armar, jogos
de mesa, luvas para esporte, miniatume de utensílios domésticos, máscaras
pare esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Termo n.° 755.162, de 20-6-66
"ETIOP" — Escritório Técnico de Informação e Opinião Pública Ltda."
Guanabara

et!~

Nome comercial
Termos na. 755.163 e755.164, de
20-6-66
Boutique El-Chri Ltda.
São Paulo

EL—Cl/R/
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários,
e roupas teitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas. baba.
(touros, bonés. capacetes. cartolas cara.
puças. ,casacão, coletets, capas, abales,
cachecols. calçados. chapéus. cintos.
inações, corpinhos. calças
cintas, coMb
de senhoras e de crianças, calções. cal.
çaa. camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroteas. colarinhos. cueiros
tinias, casacos, chinelos, dominós, achar.
nes, fantasias fardas para militares, co
legisla, fraldas. galochas, gravatas. gor.
os. logos dt angarie, iaquetaa, laquês
uvas, ligas, lenços. mantea cuba
miem, mantas. mandribo, mastilhas, ma.
ates, palas. penhoar, pulover. pelerinas
neugas, pouches. polainas. raianas, ou.
abas, perneiras. - quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórias. saldas de banho. sandálias
sueteres, shorts, sungas. atolas ou alaria
toucas, turbantts ternos. uniformes
vestidos
Classe :3
Adereços de metais preciosos semipreciosos e scas imitações. adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, arti-

gos de eantasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
-de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias, pedras semi-preciosas para jóia, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de retrescos
de metal precioso, serviços de saladas,
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal,
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Térmo n.° 755.165, de 20-6-66
(Prorrogação)
João de Paulo
São Paulo
PRORRo
64 C4o

.14.42)
Classe 22
Titulo de estabelecimema
Termo n.9 755.166, de 20-6-66
(Prorrogação)
Depósito Santa Rita Comércio de Perro,
Aço e Metais Ltda.
São Paulo

'PRORROGACLO

Indústria Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, ao
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
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente' arabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em bilra, latão
em falha, latão em chapas, latão em

vergalhões, ligas metálicas, amalhas
magnésio, manganês, metais não caba.
lhados ou parcialmente trabalhados, me.
tais em massa, metais estampalos.
metais para solla, caguei e zinco
Termo n.9 755.167, de 20-6-66
(Prorrogação)
' Ismael Isaac Ring.
São Paulo

,ç)I PRORROGAÇAO

tio

fxPat
•No

• 4Zat. ESC URO
Classe 33
Sinal de propaganda
'Têrmo n.9 755.168, de 20-6-66
Usina Paiguere Ltda.
São Paulo

ças. camisas. camisolas. camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias. casacos, chinelos. dominós. echarpes tantasias, tardas para militares, cocaiais. fraldas. galochas, gravatas, gorros. ogos de !Ingeria. Jaquetas, legues,
luvas, _ ligas, lenços, ittantõs, meias;
maiôs mantas, mandrião, mantilhas. paiet6s. palas, penhoar. pulover, pelerinas;
peuges, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimanos, regalos,
robe de chambre, roupao. sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, solas ou slackr
toucas, turbantes. tuins. unitormes
Termo n.° 755.171, de 20-6-66
Vizetti — Comércio, Importação e Exportação Ltda.
São Paulo

VI ZETTI
Industria Brasil eira

Classe 4
Para distinguir: madeiras em bruto ou
parcialmente trabalhados, em toras, serIndústria Breai 1 ,ei ra
radas e aplainadas
nano n.9 755.173, de 20-6-6§
Classe 41
Para distinguir: amidos alimentícios
Comepe — Companhia Editorial
biscoitos, bolachas, conservas-e condi• Paulista S. A.
mentos para alimentos, doces, farinhas
São Paulo
alimentícias, fermentos, massas alimen,
ticias, óleos almenticio, pães, pães doOOMEPE—COMI'ANKI A
ces, panetores, torradas
,
EDITORIAL PAULISTA
Térmo n.° 755.169, de 20-6-66
S/A.
Donadio & Donadio Ltda.
São Paulo.
Nome comercial
Termo
n.°
755.174. de 20-6-66
1040
Cornepe — Companhia Editorial
IndUtria Brasileira
Paulista S. A,'
São Paulo
Classe 6
Para distinguir: bombas para poços,
U
EPE
bombas hidráulicas, bombas para todos
os fins, motores geradores, dínamos
Classe 32
Termo n.° 755.170, de 20-6-66
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Restaurante Golden Dragon Ltda.
anuários, álbuns impressos, boletins, caSão Paulo
tálogos, edições impressas, revistas, dri
gãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teaL DEN DRA(ION
trais e cinematográficas, programas
4
Classe 41
circenses'
Para distinguir: lanches, refeições pronTérmo n.° 755.175, de 20-6.66
tas, frituras e salgados: Bolinhos, croCorepal — Comércio'cle Papéis g
quetes, churrascos, cuscus, cochinhas
Representações Laia.
carnes, empadas, esfihas, kibes, omeleSão Paulo
tes pastéis, pizzas salsichas sanduiches,
•
saladas, tortas e doces
COREPAL
—
Termo n.° 755.172, de 20-6.66
Indústria Brasileira..
Confecções Primode Ltda.
Classe 38 '14
São Paulo
Aros para guardanapos de pape/
aglutinados, álbuns (em branco), álbum)
para retratos e outegrafos, balões (cx.'
PRIMO DE
cato para brinquedos) blocos para
Indústria Brasileira
cOrrespondencia, blocos para cálculo
blocos para anotações, bobinos, brochw
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários res não' impressas, cadernos 'de escree roupas feitas em geral: Agasalho& ver, capas para documentos, carteiras,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas caixas de papelão, cadernetas, caderexatas, botinas, blusões. boinas, 'baba. nos, caixas de cartão, ca:xaà para palouros. bonés, capacetes, cartolas. cara. pelaria, cartões de visitas, cartões coouças, casacão. coletes, capas. chales. merciols, cartões índices, confetl, carcachecol& calçados. chapéus, cintos tolina, cadernos de papel melimetrado
cintas, combinaçaes, corpinhos. calças e em branco para desenho, cadernos
de senhoras e de crianças calções, cal. esdares, cartões em branco, crn rtudios
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da cita da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
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de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carreté:s de pa• pelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, folhas índices
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
:.-não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, inata-borrão, ornamentos
g de papel transparente, pratos, papeli• nhas; papéis de estanho e de alumínio
a papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
IL papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para -desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
:o papel paro encadernar, papel para es• crever, papel- para imprimir, papel .pa•
t rafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose., popel de linho i)apt•1
absorvente, papel- para embruhar ta, baco, papelão, recipientes de papel ro, setas de papel, rótulos de • papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
. serpentinas, tubos, postais de • cartão
e. tubetes de papel
Termo n.° 755.176, de 20-6-66
"Cobre" Comercial Brasileira de
Edições Ltda.
Guanabara

COBRE
Comercial

Brasileira de Edições Ltda.

Nome comercial
Termo n.° 755.177, de 20-6.66
Fotogravura Flama Ltda,
São.Paulo

Classe ?g
Aros para guardanapos ae papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns

para retratos e outó q ralos, balões (exceto Para brinquedos) blocos para
corresp ondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, habinos, brochuras nãO impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas p ara papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, scartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carreté:s de pa7
palão, envelopes, envOlucros para charutos de papel, encadernação de papel
cio Papelão, etiquetos, fôlhas índices
fõlhas de celulose, cumr ,lanapos, livros
n:lo impressos,

c.-

1•,-. •-

contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos, papelitilos, papéis de estanho e de alumín:o,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, papel eacerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel -parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrahar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais •de cartão
e tubetes de papel
Têrmo n.° 755.178, de 20-6.66
Indústria é Comércio de Roupas Jasil
Ltda.
São Paulo

de aves e animais, jogos de armar, jogos de mesa, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras para esportes, nadadeiras, piões,
quebra-cabeças, raquetes, tamboretes
Termo n.° 755.180, de 20-6-1966
Coronado Indústria e Comércio de
Materiais para Escritório Ltda.
São Paulo

Termo n.° 755.187; de 20-6-1966
(Prorrogaão)
Textil Piratininga S.A.

CORONA LO I N LOSTRI A
E COMÉRCIO D3
MATERIAIS PARA
ESCRITCRIO LTDA.

Classe 23
Título de Estabelecimento
Termo n.o 755.188, de 20-6-1966
(Prorrogaão)
Textil Piratininga S.A.

Nome Comercial
Termo a.° 755.182, de 20-6-1966
Lojas Rivo S.A.
ão Paulo

PRORROGAÇÃO
\
CASAS DO LINHO PURO
Aracajú — Sergipe

1 FOGO, TORCI DA
BRASI LEIRA

Classe 23
Título de Estabelecimento

ASIL
Indústria Brasileira

Classe 36
Expressão de propaganda
Têrmo n.° 755.183, de 20-6-1966
Téxtil Piratininga S.A.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 4eitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
horas botina;, blusões. boinas.
douros, -bonés, capacetes. carolas, carapuças, casacão, coletes. capas, chales,
cachecols, calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos., calças
de senhoras -e de crianças, calções. calças, camisas. camisolas, .camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias. - casacos. crinelos. dorninós,, echar.
pes, fantasias, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorroa, logos de iingerie. Jaquetas,. leques
luvas. ligas, lenços, mantós, meias.
maiór, mantas. mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar. ptúover, pelerinas
peugas. pouches, polainas, pijamas. pu.
ahos. perneiras.. quimonos, 'regalos.
robe de .chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolaS ou • slacks
touca, turbantes. tensos. uniformes
•
e vestidos
Termo n.o 755.181, de 20-6-1966
L'etiscos 683 Ltda.
São Paulo

6d 3
Classe 41
Refeições prontas
Termo n.° 755.179, de 20-6-66
Augusto Barone
São Pauro

REI PELE.
SFAIPRE EM Pt
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos e passatempos: Armas de brinquedo, automóveis e veículos de brinquedo, baralhos
bolas para todos os esportes boliches,
L onecas. bercinhos, chocahos, .guras

PRO RROG AÇ —AC
CASAS DD LINIL ?UR°
Vitoria= Espirito"
antc.

Termo n.° 755.189, de 20-6-1966
(Prorrogaão)
Textil Piratininga S.A.

PRORROGAÇ AO
CASAS to LINHO PURO
Remir e— Pernambuco

PRORROGAÇÃO

CASAS DD LINHO PURO
S:o Paulo—Capital
Classe 23
'Rui° de Estabelecimento
n.° 754.184, de 20-6-1966
Tês,
(Prorrogaão)
Textil Piratininga S.A;
São Paulo

PRORROGAÇÃO
CASAS LO LINHO PURO
Maceió — AlagOas

•

Classe 23
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 755.185, d e20-6-1966
(Prorrogaão)
Textil Piratininga S.A.
Mato -Grosso

PRORROGAÇÃO
CASAS DO LINHO PURO
Cul abii— Mato Grosso
Classe 23
Título de Estabelecimento
Termo n.o 755.186, de 20-6-1966
(Prorrogaão)
•
Textil Piratininga S.A

PRORROGAÇÃO
CASAS DO LINHO PURO .
Corumbá— Mato Gros aO
. Classe 23.
Titulo de Estabelecimento

Classe 23
Titulo de Estabelecimento
Terra° n.° 755.190, de 20-6-1966
(Prorrogaão)
Textil Piratininga S.A.

PRORROGAÇ AO
CASAS IX) LINHO FURO
Campina Gran de—Paraiba
Classe 23
Título de Estabelecimento
Termo n.° 755.191, de 20-6-1966
(Prorrogaão) •
Textil Piratininga S.A.
PRO RROG Aç 'AO

CASAS DO LINHO Permr
Manatis— Amazonas
Classe 23
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.o 755.192, de 20-6-1966
(Prorrogação)
T'extil Piratininga S.A.
São Paulr

PRORROG AÇ —AO
CASAS LO LINHO PURO
Rio ds J anei ro5.1s t . da Guanabara
Classe 23
Titulo de Estabet cimento

Int

C1.a--fe:rft 23
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' Ordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação mneçará •
Publicação feita de ac
a Jorrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedidn. Durante esse imszo poderão apresentar suas OpOS:WeS ao DepartainsentÁ
- Nacional da Propriedad• Industrial "aquêlea que se julgarem prejudicados coim a Coileessãe do registro requerida
parcialmente .traba sado. ferro em bruto jóias, paliteiros, potes, pendentes De.
20-5-1966
ranço, tobalto nr,mo ou parcialmente destais. saladeiras. serviços para re.
•
COFAP — Companhia Fabricadora de rapa alam, coura, as astanhc c o ruto DD trescos, aialeiroa, tubos, tigelas. travesPecas
,ir,raimente Traba ihado c1,0 pálio. aac sas. vasos, vasilhames, vidro para vt,
São Paulo
etr barra terso manganês. terso velho ira ças, vidro pára relógios, varetas
lusa Cii aru to ai, p arcialmente trazia
vidi os para conta-gotas, vicio para
naclo tp,á temperado gusa ("laica ve.
automos eis e para bara-brisas e
ainina,s de ai •tai. laia em tólra iatá(
icara,s
uj njlha laia() em chapas. tatá,: em
- Classe 10
veta alhões, agas metálicas, =ali) aa Para distinguir, Abaixa- linguas, abreamariam mangalles. metal!. Ao craba bocas adenotomos, a tastadarcs, agratos
n hados m barca-, [mente trabalhados, me. para ossos, agulhas para inieçáo. ¡sigodão nictrotilo. 'alicates, amalgamas. apa.
tais em massa metais estampai°,
1RFOIA. TrtlA BRAIL.Efflik
mata i , para 4(; a 0 7 q11 .:
-adores aparadores para fins médico
,Ifice
Cri)105 11S. 755.193 a 755.236, de

elaSse

Classe 37
Poupas brancas para cama e nu-sa:
Acolchçoados para camas, colchas. co.
bertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de cozinha.
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas pe.---1 banquetes, -guarnições para cama e mesa, toallsinhas
(cobre pão)
Classe 1
Máquinas e utensílios para sereia usadas exclusivamente na agricultura •
horticultura a. saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras: ancinhos mecânicos e em pilha dores combinados
arrancadores mecânicos .para agricultura batedeiras tiara ceerais, bomba,
para adubar. calçadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agrl.

caleira cultivadores; debulhadores
destocadores, desentegradores: esmaga
dores para a nricultura esearrificado
res. enchovadeiras, Facas para máqui
nas , agrícolas Ferradeiras gadanhos
garras p ara arado, grades de discos
ou dêstes, máqai nas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas má.
quinas vaporizadoras, máquinas dé
fundir, máquinas niveladoras de terra
máquinas perfuiadoras para a agricul
tura máqcinas de plantar, motochar
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de

roçar, de semear; para asfaltra: de
torquir de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulveri.
zar desinfetantes. para . adubar para
agitar e espalhar palha, para olhes
algociao, para colher cereais máquinas
amassadoras para çifis agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar. para ca.
pinar, máquinas combinadas Para Se'
mear e cultivar, de desbanar para em
sacar, máquinas e ancinhos para forre.
gens, máquinas toscadoras ordenado.
ra mecánicas, raladores mecânicos, ro.
los compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadelraa
marcadores de terra tosadores de gra.
ma, tratores agrlcolas, válvulas pare
tnaquinas agrícolas
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido eco
parcialmente preparado cimento merefinado , -a. anze bronze co ' t o o"
p arcialmente trabalhado, bronze de
manganês bronze em pó, bronze eta
barra, em fio, chumbo em bruto ou

cirúrgicos. g asalhos ara massagens apa

St.bstâncias, e pau:lutos de origem Edil relhos le pressão arterial, aparelhos da
.1 , 51 vegetai ou mineral em bruto os isaternaa aparelhos de raios ultra - vio

aarmaimenté p reparados; Abrasivos em zeta aparelhos de Raio X. aparelhos
armo. argila retrataria, asfalte° em de infra- rermelho. aparelhos de surdez.
muco, aigodfla em otuto, oorracha em assentos para enfermes, ataduras. bis'
oruto. bauieita. bentoim, breu. cânfora pedras preciosas e suas imitações, adõr
:aoiim. chifres ceras de plantas, ceras Jarras oura arado, grades de discos
vegetais da 'carnaúba e- arfem'., crina turia. cadeiras para clinica médica, ca.
ir cavalo. crina em gerai. cortiça em 'deitas de rodas, cambraia hidrófila. ci.
Maltes cascas vegetais espato. 'ervas nulas.. cataplasmas de feltro, cêra pare
medicinais. extratos, oleosos estopa: incrustações e articulaçõea, cêra assista
arszotre. failhas, fibras vegetais, florer te. cintas para 'ins clínicos, cintas uru
secas, gra fites, gomes em bruto. granitc belScais, colheres cortantes, compressas
em bruto. kit'elqhui lí quidos de 'oian
tas, latex em bruto ou parcialmentk compressas de tecidos. costótomos. cure.
Preparados. minérios. metálicos. nadei tas dentes artificiais, dentaduras, dema em bruto ou parcialmente traba pressores dilatadores. duchas. drenos
Fadas em toras, çerradas e aplainadas' elevadores, espéculbs, esponjas. estafas
mang anês. õleos de cascas vegetais espátulas. escapeloa escopros, extrato
mica, mármores era bruto, 'óxido de nes escavadores, tios de , linho para fe.
gazes solidificadores gelatina, giz. dl. fidas, facas. pachos para .músculos. c,e:
rados, plumbagina em bruto. 06 d, falõmetros, gazes. godivaa goivas. gès.
moldagem para fundições, pedras bri- ao, grampos para soturas. guta-percha
empas., cache em bruto, pedra calcária. aisterõrnetros irrigadores instrumentos
mantas medicinais, pedras em bruto Pós Para limpeza e polimento para fina
quebrachc : rãizes vegetais, resinas, re- odontolOgicos, lixas, luvas e dedeiras
tinas • naturais. residuns textetts, iludo de borratam; limas para ossos, Mamas
massas plásticas para fins odontológi.
seivas, talco em bruto. Cato, leste::
cos. máscaras para anestesia, mesas de
beiuminoaa e silicato
operações, mesas para curativos, marClasse 15
telos artificiais perfuradores, pés e bra.
Para distingU:r: Artefatos de ceamica. ços artificiais. perfuradores (539e03, pia
porcelana. faiança, louça vidrada para cas ara obturações de canais. orcela.
uso caseiro aparelhos 'de 'chá, de café. nas. inceiá para garganta,' pinças ana
de jantar, serviços de refrescos e de tômicax rolos cirúrgicos de lá de pau.
bebidas a ' saber: abajures , de lampião, ruge e rodas para desgaste dentário.
açucareiros, apanha-moscas, bacias de andadeiras. sandaraca. séda e crina palati-:na, bancleijaa banheiras, biscoiteiras ra soturas, sacos para. gêlo e bolsas
bidês. botijas, bules, sateteiras canecas para água quente, sondas, seringas pa.
castiçais, chavenas, centros de Raesa. ri lavagens e injeções, serras, serrari pi.
compoteira, cubosé, descansos de porce- ri raquiotemia. termômetros, tesouras.
trepanos, ventosas, verniz isolante para
lana, eacarradeiras, espremedorea
Fins odontológicog funis, garrOas, globos, lard:neiras jar.
roa, jarrões, lavadedos, lavatórios lei.
Classe 9
teiras, maçanttas de porcelana. manta. Acordeão, baadolas, banjos, bandolin.
guelras, molheiras, moringas, palite:ros baterias. contra-baixos, -cuicas, clarinepedestals. pias. pires: polvilhadires: tes, cordas para instrumentos musicais.
porta-facas, ' pores, puxadores, receptá- casatnholas, cometas, clarins, cordals,
culos, sale:ros; serviço de chã; taças estojos para Instrumentos musicais, espara café, 'travessas; terrinas. orinóis tandarte,- fagotes, flautas, maracas, pifano, pandeiros, calhetas, pianos, pratos,
• Classe 14
oistão, rabecão, .rea elos, surdinas, taxoVidro comum, laminado, trabalhada 'onei, linhares, tambores, violas, violar.
em teglas as formas e preparos, vidro
e violino
cristal para. todos os fins, vidro indusClasse 16 •
trial, com telas de' metal ou composi- Pare distinguir: Materiais para constru.
ções especiais: ampolas, aquários, as. çt5es C decorações: . Argamassas, argila.
sadeiras, almofarizes, bandejas, emba- areia, azulejos, batentes. balaustres. blotas. Cadinhos. cântaros, cálices, centro cos de cimento, blocos para pavimentade mesa, cáPsulas, copos, espelhos. as. ção. calhas, cimento, cal, cré, chapa:
carredeiras, frascos, fôrmas para do es: isolantes, caibros, aaixilhos. colunas
fôrmas para Rimos, fios de vidro, gar- chapas para coberturas, caixas dágua
rafas, garrafões, graus, glábos. haste. caixas de descarga para etixos,
fartais, iardinelras, licoreires mainadel. cões prernoldadas. estuque. emulsão de
rei, mantegueiras, pratos, pires, \gorta base asfáltico, estacas, esquadrias, eatru

turas metálicas para construções. lama»
.as de metal, ladrilhos. lambris. luva'

le função. 'ages, lageotas. material is*.
anté contra frio e calor, manilhas, mas.
aas para revestimentos de partdes, aia.
deiras para construções, mosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamaza
sas de cimento e cel, hidráulica, padre*
gulho. produtos beturninosos. impermea.
hilizantes liguidos ou sob outras fornias
para 'rasa-semento e outros como na par
vimentação, ças ornamentais de cio
alento ou gesso para tetos e Paredes,
papel para torrar casas. massas and.
.ácidos para uso nas construções. paz.
giletes. portas, portões, pisos, solei:má
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, taccas, tubos de vtntilaçáo. tan.
ques de cimento vigas, vigamentos 41
vitrõs
Classe 11

Para distinguir ferragens e rerramentass
Alicates, alavanca& arruelas, arrebitei,
argolas, aldraves. armações de metal
abri-lares de latas arame a parelros 48
chá e cale, assadeiras, açucareiros, apa•
:cibos para lavatórios, arandelas,' arestas. aros, almotadoses. amolador"
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombon ieres tolde/
borboletas, baterias, bases de metal bra.
cadeiras, bules. bisagra buchas, bainha
Para (acaso baterias de cosinha. colhe.
res de pedreiros, cadeados correntes ma
bides. chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fea•
da, chaves inglesas. cabeções, caneca;
cachepots centro de mesa co.
queteleiras, caixas para condimento lie
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coa.*
dores. cuscuseiros, cabides de metal,
caboe, caixas de ferro, cgruzetes* curvas
rantoneiras, chaveiros, canivet-s chi..
venas. cremones. cadinros crivos, Chaltr,
tradores, cassinetes, cabos, chaves cila.
yes para porcas circuiares chaves toe'.
quimétrica, correntes para chaves, co!.
cretas, chaves para porcas, distintivos!,
dobradiças, deacanço.para talheres, pra.
tr.4 e copos, enxadas. esferas. anates,
enfeites de metal, estribos. espátula/1
estofos de metal para carimbos, eixo'
expandidos para tubos, estruturas meta.
aços, escarradeiras, espremedores, copas
madeiras. formões, foices, ;erro para
cortar capim, trerolhos, facas, tacões
fechaduras, fruteiras, funis: feirmaa para
doces, bolos, empadas e pudins, flane*
fivela. furadores, ferramentas cortantea
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras. .forminhas, fitas
de aço, ganchos. auarnições de metal.
HarfOs, ganchos para quadros, grampo,
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhosea, Joe.
para emendas de correias. grades para
lhos, jarros, limas laminas licoreirou
latas, luvas, linguetaa. leiteiras. agachadinhai, molas para portas, ntarteloa
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhou
navalhas, nipes. pcas. pás. picaretas
pregoe, ponteiros, parafusos porcas
Pratos, parta-gelo. poseira.. porta-pao,
porta-jóia, paliteiros, panelas puxado-
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Publicação feita de acerdo com o art tao do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
correr ó prazo de 60 dias para o deferimento cio pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenta
maioral
Propfeadade liadustria) aqueles que se julguem prejudicados com a concessão do registro requerido

ees. placas. pregadores, porta-esponjas castores de incêndio. cloro, corrosivos.
pan
eiras, pinos, plainis perturadeiras cromatos, corantes, creosotos: descoranpires; pinças. pand8cs. P arta-coPo3 e tes desincrustantes. dissolventes; emulcarraiess passadores de empo, and- sões fotagráficas. enxofre. ater. esmalE:as rasteias. roldanas, ralas, regadozea tes, eestearatos: feno/, filmes sensibiliCshr, gc..hite<4 reduções. eecipiedles da maca. zados para fotografias. eixadores fluiauslizias roscas de, aço inoridável, ro- dos para freios, formol tostatos indusr5a c-Sraroa
da aço . ino2icbare.1 registroa. triais. fósforos industriais. tluoretos,
raí.ras. serrotes. sifões saleiros. sacai-rd fandentes para solda; galvanizadores
Yes- Los tozquezes. trilhos tubos rebola aelatinas para fotografias a pinturco,
amperas. cavadeiras telas C3" glicerina; hidratas, hidrosCfiros; impartrincos. taças, travessas, tesouras rneabilizantes. Iodureros lacas; massas
Crázcas Camelas, talheres ta/hadetras aa'a pintura, magnésio. mercúrio, nitra0e Capas para panelas e caldeirões ter- tos, neutralizadores, nitrootlulose; pra
'sus
veassaa. sachos, trans •4e casinha. toara- -saldos, oxidante. óleo para pintura. óleo
amras orinois vasos vasilhames ver iL linhaça, produtos quimicoa para imunS mandril de expansaa. treza
pressão, potassa industrial papéis haL'aezca, guia de treza de chanfrar lográficos e prelioccrpista peliculas sence.ntas. maletas,. baus P 3 ra sacas de síveis. papéis para fotografias e análipz.,,r2., estojos. colchetes para malas, cra ses de laboratório, pigmentos. potassa,
da3, enfeites fecho para pastas e para nó: metálicos para a composição de tinmalas. passadores da correias, pontei- tas. preparações para totogratias. produas. prendedores de papel. suportes tos para ninuelar. prateai a cromar
torniquetes e tubos de expansao
nrodutos para diluir tintas. prussiatos,
asai
reativos, removedores. sabão neutro.
Classe 2
Substâncias e preparações quianicas sais, salicilatos secantes. sensibilizantes.
assadas na agricultura. A saber: adubos. sililatos, soda cáustica, soluções qui:niadubos artificiais pasa o solo. álcali° cas de uso industrial, solventes. mita.
,.ara fins agrisolas. bastericidas. ceras tos, tintas em oté. li quidas, sólidas ou
5sara enxertos. cianamide de cálcio pastosas para madeira. tarro, paredes.
erro adubo para o solo, defumadores construções. decorações. couros, tecidos.
&s "cantes usados ha agricultura e. libras. celulose, barcos e veicules. talco
alustriat thmere vernizes, zarcão
ra, horticultura. escórias básicas para
Classe 35
edubos, essências para exterminar anie nlantas daniahas extratos de Louros e. ptles preparadas ou não. caquassia para fins horticolas. tertilizan- murças, couros. vacruttas. pelicas, e ars para o solo. formicida. guano, ince. tefato dos mesmos: Almofadas de couelfunos. massas para enxertos pastilhas ros, arreios, bolsas, carteiras. caixas,
Can destruir insetos, prep arações siara chicote:, de couro, carneiras, capas para
reservar o solo, preparações para dez. álbuns e para livros, embalagens de.
Caiai: [matos hervas e plantas &..ni• :ouro, estolas, guarnições de COUPO para
dias, sais para fins agricobs. sais para automóveis, guarnições para porta-blollind hariacolas. substâncias químicas cos:malas, maletas, parta-notas. porta.
Sara destruir insetos. hervas e plantas chaves, porta-niqueis, pastas. pulseiras
t7aninhas venenos contra a vermina de couro, rédeas. selins. sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e . solados.
venenos para insetos e visgos
tirantes para arreios o valises
contra lagartas
Classe
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil. azul da Para distinguir' Fios e linhas de tèrda
Prãssia, alvaiade de zinca abrasivos, espécie, fios e linhas, torcidos ou não
algodão preparado para limpar metais fios e linhas em geral para bardados,
Catergentes, esureanacetes, extrato de costura, tecelagem, tricotage.m e para
adi/, iiecula para 'tecidos, fósforos de trabalhos naannals; fios e linhas cabiaa e do macieira, goma para lavan- -dos por processai químicos; fios de
2aria. limpadores de luvas, liquidas de
raiam para pneumáticos e linha de
âranquesar tecidos, líquidos mata-gordia
pescar
'as para roupas e mata óleos para roaClasse 23
as, °Faina. óleos para limpeza de carros. pós de branquear roupa. salicato Para distinguir tecidos em geral, teci'ia. sódio, soda cáustica, sabão em p6. dos para confecções em geral, para
eabao comum, catão de esfregar e sa- tapeçarias é para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
ponáceos, tijolos . de polir e verniz
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
para calçados
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
Cbsse I
Para distinguira Absorventes, acetona. paco-pacoa peraálina, rami, rayon, seda
ucetatoa. agentes guindam. para natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couso
É C:Mamei:to e coloração do libam.. todos, couros e . celulose: egua-raz.
e *veludos
ãanina, aiallitaaa; alumes, alvaiade. als .
29
enfusta industriais ah:mi:aio em pó, Mamares, atacadores para espartilhas
armoniaccs, anti-incrástantes. anti-oxidana
aalçados, ataduras de algodão para
tos. anti-corrosivos, andadetonantea, azo- ,liveraaa fins, exceto para fins mediai2otass, ügusa acidulada para estimulado- r riais bandeiras bordados, braçadeiras,
/ias, água oitigenade para . 1.0 indusert orlas, cacieados caas ara móveis e
tal% amônia: 'banhai' Pára galVanização, ,impa carapuças para cavalas cooâenzinas.. -benzo!, betumai. .bicaetionara dões, debruns, lã. fitas. forras franjas
't7e sódio, de -potássio; cal' virgem, cana ..éstáo. feltro para órgâo: fofos' galarVUera carbonatos, 'eatalilaciares. acelulo- cos. nesgas. ombreiras e enchimento)
Cea claapaa'iotográfiCaSa coniposicõeá,
itapas. dá balneies. e senhoras,

oanos para enfeites de móveis. aão
passamaries, pavios, rédeas, rendas refazendo parte dos mesmos, palmilhas.
Lies, .sacas. sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 'asando parte de móveis, artigos ates
Leitos de algodão, cânhamo. linho, juta.
seda. raion lã pelo e fibras não
ncluidos em outras classes
Classe 25
?ara distinguir: ferbelots. cartões postais, cartazes. displays desenhos artlsticos, decalccananias. estatuetas. estamnas, gravuras. figuras 'de ornatos, fotografias. imagens, manequins. maquetas.
sbras de pintura e cartazes para deco'ações e para exposição, projetos mostruários cie mercadorias para
• propagandas
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas, alguidares, armações para balcões
e para vitrines. artefatos de madeira
para caixas, bandejas. barris baldes
batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas. cruzetas, cubas.
caçambas, colheres, cestos para pães
capuz para cozinha, cabos para ferramentas. cantoneiras engradaaos. estrados, esteirinhas. estojos. espremedeiras
embalagens de madeira, escada. tormas. guarnições Para parta-blocas
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensilios domésticos
malas de madeira. palitos. pratos. pipas.• pinos, puxadores prendedorea de
roupas. pasinhas, garfinhos e colheres
Para sorvetes. palitos para dentes táboas de passar roupas. táboas de carne,
totna, torneiras. tambores, tampas..
suportes de madeira
Classe -27
Fará distinguir artefatos de palha ou
fibra: Cestas, cestos, cabos para uten;
silios, cestos para costuras, cestos para
pães, caixas para acondicionamentos,
caixas para enfeites, esteiras, embornais, embalagens, estejas guarnições
paia utensílios, guarnições para calçalos, malas, palmilhas. rêdes, rédeas, sacolas. sacos, • telas 'para assentos de
cadeiras
Ciam 14
Cigarros, acendedores para cigarrara.
aromatizados para fumantes, bolsma paga
turno bolsas para .rapa cachimbai. ara'
teiras Para fumo. charutos cigarreiras.

arroz, atuns aveia. avelãs. EU:te inv.-tonas banha. bacalhau, batatas baias,
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e .em grão. camarão, moreia,

em pau e em pó, cacau. carnes. chá,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de lelta cremes
llimenticios. croquetes, compotas. can-

Oca. coalhada, castanha, cebola, condialentos para alimentos, colorantes,
Chouriços, dendê, doces, doces de truras. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enzovas, extrato de toémate, farinhas alimealticias. favas féculas, flocos, farelo, fermentos, teilâo
Nos frios, 'Turas sécas naturais e crietalizadas..glicose. gema de mascar. sorduras, grânulos, grão de bici gelatina,
goiabada. geléias, herva doce hiena
mate, hortaliças lagostas, línguas, Laís°
condensado, la:to era pó. legumes, co
conserva, lentilhas, linguiça, touro, mossas alimentícias. mariscon, manteiga,
margarina, marmelada. macarr g i, moeg a de tomate, mel e melado, mate, massas para rn:ngaus. molhas, moluscos.
mostarda. mortad ,J a, nós moscada. coses. óleos comestíveis, ostras, ovas,

pães, paios pralinés pimenta. pós para
Pudins, pickks, peixes. presuãme. pata. petit-pois pastilhas. pizzas pudim;
queijos. rações balanceadas para asaimais, requeijões, sal. cagá sardinkan.
sanduichea. sorvetes, suei de tomate C Ca
frutas, torradas. tapioca, tâmaras talkaa
rim. tremoços, tortas tortas raro alimento de animais e aves, torrões
moldo e torrada
Casse
Para distinguir: • Artigcm da veattsâtios
e roupas' feitas em gerai: Agasalhos,
aventais, alpercatas, mesmas blusas,
botas botinas, blusões toilirn batedouros, bonés, capacetes. careolas, caro.
ouças, casacão, coletes, capas. cholas,
cachecois. calçados. -chapáus, cintas,
cintas, combinações corpinhos. calças
CrZ SedlOPE4 e de crianças caloSaci. CdCGta, camisas, camisalaa, camiseta%
cuecas ceroulas, colarinhaa, malsats

n

pes, tantasiar> tardas para militares, e>

Inicia. fraldas, os/mistas, gravatas, gceres. logos de Ungerie. luxem°. lariatÔs,
luvas ligas, buços cacarta c aias
males mantas mandrião, catentilhas, pleeks . palas pidona, pukraw, peia-atilas

cinzeiros. estofos pare cachimbo, fileras Doudas, gandras,. polainrs, pilt,,cnes
para piteiras. • fosforeiras de bolara ta abas perneiras quimarnas regalou
acha de cbseahre. rons0e, cobreSedos,
quatros. pa gla para cigarros, piteiras.

nonteiras da *cachimbos, porta-charutos.
rapâ.' • sacos para furas-o
maracujá
• Classe 43
Para distinguir: águas artificiais e naturais, gasosas, guaranás, refrescos, refrigerantes, sodas e xaropes
.
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anisa bitter, braudy, conhaque aervejas. fernet, genebra. gin, kumel. licores, nectar. punch.- plpermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
(lasse

suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteresa aborta sungas. staflas. CO abales.
tule?, toucas. turbantes ternos, un,
formes e vestidos
Claras
Móveis em gera da metal, vidro, ut
aça madeira, estofados co não, incha
sivd móveis para escritórios: Armários
armários- para banheira e para roupa
asadas, almofadas. acolchoados par:
móveis, bancos, balcões banquetas
bandejas domiciliares. berços biombos
cadeiras, carrinhos para chá e caie
conjuntos para dormitórios. conjunto
pára sala de !anta/ e sala de visitas
conjuntos paira terraços. iarditio e praia

conjuntas de armárioà e gabinetes par.

Alcachofras - aletria, alho. esparges copa e casinha camas cabides. cadeira,
açúcar alimentos para animais, amido giratórias. .ca&oiras de balanço, caixa

amendoais, ameixas amendoim. araruta de , rádios, colchões, colchões de mola:,
•
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MARCAS DEPOSITADAS
a

Publicação feita de acarda ciam O art. 130 4o Código da, Propiterliute Industrial. Da data da publicação começará
• corres a Prazo de eiô dms para o deferimento -do pedido. Durante asse prazo ~lerdo apresentar auao eposições ed Departemente
Nacional da . Propriedade Itsdnstrial aquéles que se julgareni prejudicado mon a conoessio de registro requerido

dispensas. divisões.. Jivans discuteca parac entro de mesa, calços 'de borra- fica sacolas, sacos, sagu:nhos, aasilha- Máquinas, fichário, çichas parti'..erspdh
de inadexa. espreguiçadeiras, ocrivaas cha para máquinas, copos de borracha mes para acondielinamento, vasos; ica vos, goniadores. grampeadores. _graus
naas. estantes, guarda-roupaa, ineaas para freios; dedeiras, alesentupideiraa caras. colas a trio e colas são incluidas peadores, grampos e panchos P ára no
mesinhas. iresinhaa para radia e teaevi discos de mesa, descanso para pratos, em outras classes, para borracha para critérios, godês, instrumentos de. ,eacalle
anu, cesuraria para teieviiião, moidura. encostos, embalos, esguichos, estrados. costumes, para marceneiros, pata sapa- •JeI e desenhar, lápis, .Lapielras, mai
'para lati aos porta-retratos. ooatonea esponjas de borracha em quebrajacto teiras. para vidros, pasta adesiva para lhadores, pincéis, máquinas e
poltronas-eamas. prateleiras. porta-cha para orneirasa Lios de borracha lisos,
taater,al plástico e ingeral
para apontar lapas, .máquinas ale sacra
péus sofás solas-camas. travesseiros
%rios de borracha, guarnições para,
• Classe 29
ver somar e calcular, má quinas dlr• -vitrina,
automóveis, guarnições para veiculos.' Espanadores, escovas comuns, lamba- grampear- inapotecas, papel cariam"
Classe 39
lanaheias para escolares, lâminas de
zes, Nados, vassouras e vasculhos
.perktratiores, Pastas para ,escritóri0111
Para distinguir: Artefatos de borracha, borracha para degraus, listas de borClassa 30
com lichos de metal, porta-tinteiro%
borracha, artefatos de borracha para racha, inanoplas, maçanetas, profeta, Guardai chuvas, gurada-sóis, bengalas e aorta-lápis. porta-carimbos,. pr
a' ta a 1
veículos, artefatos de borracha . não • ia- ra.s para para-lamas, protetores aiz
suas partes integrantes
parta-blocos. prendedores de papá, per+
aluídos em outras classes: Arruelas, ,ar- para-choques, pedal- do acelerador, peClasse 4a
cevejl.X.S: réguas, , stencils.
.golas, ' amortecedores, assento's para ca- dal de partida, pesas para businas. Para distinguira Perannes„„msências. as cara arquivos tintas ,de separadora$
escrevas
deiras, borrachas para aros, batentes de pratinhos. pneumáticos, pontas de bor- tratos, água dr colôma, água de rouca
airahnhas
cofre, buchas de estabilizador, buchas, racha para bengalas e mulatas, rodas .'ROC)r, . água de beleza. água 'de guina
Classe 45
buchas para juram°, batente de porta. massiças, oxlizios, revestimentos de água de rosas, água de alfazema água Plantas, sementes
e mudas para a agriel
batente de chassis, bicos para mamadei- borfacha, rodas de borracha para mó- aara barba: !ações e temiam .pera cit
cultura,
a
horticultura
e .a floricultura,
ras, braçadeiras, bocais, bases para te- veis, sanfonas de vácuo suportes de 'abalas e paia a pele, brilhantina. oan.
flores
naturais
lefones, borrachas paia carrinros indus- motor, sapatas do pedal do breque, se- lolina. "batons" cosméticos, tixadiare,
Clame 49
triais, botracha. para amortecedores, sembaio e ' isolador, suportes, ,seini. le penteados. petrõleoa. óleos Para os
bainhas de borracha para rédeas, cochila pneumáticos, suportes de- câmbio, san- abeto, crave reluvenescente, cremepoor Para distingui, logos, brinquedos. paie
de motor, câmaras de ar, chupetas, cor- fonas de partidas, 'saltos, solas e solados liamos e acenadas para limpeza da ¡atempas e artigos desportivos: Auto*
dões massiços de borracha, cabos para de borracha, surdinas de borracha para lel? "tramniage" depilatórias, deso tomáveis e veiculas de brinquedos,
minas de brinquedo, baralhos. bolei
ferramentas, chuveiros, calços de bor- aplicação aos ,os telegráficos e telefô- tarantas. viname aromático, pó de arroz Para todos oe
esportes, bonecas. amo*
racha, chapas e centros de mesa, cor- nicos,. travares de porta, tigelas,. ! talco perfumado ou nao. lápis para
ias de natal, chocalhos, discos de arma
das de borracha, cápsulas de borracha tigelas, tampas de borracha para conta- aesrana e sobranceiras. preparados Para ialfsao dssnortivo. figuras
de aves 111
parac entro de mesa, calços de borra- gaitas, tiras de borracha para ela'aora- embelezar cílios e olhos, carmim para aves e ;rumais, logos de armar,
1090i
cha • para máquinas, copos de borracha
s
rosto
e
para
os
iábios,
sabari
e
amena
ç.ão de substâncias quinacas
de mesa 'lavas -para esporte, miniabro
para freios, dedeiras, desentupieleiras.
narra
barbear, sabão liquido perfumada ras de utensílios dointstiaos, máscara'
. Classe 2b
discos de mesa, descanso para pratos.
Mi não, sabonetes, dentifrícios em pó. para esporte, nadadeiras, rédes pari
Para
diStingutr:
Artefatos
de
mataria.
encostos, embolas, esguichos, estrados,'
nasta ou liquido, sais periumados para
pesca, tamboretes e varas Para
esponjas de borracha em quebrajacto •plástico e de nylona Recip:entes .fabri- &anhos, pentes. vaporizadores de titila
pesca
esoóvas para dentes. cabelos. unhai.
para asneiras. fios de borracha lisos. .cados de matada) piastico, revestimea.
Classe 50
tos
confeccionados
de
substâncias
ani,
• aios, saquinhos perfumado. prepara Impressos: Papáls de carta, papéis dei
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarniçõ e s para veículos, mais e vegetas; Argolas açucareiros los em ts6. pasta. liquido:, e tijolos oficio, cartões comerciais e de visitas,
I
armações
para
alados,
bules.
bandejas.
Rara o tratamento das unhas. diastil. impressos, envelopes de qualquer tipta
lancheias para escolares lâminas de
borracha para degraus, .listas de bor- 'ases para telefones haldes hacias boi. sentes e vernizes, removedores da cuti- recibos, faturas, duplicatas, letras do
glicerina perfarnada para os cabe câmbio, cheques, notas promissórias, dee
racha; manoplas. maçanetas, proteto- sas, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas. os- e pre parados para descolorir unhas. béntures apólices ações, passagens, pai
ra., para para-lamas, protetores•
para-choques, pedal do acelerador, pe- :aliais para acondicionamento de ala ílios e pintas ou anais artificiais. óleos
pel mata borrifo .a fichas
para a pele
dal de partida, peras. para busiiras, -lentos caixa de -rnater.ai plástico para
Classe 31
Classe 47
pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- baterias, coadores copos. canecas, con.
Para' distinguir os seguintes artigos pari
Para
distinguir
combustíveis,
lubrificanchas.
capas.
para
álbuns
e
para
livros
racha para bengalas e muletas, rodas
veiculas: Anéis de vedação para lud
maasiças, rodizios, revestimentos de cálices. :cestos, castiçais para velas tes, substâncias e produtos destinados
ções .arruelas, barbantes, bujões, bu
iluminação
e
ao
aquecimento:
álcool
borracha, rodas de borracha para mó- caixas para pisarda - de aojetos. cartucisas,'
barracas de campanha. zordae
veis, sanfonas de vácuo, suportes de chos coadores para chá. descenso para motor, carvão a gás hidrocarboreto, correias tia transm i ssão, canaletas, cd
gás
metano,
butano
e
propano,
gás
encopos
e
copinhos
de
plásticoos
prato,
motor, sapatas do pedal do breque, areberturas de lonas, diafragma para veda
sembaio e isolador, suportes, semi- Para soraetes, caatiribas de .plástici garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- ção, fitilhos, lonas, lonas, para freloR
xas
lubrificantes,
óleos
combustivels,,
' pneumáticos, suportes de câmbio, san- para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
guarda-sol de mala, pasta
lubrificantes, óleos destinados á mangueiras,
fonas de partidas,- saltos, solas e solados garfinhos de plástico para sorveres, for óleos
nas,
tampeas,
tubulações para vadaçõel
iluminação
e
ao aquecimento, óleos
de borracha, surdinas de borracha Para minhas dt plástico para sorvetes, durms,
' ,e tendas
para amortecedores, petróleo e
'Classe '52 •
aplicação aos Slos telegráficos e telefô, embreagen de material plástico. exibaauerosene
nicos, travadores de porta, tigelas, lagens de mater:al plástico para scrveClasse
19
Para
datanquir:
Almanaques, agenda
tigelas, tampas de borracha para conta- res. estojos para objetas, espumas de Aves e ovos em' geral, inclusive do anuários, álbuns impressos, boletins, cad
nadara
esteiras.
enfeites
para
^utamo.
gõtas, tiras de borracha para elabosaveia massas anti-rnidos. escoadores de bicho da seda, animais vivos, bovinos, tálogos, edições impressas, revistas, ded
ção de substâncias químicas
de publicidades, programas radio+
pratos, funis, fôrmas para , doces fitas cavalar, caprinos, galináceos, ovinos ai. gãos
fônicos, rádio-televisionadas, peças fiem ' I
.
Classe 39
suínos
para bolsas, facas. guarnições guarnitrais e cinematografia-as, programas
Classe 18
Para distinguir: Artefatos de borracha, nições Para porta-blocos. guarnições
1
'circenses
Alfanges.
balas,
.cilobõPs,
carabinas,.
para
liquidificadores
e
para
batedeiras
borracha, artefatos de borracha para
Classe 34
chumbo
para
caça,
cartuchos,
explos:vea
veículos, artefatos de borracha não in- de hadas e legumes, gcarrdçôo de 41^
Cortinados, cortinas, capachos, encerai
cluídos em outras classes: Arruelas, ar- teria] plgstiro para atensilios e eibletos. espingardas, fuzis fogos de arti ficias . dos. estrados linóleos: oleados: Wie§iPA
•
golas. amortecedores, assentos para ca- guarnições para bolsas garfos, galerias
• pólvora e revólver
&Iras: panos Pa ra assoalhos : Para
Classe 17
deiras, borrachas para aros, batentes de para cortinas, faro . laminados, plásparedes e tapetes
cofre, buchas de estabilizados, buchas. ticos lanche:res. .mantagueiras. malas Para distingtar: Máquinas e instalações
Classe 13
buchas Para jumelo, batente de porta arizióis. Prendedores de roupas. puxado. para .e.scritôrlos eni geral: arquivos
Adereços de metais preciosos me*
batente de chassis, bicos para mamadeS yes de móveis, pires. pratos palitem;
corresponffincia. alniofralas para ca, preciosos e scas imitações adereços dl
ras. b açadeiras, bocais, bases para te- ros pás de casinha,' pedras poios ara ambos, e pata tinta.•abadores de carta apara, UrP 05.1 S suas imitações. adora
' lefones, borrachas para earrinros indus- cios protetores para documentos ,pu- arquivos berços de mata-borrão. 'borra nos de metais preciosos. Oral-preciosa/
triais ao racha para amortecedores andores de água para uso doméstico. chas, canetas para desenhos, cortadores, e suas imitações, alianças, enfia
ama
bainhas de borracha para rédeas, cachai' Porta-copos. porta-níqueis. porm-notas de oapei earimbadores. coladores: Te , gos de fantasia de metais preciosa"
de motor, câmaras de -ar, chupetas cor- aorta-docurnantos. placas, -ebaas -ora tos ie oapéia e correspondência, cave balagandans • de metais preciosos
dões massik, Os de borracha, cabos para -lhas resimaitas: suportes amarias para rias ,:omnast;ns cofres desenhadores semi-preciosos bandeias de metais Cd
pra
ter amenti, chaveiros, calcos de bom inardanapos saleiro rabos . rialas aSaa . 4n VeY -am minas esticamos cari' ciosos. berloques de metal precita"
racha, cbanas e centros de mesa cor alhos para arnpoies tuho fvra asam. !á twil canetas: ap iundros. espátula*
brincos de . metal Precioso ou serás
das de Sorrachzi, cápsulas. le borracha gas, travessas. tipos de mate' at aias -adores tuana tiaha dords, fitas Para preciosos, bules de metais preciosa%
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
O Vazo de 60 dias Para o deferimento do pedido Duramo ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento

~ler

Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem' prejudicados com a concessão do regara requerido

carteiras de mera,s preciosos. colares
de metais pre,aosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos. copos de
ciosos. diamantes lapidados. fio de ourc
fio de prata. tivelas de metais "precita
sos cafeteiras de metais preciosos. jóias
jóias falsas rentejotas de metais pre.
ciosos medalhas de metais autuou)s
semi-preciusos e suas imitações. palitos
de Jure pedras preciosas para Jóias Pedras semi-preciosas para jóia pérolas
e imita,.oes de pérolas. pratos de me.
tais p reciosos. serviços de chã e de cate
de metais preciosos. serviços de icor
• de metal precioso. serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de trutas de metal precioso. serv ços de
Sorvete de metal precioso. tal heres de
metais preciosos. turibulós de metal
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Classe 12
Alfinetes agulhas. presilhas, argolas, bo.
tões, colchetes, ganchos, dedais 4ivelas
fechos ;orred.ços. garras. gritas de metal para enfeites de vestidos, missangas
lantejoulas e ilhoses
Têrmos ns. 755.237 e 755.238, de
20-6-1966
Metalúrgica S: P. S.A.
São Paulo

bandeias. bacias, jaldes. bombomeres;
Pium cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para oedreiros. correntes, cabides
chaves; cremones. chaves de °aratus°,
conexões oara aicarrarnento. colunas
:auras de metal para portões. canos dc
metal. chaves de tenda chaves ingiãsa
zaueções canecas copos, cacherxstr,
centros de mesa. cogueteleiras, caixas
rara atondicionamento de alimentos
2aIderões Caçarolas. chaleiras, cateter
ma, conchas, condores. distintivos. do.
oradiças enxadas enxadões altera
Térnio n.° 755.240, de 20-6-66
Metalúrgica S. J. S/A
Sao Paulo

GERMAINE WCIE EIIRCHARD
Sao Paulo—Capltal

METALURGICA .S.J.S/A.
Nome comercial
. Tênis) n.9 755.241, de 20-6-66
Escritório Administrativo "Germaine
Lucie Burchard" S. A.
São Paulo

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 755.244, de 20-6-66
Indústrias Químicas Santa Mônica
Ltda.
Rio de Janeiro

PLOF

ESCRITORIO A uma s-*
TRATIVO GERMAINE
LUCI E BURCHARD S/A.

pararusus oicões porta-gê.lo; po
seiras. porta-pão. aorta•toias paliteiros.
eaneias co'danas raios para pias, rabi," regadores ser s. iços de cita e cate
terras. serrates sachos, secarrolhas; terJuras. talheres. talhaduras. torguezes
coares. davaduras. telas de arame. tosirisas. trincos, tubos para encanamento.
Tr.,hos reara portas de correr. taças
"ravessas . turibulos vasos. vasilhames
ver -umas
Term on.° 755.242, de 20-6-66
Escritório Administrativo "Germaine
Lucia Burchard" S. A.
São Paulo

•

Nome comercial
Termo n.° 755.239, de 20-6:1.966
Metalúrgica S. P. S.A. São PaulO"

1NDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 46
Detergentes e sabões
Têm) n.° 755.245, de 20-6-66
M P L Publicidade Ltda.
Guanabara

S.J.

Industria Brasileira

081810 bewsteo
BRAsIt.EIRA
INDUSTRIA

Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro, fle
aço. madeira estntados ou nõo. Inclusive móveis p ara escritórios: Armários.
armários oara banheiro e para roupas
usadas. almofadas, acolchoados Dane
móveis. bancos. balcões. banquetas..
bandeias domiciliares. berços. biombos
Cadeiras carrinhos para chã e :afã
conluntos oara dormitórios. conjuntos
Nara sala de tanta: e sala de visitas
conjuntos nata terraços, lardim e Praia
corduntos de amiários e gabinetes pare
cop a e cosinha camas. cabides. cadeiras
giratórias cadeiras de balanço. caixa.
de rádios colchões. colchões de molas
cistiensas divisões. divans. discotecas
de madeira .esoreaulçadelras estrivant
nhas s stantes guarda-roupas. mesas
mesinhas mesinhas oara rádio e televl.
sfio mesinhas p ara televisão. molduras
nalt-nnaa-camas prateleiras. oorta-cha
pé/is sofás sofás-camas travesseiros
vitrines
Classe 11
Para distinguir Ferragens e artigos de
metal s saber: Alicates, alavancas ar
maçó' -fe moral abridores de 'latas
n ” arrs liso nu farnadó. assadeiras .aes,
careiros; brocas higórriaa, baixelas

JORNAL DO PARQUE)

Classe 40
Classe 32
46vels em gerai. de metal, vidro, de
iço, madeira. estufados ou não. inclu. Para distinguir: Aluns, almanaques.
me móveis para escritórios: Armários anuários, boletins, catálogis, jornais.
a-márlos para banheiro e para roupas livros, peças teatrais e c:nematográfitsadas, ebrnotadas acolchoados para cas, programas de rádio t televisão.
bancos. balcões. banquetas publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
asndelas domiciliares. berços biombos.
:adeiras. carrinhos' para chá e caf&
Urino n.9 755.243, de 20-6-66
ionluntos para dormitórios. conjuntos
Escritório Administrativo "Germalne
Iara sala de jantar e sala de visitas.
Lucie Burchard" S. A.
oniuntos para terraços. jardim e praia.
São Paulo
ioniuntoe de armários e gabinetes para,
cop; e cosinha. camas cabides. cadeiras
-amthrias. cadeiras de balanço. Caliad
GEFtMAINE LUIZ
de rádios, colchões. colchões de moias.
BURGIIARD
dispensas, divisões. 'clivaria diecotecaa
de madeira. espreguiçadeiras. escrivaniClasse 16
nhas. estantes. guarda-roupas. mesas.
mesinhas meqinhas para rádio e tekvi. Qant distinguir: Materiais para constru
ão, mesinhas` para televisão, molduras iões e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos, batentes, balaustres. blo
para quadros porta-retratos MV
poltronas-camas. prateleiras. porta-cht -.os de cimento, blocos para pavimento
calhas, cimento. cal. cré, chapa:
éus sofás. sofás-camas, travesseiros e ção.
isglantea, caibro& caixilhos. colunas
vitrines
engates, esguichos, enfeites para arreios. -hapas para - coberturas. Caixas dágua
est-t hos. esfekras p ara arreios. espuma. "aixas de descarga para etixos. edifica.
'teima: formões, toicas ferro . pa,"s cortas ,iões premoldadas. .stuque. emulado de
cap ta: Ferrolhos. facas. Facões fecha. ',ase asfáltico, estacas. esquadrias estru.
luras, ferre cornutp a carvão. Fruteiras -uras metálicas para construções. !ame
hsnis fôrrr.a- fiara doces. freios para a.9 de metal, ladrilhos, lambris, luva
estradas le Ferro lasaideiras: ganchos le função— Ines lageotas. material (só
.re 'l ias garios ganchos para gudros ante contra frio e calor, manilhas, mas
.0nros oarb carruatiensi Instonias; ta 'as tiara revestimentos de paridas ma
i,as lã:ninas licoreiros latas dr lixo feiras para construções. iroaaicos oro
'arras: machadinhas molas oarit oorts -lutos de baía asfáltico produtos para
•aias ' ara ,iene:• iaras marteios mar -ornai impermeabilizantas as argalnas,
tas matrizes •asa:has puas aás are ;as de cimento e cai. hidráulica pedra

gulho. produtos betuminosos. impermeaàdizantes liquidos ou sob outras Formas
vara revtstimento e outros como na pae
vitnentaçâo, peças ornamentais de cinento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas. massas &lati.,
ácidos para uso nas construçõea, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntllaçáo tas.
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitree
Termo n.9 755.246, de 20-6-66
José Fernandes Mota
Guanabara

TURISMO-RIO
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins,' catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.9 755.247, de 20-6-66
José Fernandes Mota
Guanabara

"LDEETIM
MUDOS

FISCAIS

Classe 32
Para. distinguir: Almanaques. agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas. revistas. 6rglios de publicidades. programas radio.
tônicos. rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográfica& programo
circenses
—
Termo n.9 755.248, de 20-6-66
IBESA — Indústria Brasileira de Embalagens S. A.
São Paulo

IGLU

INDOSTRIA ORASitEiRA
Classe 8
Para distinguir: Geladeiras recipientes
de refrigeração e móveis refrigeradores
Termo n.° 755.249, de 20-6-66
Indústria de Calçados Cybele S. A.
São Paulo
INDÚSTRIA' DE CALÇADOS
CYBELE S.A.
Nome comercial
Termo n.° 755.250, de 20-6-66
Luzalite Comércio e Indústria S. A.
São Paulo

RELAMPAGO
INDÚSTRIA CRASILEIRA

Clds, 11
Churrus,pAcin

e

.
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MARÇA,_) DEPOSITADAS
.
Pubiicaçâo feita de acôrdo com o art.. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da data da publicaçáo começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento" do pedido. Durante esse , prazo poderão apresentar suas oposições ao . Depa.rta,mento
Nacional da Propriedade Industrial aguêles que' ee julgarem prejudicados com a ooncessito do registro tequerlda
sms•••••n•••n••••n••••n

Termo n.° 755.251, • de 20-6-66
jayme Nunes de Souza
São Paulo

CLE iJAY
DUPLA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 17
Canetas e lapiseiras
Têrmo n.° 755.252, de 20-6-66
Transmérica Transportes Gerais Lida
São Paulo

TRANSMÉRICA
Classe 33
Transportes em geral
TU= n.° 755.253, de 20-6-66
Tecidos Salomão Neto Ltda
São Paulo

SALOMÃO NETO
INDÚSTRIA, BRASILEIRA

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em gerai, Érocados, filó bordado, forors, panos
Termo n. 9 755.254,. de 20-6-66
fornecedora de Couros Crocodilo Ltda,
São Paulo

CROCODILO
• 111.4130STRIA BR
, •

ASILEIR Á

Classe 38
Impressos em geral e artefatos de papel
e papelão: Bandejas, de papelão, blocos de papel, cartões comerciais e de
visitas, cadernos, copos d epapel, duplicatas, envelopes, fichas, folhinhas e embalagens de papel e papelão, guardanapos de papel, letrfas de câmbio, notas
•
promissórias, papel almasso, papéis de
carta, papéis de oficio, papel de escrever, papéis de embrulho, pastas de papelão, pratinhos de papelão
Tênno n.° 755.255, de 20-6-66
Atlante S. A. Balas e Caramelos
São Paulo

nIWMFO

Termo n. 9 755.256,, de 20-6-66
Atlante S. A. Balas e Caramelos
São PaulO

TérmO n.9 755.259, de 20-6-66
jacksori Càstro
Guanabara
,

O .9 O dfiFOADIF

8 8 Cl

C.,rrdS
ch~b

6144*

eu,

~SR

4312.-Pà n•nn••-

}aclara

dolclare

CAFÉ FlôR4
DE BAGRE)

INDÚSTRIA BRASILEJRk

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
12z.pdaH
Classe 41
Termo n, 9 755.260, de 20-6-Para distinguir: Balas, jíastiirm., urops, Comércio e Importação Ultramar S.A.
bombons, caramelos, gomas de mascar,
Guanabara
doc-s. chocolates, conieitos
Termo n. 9 755.257, de 20-6-66
Brasília Comerciai Ltda.
Classe 38
São Paulo
Impressos para uso da rezuerente
Tèrmo n. 9 755.262, de 20-6-66
Ormonoterapia Richter do Brasil S. A.
São Paulo
INDÚSTRIA -BRASILEIRA
Wrele

morm !Ur".

RASLIA

Classe 47
Para 'distinguir:, comércio : de gás liquefeito engarrafado e de aparelho e
utensílios domésticos
Têrmo n.° 755.258. de 20-6-66
Sociedade Técnica, Agri:oia e Comercial -São Toaquim Ltda,
São Paulo

Indústria israsileira
—

Claes,s 3
Um produto farmacêutico indicado nas
gastrites, gastroenterites, dispepsias,
diarréia, alterações do quimismo e da
peristalse gastrointestinais em suas manifestações
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Termo n. 9 755.263, de 20-6-66
Classe 33
(Prorrogação)
Ações, apólices, cartões comerciais e de
Metalgráfica Mineira S. A.
visitas, cheques, cupons, debênturesc, duMinas Gerais
plicataes, envelopes de qualquer tipo.
etiquetas impressas, faturas, folhinhas
PRORROGAÇÃO
Impressas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis decarta, recibos e
rótulos
755.261,
de 20-6-66
Têrmo n. 9
Classe 33
Norma de Araújo Corrêa, Eliza SeEstamparia e litografia
queira Perret, Rosina Sequeira Ferreira
Têrmos ns. 755.265 e 755.266, de
de Araújo, Lucy, Sequeira, Mauro da
20-6-66
Silva Araújo e Nauro da Silva Araújo
São Paulo Alpargatas S. A.
Rio de janeiro
São Paulo

SÃO JOAQUIM

NETAIGRAFICA MINEIRA
'

Alp
2

datas, casacos, duneloa, dsym1n8s. erlatk.
.
pes. fantasias, fardas para militares co.
, caiais, fraldas, galochas, gravara& gap.'

os. logos- de lingerie. iauetas.

meia& —
Luvas. boas, lenços
"
ynaids, mantas, mandrião., mantilhas. pa.
letós, palas. penhoar, pulovee. pelerin"
wugas, pouches. polainas, pijamas. put)1.(lho& perneiras, quimunos, regalos, ','
robe de chambre, roupão: scbretudoa t ' L *;,
uspensórios, saidas de banho, sandálias,,
sueteres. shorts. sungas; stolas ou siacks,
toucas, turbantes, ternos, uniformes r'j;
f, •
e vestidos
• 31 Classe 39
Para distinguir Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de . borracha para
veículos, artefatos de borracha não .3j
cluídos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para ca.
deiras,,borrachas para aios, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos indur •
„borracha para amortecedores,
bainhas, de borracha para rédeas, cochilo
de motor, câmaras de ar. chupetas, coró
dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cor.
das de borracha, capsulas de borracha
parac entro de Mesa; calços , de borra.
chia para cáquinas, topos 'de borracha
para freios, • dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, embalos, 'esguichos, estrados,
esponjas dê 'borracha "em quèbrajacto
para orneiras,• fios de borracha lisos,
fôrmas de . ..borracha, guarn,içõeS• para
automóveis, guarniçÕee para Veículos,
lancheias para 'escolares; 'lâminas de
borracha para &grátis...listas' de borracha, manoplas, maçanetas, proteto.
res pára . para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pe,ídal de partida, peras para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas • de bor.
racha para' bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rOdas de borracha para móveis, sanfonas -dê vácuo, 'suportes de
motor, sariKas do pedal do breque, re.
sembalo • e ' Isolador, 'suportes, semi.
pneumáticos, 'suportes de^ câmbio, 'sanfonas de Partidas, saltos, solas e solados
de borracha, st:ri-dirias de borracha para •
aplicação aos Nos' telegráficos e telefék.
alces, travaderes de • Nela, tigelas,gittalas,s, tir
taamspad: de borracha para conta. •
•

apress t

rracha para elabora.

'•

ção de substâncias quim1as

Têrmo .a.° 755.264,, de 20-6-66'
Indústria Brasileirai
Produtos .Ebanon -Ltda.
Classe 96
IMMICADO.
Minas. Geras
se ~uma we rua
Para
distinguir:
Artigos
de
/1111~~~~
vestuirko
44,4,
nuee1~011 Min
e
roupas
feitas
em
geral:
Agualboa
00111
PROR.ROUÇÃO
~any
• a. esa.• •
aventais. alpargatas. anáguaa, binam.
.- •
botas— botinas. bluaõea botaaa baba.
douras, bonés, capacetes, carPolas, carapuças. casacão coletes. capas chaks,
cachecols, calçados. atapéus. cintos.
48'
cintas. combinações. corpinhos. calças Alfinetes para Classe
Classe 3
Classe 41
o cabelo, aparelho para
Para distinguir: Balas, pastilhas, drops, Um preparado farmacêutico indicado no de senhora* e de crianças. calçõea
ondular o cabelo, escova para o cabeld,
bombons, caramelos, gomas de mascar, tratamento da asma, das bronquites e cas. camisas, camisolat cambem, tintura parero cabelo e fixadores para
suas
manifestações
cuecas,
ceroulas.
colariahoe.
~roa
doces ‘-hocolates. confeitos
tbdo
• i•

PRODUTOS EBANON
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Public/c/0o feita do acôr. s com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçao começará
00 dia3 para o deferiu/coto do pedido. Durante 6850 prazo podorto apresentar suas oposições ao Departanswee
tit corres a :.,ran
tss Nacional da PeoPriesladla Isadustrial aguêles snao co julgarem prejudicados com a cons,essito ,Ste registro requerido
Tïituos lis. 755.267 e 755.268, de
20-6-66
Stlo Pasílo Alpartsias S. k •
São Paulo

sembato e isolador, suportes, semi. automóveis, guarnições para veiculos,'
pneumáticos, suportes de câmbio, san- lancheias para escolares, lâminas de
fonas de partidas, saltos, solas e soladós borracha para degraus, listas de borde borracha, surdinas de borracha para racha, manoplas, maçanetas, proteloaplicação aos Aios telegráficos e telefô- res para para-lamas, protetores de
nicos, travadores de porta, tigelas, para-choques, pedal do acelerador, petigelas, tampas de borracha para conta- dal de partida, pesas para businas,
otas, tiras de borracha para elabora- pratinhos, pneumáticos, pontas de borção de substâncias químicas
racha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
Têrmos
ns.
755.269
e
755.270,
de
STrar.s,2
borracha, rodas de borracha, para mó20-6-66
veis, sanfonas de vácuo suportes ,e
São
Paulo
Alpargatas
S.
A.
Classe 36
,r sapatas do pedal do breque, reSão Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
sembaio e isolador, suportes, semi.
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
pneumáticos, suportes de câmbio, sanaventais, alpargatas, snágua,s, blusas,
fonas de partidas, saltos, solas e solados
lícitas, botinas, blusões, boinas baba.
de borracha, surdinas de borracha para
L
r
[)
doures, bonés, capacetes, cartolas. caraaplicação aos 'tios telegráficos e telefôpuças casacão, coletes, capas, chales;
nicos, travadores de porta, tigelas
cols.
calçados,
chapéus.
cintos,
cacls,
1.--rt-,132wSz Bresilleirra
tigelas, tampas de borracha para contaciata ,,, combinações, corpinhos. ,alças
gõtas, tiras de borracha para elaboracie senhoras e de crianças. calços& caiClasse 36
ção de substâncias gim:nicas
saias casacos, chinelos, dOminós, achas- Para distinguir: Artigos dt vestuários
Têrmos as. 755.271 e 755.272, de
ses tants pas, fardas para militares, co- e roupas 'citas em geral: Agasalhos
legiais. fra:das, galochas. gravatas. gor- aventais, alpargatas, anáguas. blusas
20-6-1966
ros, ogos de lingerie. jaquetas, leques botas, botinas, blusões._ boinas. baba.
São Paulo Alpargatas S.A.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros douros, borãs. capacetes. cartolas, caraSão Paulo
ças. camisas, camisolas. camisetas, puças, casacão, coletes. capas, chatas
luvas, ligas, lenços. mantõs. melas; các.hecols, calçados. chate,:us. cintos.
letós, palas, penhoar, puluver, pelerinas; cintas, combinações, corpinhos, calçai
peugas, pouches. polainas, pijamas, pu- ças, camisas, camisolas, camisetas
í:saias. mantas, mandrião, mantilhas. pa- de senhoras e de crianças. calções. cas
nhos, perneiras, quimonos, regatos. cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
robe de chambr& soupâo, sobretudos, saias, casacos, crinelos. dominós, achar.
suspensórios, saldas de banho, sandálias. pra, fantasias, tardas para militares. co.
indústria rasileira
susteres, shorts. sungas. stolas ou slacks egtaia. fraldas, galochas, gravatas. gortoucas, turbantes ternos, uniformes
ros, jogos de [ingeri& jaquetas. laqués
Classe 36
e vestidos
luvas, ligas, lenços, mantas, meias Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 39
Para disonguin Astefatos de borracha, maiô& mantas. mandrião, mantilhas. pa- e roupas feitas em geral: Agasalhos
borracha, artefatos da borracha para letós. palas. penhoar, pulover. pelennas aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
veículos, artefato i ds 'oorracha não in- pragas. ponches, polainas. pijamas. pu- botas. botinas, . blusões, boinas babacluídos cm outras classes: Arruelas, ar nhos. perneiras. quimonos, regalos douros, bonés, capacetes, cartolas, caragolas amortecedores, assentos para ca- robe de chambre, roupão, sobretudos puça& casacão, coletes, capas, chatas;
deiras, borrachas para aros, batentes de suspensórios. saldas de banho, sandálias cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cofre, buchas de estabilizados, buchas, susteres, shorts, sungas, srolas ou dado cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, caltoucas turbantes. ternos, uniformes
buchas para jumelo, batente de porta,
ças, camisas, camisolas, camisetas,
e vestidos
batente de chassis, bicos para mamadeicuecas,
ceroulas, colarinhos, cueiros,
Classe
39
rss, b-sçadeiras. bocais, bases para tesaias, casacos, chinelos, dominós, ui/arPara
distinguir:
Artefatos
de
borracha,
lefones borrachas para carrinros induspe& fantasias, fardas para militares. cotrias, borracha para amortecedores borracha, artefatos de borracha Para legiais, fraldas, galochas, gravatas, gors
bainhas de borracha para rédeas, cochim veículos, artefatos de borracha não in- ros, ogos de lingerie, jaquetas. baques
de motor, câmaras de ar, chupetas, cor- cluídos em outras classes: Arruelas, ar- luvas, ligas, lenços, mant6s, meias:
golas, amortecedores, assentos para ca(Ines o3assiços de borracha, cabos para
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, patersol-sesta& chuveiros, calços de boi-. deiras, borrachas para aros, batentes de letós, palas, penhoar, pulovsr, pelerinas;
racha, chapas e centros da mesa, cor- cofre, buchas de estabilizados, buchas, peuges, ponches. polainas, pijamas. pubuchas para jumelo, batente de porta.
cl:zis de borracha, cápsulas de borracha batente de chassi, bicos para mamadei- nhos, perneiras, quimonos, regalos,
paras entro de mesa, calços de borrarobe de chambre. roupão, sobretudos.
cha para máquinas, copos de borracha ras, braçadeiras, bocais, bases para te- suspensórios, saídas de banho, sandálias,
lefones,
borrachas
para
carrinros
induspara treios, dedeiras, desentupideiras,
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacics
(fiscos de mesa, desesaso para pratos, triais, borracha para amortecedores,
toucas, turbantes ternos, uniformes
bainhas
de
borracha
para
rédeas,
cochim
encostos, embolos, esguichos, estrados,
e vestidos
de
motor,
câmaras
de
ar,
chupetas,
coresponjas de borracha em quebrajacto
dões
massiços
de
borracha,
cabos
para
Classe 39
paia asneiras, flos de borracha lisos,
formas de borracha, guarnições para ferramentas,' chuveiros, calços de bor Para distinguir: Artefatos de borracha,
automóveis, guarnições pana veículos, racha, chapas e centros de mesa, cor- borracha, artefatos de borracha para
isuchstas para escalares, lâmises de das de borracha, cápsulas de borracha veículos, artefatos de borracha não inparas entro de mesa, calços de borra- cluídos em outras classes: Arruelas, ar
imsachs para clegsaus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, proteto- cha para máquinas, copos de borracha golas, amortecedores, assentos para canss para parwlamas, protetores de para freios, dedeiras, desentupi-cidras, deiras, borrachas para aros, batentes de
para-cnoques, pedal', do acelerados, pa- &Coa de mesa, descanso para pratos, cofre, buchas de estabilizados, buchas,
encostos, embolo°, esguichos, estrados, buchas para jumelo, batente de porta
c'ísil de partida, pecas para buzinas, esponjas de borracha em quebrajacto
batente de chassis, bicos para mamadei.
pprf\de
pratinhos, pneumáSicoe, podas
racha para bengalan e muletas, rodas para osnceraa, fios de borracha lisos. ras, braçadeiras, bocais. bases para teRimas de borracha, guarnições para lefones, borrachas para carrinros ledos.
nrassiça1R, rodizios, revestime ntos .de
borracha, rodas de horrachat para irds
veia, sanfonas de vaeue, Importes de
PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 50
mo.,or, sapatas- do Plal do breque, ists

o

vatel

triais, borracha para amortecedoras,
bainhas de borracha para rédeas, cochila
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de boi-racha, chapas e centros de mesa, cordai de borracha, cápsulas de borracho
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracho
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratas,
encostos, embolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para orneiras. tios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheias para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, lindai de partida, pesas para busina%
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e_ muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos ne
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes b.
motor, sapatas do pedal do breque, sesembaio e isolador, suportes, semi_
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e saladas
de borracha, surdinas de borracha ps.-rs
aplicação aos Sios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas.
tigelas, tampas de borracha para contagõtas, tiras de borracha para elaboração de substâncias químicas
Têrmo n.o 75.273, de 20-6-1966
Mario Stoduto
Rio Grande do Sul

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças casacão, coletes, capas, chatas:
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas. \
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias. casacos, chinelos, dominós. echarpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie. jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias:
fir:aiõs mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
peugas, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres. shorts, sungas. stolas ou slacks
toucas. turbantes ternos. uniformes
e vestidos

