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DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 1986

REVISTA DA PROPRIEDADE
" INDUSTRIAL

N.° 166.234 - Franz Emil Riek.
N.° 111.593 - Rohn Haas Company.
.
De 20 de dezembro de 1966
N.° 133.972 - Tre British Drug
Houses Limited.
No ,ifi cação :
•ençao - Nada para reconside- • N.° 14.-.).665 - Johns Manville
N.° 137.394 - Union Carbide
Corporation.
Corporation.
Uma vez decorrido o prazo de rar. \iantcnh i deferimento.
José Augusto dos Santos Filho
N.° 140.890 - Societe D'Etudes
.N.° 145.681 - Francisco Ponce
reconsideração previsto pelo artiScientifiques et Industrielles de
go 14 da Lei 11. 0 4.048 de 29 de - No pedido de reconsideração Yaranzo.•
.
N.' 145.682 - InStitult Fran- L'Ile de France.
dezembro de 1961 e mais 10 dias de despacho de indeferimento do
N.° 141.139 - Colgate - Pal.
para eventuais juntadas de recon- termo 119.629 - Modelo indus- çais du Petrole; des Carburants et
siderações e se dc mesmo não se trial. Reconsidero o despacho de Lubrifiants e .Compagnie Generale ~live Copany.
N.° 141.140 - C
tiver valido nenhum interessado indeferimento para conceder - de Geopbysique.
' olgate - PaiN.° 145.685 - Air Products And molive Copany.
ficam notificados os -equerentes patente.
N.° 141.179 - E. Merck AktiChemicals Inc,
abaixo mencionados a compareEaigêrtóias .
N." 146.235 - Compagnie D'In- engesellschaft.
cerem .a êste Departamento. a fim
•
N.° 143.608 - E. Merck Aktigenietirs et Techniciens . D'Etudes
de efetuarem o oagamento da priTermos cont exigências a cum- - CITE.
engesellschaft.
meira angidade no prazo de ses.N.° 146.284 - Etablissements
senta NO) dias, na forma do pa- prir:
N.° 144.969 - E. I. da Pont
rágrafo único do .artigo 33 do CóMecânica Esfera Ltda. - Junto K uhlmann.
de Nemours And Coinpany.
digo da Propriedade Industrial, ao termo 118.732.
N.° 146.286 - Sperry 13and Cor-, N.° 145.536 - Cluett; Peabody
para que sejam expedidas as resN." 124.199 - Mario Gherubino paration.
8z Co. Inc. e West Virginia
pulp
pectiva!: cartas patentes.
N.° 141.133
Kiyoshi Sagawa.
N.° 146.553 - Borg Warner And Papei Company.
N.°
141.171
-Marques.
Antunes
corporation.
N.° 145.539 - E. I. du Pont de
Pivilégio de invenção defe- S.
A. - Máquinas Agrícolas.
N.° 146.699
Vidros Corning Nemours And Company,
ridos:
N.° 142.06(
Alffonso Baccaro Brasil S. A.
N.° 145.624 - E. L du Pont de
N.° 112.268 - Filtro de ar, comN.° 142.237 -- Joaquim Milano.
N.° 147.590 - Heinrigli Bratin Nemours And Company.
'binado com um amortecedor do
N.° 143,928
Antônio Fernan- Angott..
N.° 145.683 -- Montecani Soruído de sucção para motores de do Dantas
P 147.714 •- Angelo Barril.
cietá Generale Per L'Indústrit t Micombustão interna, compressores
N.° 144.129 Amplimag IndúsN.° 147.771 - Raffaele Nistica. neraria e Chirnica.
•
e outras máquinas que aspiram ar tria e Comércio de Contrôle AuN.° 147..940 ---: Staufer Chemical
Eilterwerk Mann & Hummel tomáticos Ltda.
N.° 145.747 - Monsanto
•
• Company.
GMB.H.
N.° 144.781 -- José Antônio Ber_ Company.
•
•
0
N. 147.946 - Textile And CheN.° 113.614 - Aperfeiçoamen- mejo Ramalro.
N.° 145.820 - F. Roffmann-La
tos 'em processo para temperar
N.° 144.874 - João Baptista Ri: mical Research Company Lintitd Boche & Cie Societe Anonyme.
(Vaduz).
nma fôlha aquecida de vidro - vierl.
N.° 146.042 - Rockwoolbrás
N.° 147.973 - Union Tank Car
Pittsbürgh Plate Glass Company.
á- A. Indústrias de Isolantes rerN.° 144.916 --- João Jorge.
Company,
mo-Acusticos.
N.' 133.495 - Reesrvatório de
N.° 146.590 -- Carlos Alberto
N.° 147.989 - Indústria de InsN.° 146.157
tinta para caneta tinteiro , - The Castello.
UCB (Union Chitrumentos Musicais Caramurú A. migue Chemische Bedribren) S. A.
Parker Pen Company.
N.° 147.671
Pacifico Masca- Rosetti.
.
N.° . 146.203 - N. V. Organon.
N.° 145.946 - Aperfeiçoamen- ronhas.
N.° 147.997 - Arnesen
Pea- ' N.° 146.204 - Robert Henry
tos relativos à média e contrôle
N.° 144.077 -. N., V. Philips' teado
Ltda.
da temperatura c'.os reatores para Gloeilampenfabi4eken,
AINplanalp.
, fabricação de • óxido de chumbo N.° 144.375 - CBE - Compa- , N.° 148.103 - Com pagnie-FranN. 146.231 - Nippon Bayon
ç'aise
de
Teleylsion.
- The Choricle Electrical Storage nhia Brasileira de Extrusão.
Co. Ltda.
Company Lin) ited.
N.° 148.303 - Hermorion Ltd. LtdNa. 146.277 - Madan A. G.
N.° 145.075
,Clark Eqnipment
N.° 148.385 - Hermorion Ltd.
N.° 146.274 - Metalúrgica. S. J.
Modelo de utilidade indefe- Company.
N.° 148.435 - O Espólito de Forido:
N.° 145.580
Yillamosipari rcst
N.° 146.275 - Fisions Pest ConRobinson.
Intezet.
N.° 125.109 -Estojo port.. blo- Mutaté
N.° 148.480 - Formica Corpo- trol Limited.
N.°
146.438
-Técnica
Indusco para anotações diárias - trial Wap Ltda.
ration.
3,,N
,in.°e.146.321
Ciba Socielé Alio A rthur Lichtner.
N.° 148.500 - Aktienbolaget u
N.° 146.642
Frioliec Indús- Recip.
• Reconsideração de despacho: tria e Comércio Ltda.
chN.:
oy. 146 ; 324
Laboratoire
N.° 148.514 - Estanislao BusN.° 127.679 - Trepatent A. S.
Ernst . Jacobi, 'Co. KornannditgeN.° 130.413 - Sam Brody e zancá.
N.° 146.381 - Goodrich Gult
sellschaft - No Pedido de reconGunhild
Carlátron Brody.
N.° 148.585 - Amaro Pereira Chemicals, Inc.
sideração de despacho de deferiN.° 141.275 - -Montecatini, Soacato do termo 109 419 - PriN.° 139.495
Dedo Rodrigues.
N.° 148.739 -- Carlo Ernesto cietá Generale Per L'Industria Mivilégio de: invenção - Nada para
N.° 140.284 - Companhia Uni- Valente.
iteraria e Chimica.
reconsiderar. Mantenho o deferi- ted Shoe Machinery do Brasil.
N.° 144.747 - Societá Farmamento.
N.° 141.284
E. I. du Pont • N.° 163.86: - Domingo Reton- centici
Raia.
•Peterco - Comércio e Indús- de Nemours Ançl Company.
daro S. II. L.
° 145.523 - Grinnell Corp.
tria de Eletricidad:-; Ltda, - No
N.° 143.882 -- Nicoleu Marinho
N.° 163.886 - - H. M. Ponzini &
146.426 - E. I. da Pont
pedido de reconsideração de des- Debiaze.
Cia. Ltda.
de
Nemours
And C,ompany.
pacho de deferimento do termo N." 144.461
N.° 163.t;87 - - Renato Buonomo
Angusto Sepaller
N.° 146.427 - E. I. du Pont
11. 6 116.589 - PriVile g io de
N." 145.443
Mendonça.
Bdwser. Inc.
de Netnours And Company.
•

N,

•
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DIARIO OFICIAL (Seção III)
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.- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 hora".
- As reclamações pertinenÊes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas par
escrito, à Seção de Redação,
das 13 as 13 :-toras, no máximo até 72 horas após a saída
doá órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
Jactiïografados o autenticaressak)adas, pc•r quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas ás para a
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderce-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou mm
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem.
rviso prévio.
Para facilitar aos assinala
es a verificação do prazo de,
()alidade de suas assinaturas.'
na parte superior do endèrêço
N.° 146.454 - E. Merck Aktiengese11.3chaft.
N.° 146.445 - The British Drug
Houses Ltd.
N.° 146.447 - J. R. Geigy S. A.
Mademoiselle
N.° 146.725
Marie Therese Larrasoain.
N.° 147.114 - The Mead Corp.
N.° 147.118 - Montecatini, Soc!eta Generale Per. L'IndusÇria MiLuraria e Chim ica.
N.° 147.181 - General Mills,
Inc.
N.° 147.224 j- Dante S. Cusi.
N.° 147.253 - Francesco Vismura S.n.A.
N.° 147.293 - Maschinenfabrik
.
Ruti A. G.
N° 147.325 - Ayerst McKenna
& Ilarrison Ltd.
N." 147.329 - Commtss_tariat
.Atomi que.
N." 147.750 - Alumintum Labolo:res Ltd.
N." 147.865 - Pechiney
Coinpagnie de Produits Chimiques
2t E1ectrometallurgique3.
N.° 145.937 - Federico Si-gfre
-Vs'eil,EnrquJoaimWel
ra Ruben A. Davyt.
N.° 145.954 - Alcidio 'Ralho.
N." 146.001 - Luiz Henrique
C2e -,bo da Rocha.'
N.° 146.006 - Rodolpho Steindl
N.° 146 053 - The Parker Pen
Com n;ln y.
N.° 146.059 - Cia. Teperman
de F.stofamentns.
N.° 146.060 - Cia. Tepernian
de Estofamentns.
N.° 146.061 - Cia. Teperman
tie F.stofamentos.
Jake Kreuter.
N.° 146.062
N.° 146.063 - Cia. Tepermen
•
de Estofamen

•

E

EDIENTE

X

DEPA TAMENT

•

DE PRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CMEPE DO ECIRVIÇO Da PURLICAÇ600

CHEFE. DA DEÇAo c.va 0-anc4Zo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUNARÂES

DJÁRRD OFIWAL
C.:EÇÃO
publIcIdado do oxpodlonto do Doportamon00
Woolonol do ProprIodado InductrIol de Wilnlotárlo
IndindtrIo o Corradroto

OocCle Oo

e.1719

, sso
,

oco OfIcinso do Deparletntrito de tr4rensa Nacional

ASSINATTI"AS
IÇÕEG G PA-117ECITI.t.225

FUNCIONÁRFO3

Capital e Interior:
Capital e Interiors
Semestre .
Cr
6.000 Semestre .
Cr
4.500
Ano
0, .
. Cr 12.000 Mio
..
9.000
Exterior:
Exterior:
Ana
0.
. CrO 13.0001 Ano .
. Cr'è3 20.N0
vão impressos o número do
talão de registro, o mês • e o
ano em que lindará.
â fim de evitar solução de
ccntintridade no reeetimento

N.° 146.081 - indústria e Comércio Sobral Ltda.
N.' 146.091 - Leonira Ricclardi Fontes.
N. '146.095 - Fedele NoliI.
N.° 146.101 - Cary Ramos Valli
N.° 146.102 - .Cary Ramos Valli
N.° 146.103 - Cary Ramos Valli
N.° 146.104 - Cary Ramos Valli
N.° 146.110 - Gary Ramo:: Valli
N.° 146.112 - Cary Ramos Valli
N° 146. 198 - Coluna S. A.
Gráfica. Jogos e Brinquedos.
N.° 146.145 - Indústria dê Máquinas Retiforte Ltda.
N.° 146.149 - Flerbert Jonas.
N.' 146.150 - Ernesto Rotrschild S. A. Indústria e Comérchi.
N.° 146.185 - Romulo Remo
Romeu de Souza.
N." 145.239 - Roberto Della
Radia
N.° 146.240 - Roberto Deita

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com arde
cedência mínima de trinta
(30) Cas.
•

N.° 146.156 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company..
N.° 146.201 - Gaterpillar Tractor Co.
N.° 146.431 - -E'astman Kodak
Company.
N.° 146.45, - Farbenfabriken
BaYer Akeiengesellschaft.
N.° 146.457 - Giba Societé Anonyme.
N.° 146.633 - F. Snatth Sz. Co.
(Whitworth) Limited.
•
N.° 147.013
Rohm & finas
Company.
N.° 147.073 - The Dow Chemical Company.
N.° 147.079 - The Dow Chemia1 Company.
N.° 147.153 - Instituto de Angeli S.p.A.
N.° 147.220 - J. R. Beigy S. A.
N.° 147.258 - Corripagnie Saint

Dezembro de 1966
.As Repartições Publicus
•
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 dc
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, era qualquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
gr...santo a szia aplicação, Boll.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deparla.
mento de Iniprc-nsa 7aciana2.
- Os suplementss is
ções dos órgãos oficiais só cns
fornecerão aos assinantes nue
as solicitarem 7iD CIO (.7.a et.•

-

sinatura.

- O funcicaário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição ao alo da assinatura.
- O custo •..1.s cada eXC;i3.
Piar atrasado dos órgãos of?:.
ciais será, na venda avu?sa,
acrescido de Cr:3 5 se do
217.0, 2 de Cr '20 por ano
decorrido.
N.° 127.876 - Companhia Brasileira de Construção Fichei A
Scrwartzbautmont.
N.° 133.016 - Victorio
N.° 151.246 - Swissboring Schsveizerische Tiefbohr-U Bodenforschungs A. G.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
De 20 de dezembro de 1963
Arquivamento de processos:
Ficam os processos abaixe mencionados arquivados de- acôrdo
meu o que consta do edital publicado no Diário Oficial de 1 , a
de 1965.
Lida,
N.' 513.039 N.° 518.090 - Arte-Lica de Brracha Record Lide.
N.° 516.091 - Armaiem Central

Sudeste Ltda.
Bádin.
N.° 513.0 1 5 - Latielnims Itape
N.° 133.566 - Rorneo Seafionl.
N.° 147.260 - Etablissements : Ininaa Ltda.
N.° 140.183 - N. V. Philips' Kuhlmann.
Gloeilatnpenfabrieken.
N.° 148.362 - E. 1. du Pont de :N.° 518.917 - Laticínios Rape'N.° 144.512 - Societé Rhodia- Nemours And Company.
tininga Ltda.

ceia.
N.° 14'15.350 - Stauffer ChemiN.° 144.809 - Montecatim, So- ed Company.
cietá-Generale Per LIndustria MiN.° 148.356
Schering Aktienneraria e Chimica.
N.° 144.875 . - F. Hoffmann-La gesellschaft.
N.° 148.360 - Imperial ChemiRoche & Cie. Societé Ananyme.
Industries Ltd.
N.° 145.029 - Argus ChemicC calN.°
1i6.148 - Dr. Alfred M. S.
Corr..
S
del.
N.° 141.3.087 - Rodolfo Enrique N.°
123.842 - Sandvikens JernGarassino.
N.° 145.649 - Monsanlo Com- àeverks Aktiebol ag.
pariy•
N." 125.049
Manfredo Kurt
N.° 145.708 - SM] Internatin- Schmidt. .
nale iMesearch Mantschannij R. 4.t. N.° 125.790 - 13ukh Sabroe
N.° 145.775 - Polymer ,Corp
es Diesel e Refrigeracão,./Ma.
Ltd.
N.° 12,.853
M-talé::rgicn
v r
N." 145.779 rndlistrin e COTT/ére'
Fabrik Mclieng-s-ttsS e tin
N.' P` n 485 - Indústrias Pias
ebnft.

N.° 521.604 - Construtora
Acord Ltda.
N.° 521.605 - Barba-a & Bar.
bosa.
N.° 521.606 - Delio Ravier.
N.d 521.607 - R et> roduçõe!.
Grffieas Ribeiro Ltda.
N.° 521.608 - Domobvas Utilidades Doméstleas Ltda.
N.° 521.627 - Shellmer -- Co
mercial e Administradora Ltda.
N.° 521.630 - Fditôra o Telespectador Ltda.
N.^ 521.631 - Editõre o Teles- .
net-fedor Ltda.
N.° 521.632 - Etliióra o Teli•s•

ts

it4nclor Ltda.

iv,. I.'dn.

ternationnl S. B. L.

r, 21 .1111

tko Wm Cedo! In

a 26
N. 521.634, - 1alxim Gedol. liiIi
r...
521,635 - ILaIXim Gedol• International S. 11.1N." .521.6341
lIalxim Gedol International S. I. L.
N.' 521.637 ia sim Gedol Inlernational S. 1 t 1..
N." 521.640 - Bernard Silverslinn e Genny S iiverstein.
N." 521.744 - Comercial. pereil'a Barreto Lida •
•
521.772. - Ot ganizaçãe Imobinária Imohrai. Ltda..
N.° 521.774 Emba•
[agem. Moderna S. A.
N-.° 521.793' - In,dústri• as. Químicas J1111111) y Ltda..
N." 523.420 - Einprésit de ônibus Nossa Senhora.•da Penha Soe -dade Anônima. •
N. 523. .421 - Expresso Continental S .A.
N." 523.425 - Bruni Represen'ações Ltda.
N." 523.428 - Calcipag, Comércio de Calçados Ltda.
N.° 523.673
S'oci'été de Produits Chimiques, D'Auhy.
N.° '523.751 - Mauricila Comercial e Agropecuária 'Ltda.
N.' .724.752 - Solewal Comercial e Agropecuária Ltda.
N." 523.758 - Guilhermo Uzum
A h was.
N." 523.i59
13ar e Lanches.
Santa Cruz Ltda
N.° 52.3.7G0
Plastec Ltda..
N." 523.376 -. Bar e Café Alla'
.1..tila.
N.° 523.377'
Codifar
Ini • dora. de Produtos Farinacêuti
cos; Ltda.
N.' 523s . 777
Organização; liée
[Lica d. e Telefonia thigatel
Iria e Comercio Ltda.
N." 523.827 - Frigorifico T.
liias S.. A.
N." 523,331
fíage . Iria Mecânica -Má-.
N. 0 523.903 lho Modas
Ltda.
523.913 - Casa Transistm
de Rfidios Ltda.
N." 523.931 -2,-- Panificadora e
Confeitaria Rorto Florestal Ltda.
N.' 523.938 - Conselho Centra
letropolitano. da Soc. São Vicente
de Paula do Listado te São . Paulo
N.° 523. .944- - PE.?: & Cia. Ltda
N.° 523' 945'
Pilz- & Cia. Ltd'a
N." 523,950
Serpar Cornér1 ..4)
;rmi,- Ltda.'
N." 523 951 - V. F. Farias.
N.° 523.963 - .1-lotei [lavai Lintilada.
N.° 523 1166 - Tyrrel do B'rasil
Ltda.
N." 523. .969 - Pfuvio • lecnic)Li1 aíla

N." 523.971 - 131G - Bons
1io6veis em Geral Ltda.
N.° .123 978 - EJEL Linprêsa
Jornalística Editôra Ltda.
N." 523.979 - Radiotécnica RuOra Ltda.
N." 524 371 - Lapa Atelhora
mentos S. A
•
N.." 524.373' - Terribras IndúsIrfa e Comércio Ltda.
N." 524.377 - Terribrasin dús:ria e Comércio Ltda.
N. 524 378 - Terribras Indústria e Comércio LAde.
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N." 521.397 -Fanair•
Brasil
.N.", 52-f 119
Januário GuariN.* 524.779 - Plastkung
A.
gim.
IIria e Comércio Ltda
N." 524.39$
eatiair do Pras:1
•N." 524.17, - Jiri Stei oh 11 be,-. 'N.* 524.784 - Distribuidora
de
S. A.
1 Ltti l 'a.. 524 .
o Legnia Petróleo Diadema Ltda.
Ceranca
N." 524.401
Pana ir do brasi
S. A.
•
N.° 524.811 - Eron Indústria
N." 524.142 - Associação CoComércio de Tecidos Ltda.
N.° 524.440 - Confecções Jeri- mercial e rit: usL'i'ial da Tijura
N.' 524. .812 - (11iver do Brasil
N: 524. i.43 - Associaçao
Ural Ltda.
Indústria
e Comércio.
rnercial
*e
Industrial'
do
Méier.
N.° 524.444 - Nobel A ci ni 1111
N.° 524.881 Mauricio Zitebatração Ltda.
N." 524.1,40 . - M. Pinto Abreu.. ria s & Cra . • Ltd ,
N.° 524.451 - Mercantil %,)•., en- ..N." 524. 169 - La mbert Beis de
- Arquivem-se os processos.
das Ltda.
A Muscle.
N. 0524..460
Joselio Costa .
N." 524.175 - Sapir Ltda.
N.° 524.550 - Irapuru IndúsExpediente da Seçh
N.° 524.482 - Listas Fe!cfôni- tr i a e Comércio Ltda.
de I r ansferência e Licenças
N." 5:11.561 - Casa Notava Licas Brasileiras, S . A. Páginas. Ama•trotada.
relas .
Rio. 20 de dezembro de 1966
N." 524 566 - Me ta hárgi'ea 130m
N." 524.500 - Reino cardoso.
Jesus Ltda.
Pasgualint.
Tratzsierência de titular de orgcesso
N." 524 . .513 - OU Ssviss ConN.' 524 .582 - Novalce 5 A.
fecções de Tecidos Ltda. •
iiTti l eria iS ti- Construção.
Foram mandadas anotar nos maces..
•
524. 583 .- Laboratórfo Ma- aos abaixo mencionados as seguintes
N.° 524.529 - Obras Coni,--tru,
rio [Ha .
transferências:
ções e Comércio Ltda.
N.' 524.530 - Serralheria AmaN.' 524 586 - Celso Jorge PeAmerican, Radiator & Standard- Snbor Ltda.
reira.,
nita rv Cororation (transferência !Iam
N.' 524..i31 - Churrascaria e
N. " 524 587 - laidústr ia e Co, o. aro nome, das patentes Mriclê10Restaurante Canipanha Ltda..
mércio Tra vassos Arruda 1 da.
ri9.
- n9 2.819 - mi. N." 524.533, --Indústria Gfláfica
N." 521 :N89
Lobrim
enrer mero 3.524 - n 9 597 'Sena Ltda.
N en Ia in as Ltda.
-1 0
•
589) .
N." 524.183 - Nelson da Pena
American RF : cliator- e, Standard Ra-.
N." 524.588 - Sogip Sociedade
• de - 1-•-' P;:r•
Machado.
a. [Ida.. nitarv Cor p oration (transferência pata
N. 524.187 - 1 ndiistr l aj . MarN." 521-596Lo ;as 1-lassagana seu nome da p atente Privilégio de In.
tina Ferreira.
venç5o n° 71.014).
N.° 524.196 Massas Nt:
N 52 1 -591 - Decorplast do
Pi Ltda.
e . rd PS ia Lida,
Contrato de exoloração de patentes
.
. ' N.." 524.197. - 'Homero de CaiN." 524.592 - Nordcsa S. A-.
Lanificio do Vale do Paraíba .1= .
.valho Faria.
ftepresentnções. Comércio e Indús- Lavaltia
pede nara ser anotado na
N." 524.234 Ruhival Ltda. tria.
patente n 9
;Orgarrizaçao e Adminisruçao,
o• contrato d sua
'« 524.593 - Armazens Faireka explorarão) 74.168
.
N.' 524.266' - Pioneira Liu.pre S. A..
Averbe-se o contrato
de exploração
'endinuctos Ltd 'a..
• N" 52-1 599 Comercial,
N." 524.2741 - Casa dos' Radia 1)0r5
Exigências
;clores• Ltda..
N " 52 61 1 0 - l5tjti,iva São Luiz
' N." 524.275 Representiçaes•
Trinos tom exigências a comvir:
D'r• igoroso Ltda .
•
N." .)24: 6011 - 1 nobi.1 j:3 'im Nos Schilling-Flihilfier S. A. Industrial
.N." 524 278, - Boos & As Ltda. :e .astelo I 2)
tda„
e Comercial (junto ao registro número
N. 52.4.281 - Ex preso- Pato
•
52.
4
.
i\:¡.(ep
Peco:ir-1
a
49.126)
.
'11-1-)wico. Ltda.
Santa Eruesta 5 A.
Pratt
Whitney Inc. (junto 3c têr• N." 524 284 - ;largue S.
• N." 524; 621 •- Agro Pecuúri' 1 mo 149.094) .
• N."' 524.285 ',Crio dos eacluteirti ti . A.
Construtores S. A.
N," 524 675- - Inclianspe .t • Cia EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.' 524,320 - Alvaro Vieira de Sociedad Almuinha I
ndustrial, Co • TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Freitas-.
mercial y
• N." 524.343 - Madeireira LaRio, 20 de dezembro de 1966 peana Soei
N."' 524 679 - Novidades Sayo
cara Ltda.
ransicrência e alteração de nome
• N." 524.345 - Leal; Va en ti ti t
N.° 524.680 Lida
• de titular de processo
cru.
N. o 524.
- Emprêsa !ouneira
N."5 24 . 434 - Leal, Mentia' de Em p
reendimentos- Ltda.
Foram mandados anotar os prozessos
a; Cia.
N. 524.348' - Leal, Valentia)
N.' 524.694 - Confecções Twist abaixo mencionados as seguintes t, ant.ferências e alterações de nome:
Ltda.
& Cia.
N.° 524.363- - CIMAL CoN." 524.711 - File Bard '1'10sSpofa-Sdruzent Podniku Pro Zdramercial de Implementos e Máqui• t:ria e Comércio de . Auto Peças Li- votnickou Vyrobu (transferência ouramitada.
nas Agrícolas Lida:
seu nome das marcas - Ligacid. núN.° 523..986
N." 524..719 - Construtora; Pai- mero 12.1.813 e Neolcathesin, atimrro
ip.. Cinca' to
121.814).
mares- Ltda.
gráfica Haway Ltda.
Spofa Sdruzeni Podniku Pro
N.° 524'. 720, - Serviços CorretaN.° 523.995 .;•- Tomas Cabrera
Zdravotsicicou Vyrobu (transe.-1nria
gens de Automóveis
Cabrera-.
para seu nome da marca S'aplaeryt.
N." 523.999
Centro dos SUL
N.° 524.731 - Getec - Grá- n- 320.431).
cones Cristaleinu ' DC Ltda..
fica Editôra Técnica S
N.° 524.000
Feiras Rodantes
Tecidos Salvador Esperança S. A.
N." 524. 5:::2
Getec - GráBrasileiras S. A,.
(transferência para seu nome da marca
fica Editóra TeCulen S. A.
N. 524.736 - Tókio Palace Vio- 13-211e Femme, n 9 326.181) .
N." 524.000' - Feiras Rodantes
Perfumaria Tânia Ltda. (transfern_.
N." 524.008
Cofaco Fabrica- lei Ltda.
cia para sew norrie da marca Narvik,
dora de Correi-as Ltda.
N .." 5 2 4 . 77:: •_- sisiCtooeompanhia
inot p
N.° 524.046 - Jornais de '1/4 rara - :,-rióveic I 'rba mis Ci rum..t eaxn h ia de têrmo 426.012) .
q uarense Ltda..
Maria de Lourdes Bessa Silveira e
N." 524 . 759 - Marques 5;.- INarN.° 524.053
3, hal e na I f.) i TI(omacciniciiim
Bêde - Refiro doto Ltda. ,
a
Costa
ie dPereirarr a( t : pa (n.sr-.
r.
sentações Ltda.
p ara seu
N" 524 . 055 - Dorni nus Ed 11 '‘)
1. ti (1 á s : : tuna. têm/10 . 454.109) .
N." 524 . 705 S. A
5-vai
e comércio Ltda.
Pró-Pecuária
S. A. (na alte:Ti-acçrãoo 1d8e3. 2n6
N." 594 7AC •
C o eot.e-x
N." 524 003 - Auto
or da manca Cre int i , tiúIrra e Co m
•
Vo-Wa Ltda.
o Ltda.
N.° 524.115 - .1. Serqueira
!
Geraldo
Moreira
de
Resende
-,
Ade!:
N.° 524. 707 - Sorotcx In das-- i
Cia. Ltda.
Dutra Furtado I transferência n 1.:a seu ,
Iria e Comércio Ltda.
!nome da marca Vigorbel, n° ?..1!....i.51.!

•
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Lidice S. A. Ind. e Com. de Plás- nome das marcas Polenghi, termo núticos (na alteração de nome da ma 'co mero 506.617 - 506.616 - P, n-no
506.763 - 506.764 - 506.765 .Lidice, n° 325.243) .
506.766 - 506.767) .
Indústrias Romi S. A . ( aitei•ação
Indústria Metalúrgica Truffi S A.
ch nome da marca Rorni, termo nú- (na alteração de nome da marca Truffi,
mero 156.941) .
- 506.789 - 506.790) .
Biscoitos S. Luiz S. A (na altera- tê:Tilos 506.786 - 506.787 - 506.786
ção de noárte da marca São Luiz, termo
Editora de Revistas Sociais Ersol
395.171)
S. A. (alteração de nome da mar,a
Monteshell Petrochimic S. P. A. Históáas Coloridas, termo 506830).
(transferência para seu no oe cia marca
Citylux S. A. - Com, e ImportaMoplen, termo 396.695)
Companhia Cesto! Ind . de Óleos Ve- ção (alteração de nome da marca Citylux, termo 507.005 j 507.008 getais ( oa alteração de no, .te da marca
507.009) .
( ir_há, temi o489.912) .
Renato Antonio Brogiolo (trax.sierenROSS . Engenharia S. A (alteração cia para seu nome das marcas Keysde nome do titulo de estabelecimento tone, termo 507.152 e Parks, termo
Rt-ssi-Engenharia e Imoonaçã a, termo 507.154) .
508.215).
Bicicletas Monark S. A. (alteração
Rossi Engenharia S. A (na alterade nome da marca Monark, termo núção de nome da marca RejSi. tenro
mero 508.523) .
508.216) .
Citylux S. A. Com . e Imp . (na
Walita S. A. Elevo , I...clústria (na alteração de nome da marca City, tertransferência para seu noto da marca mo 508.630) .
Walita, termo 508.367)
Ferro Bastos S. A. (na aliei-aça°
Monark-Plast Ind. e Com. Ltda de nome da marcaPeel, termo 471.760).
(na alteração de nome da marca FiAlcibaldo R.ossi ( transferência para
broplas, termo 508.501)
seu nome da marca Café Rossi, termo
Citylux S. À. Com . e Imo. (alte479.852) .
ração de nome da mar :1 City termo
Torrefação e Moagem de Café La508.6291
vrador Ltda. ( transferência oara seu
Casas da Banha Co): . e Ind. S.. A.
(na altera ;ão ée nome os nani,, Almirante, :er-no ç tle .749) .
José Benedito A ndrade ard'a ( ansferencia ',ara 'tu nome da marc:,
niflex,,:enno f 08 770) .
trai:
Móveis AiiiaI i i Ltda.
ra seu ;orne da. marma
508.810

nome da marca Lavrador, termo número 486.874) .
.• Companhia Vinícola Rio Grandense
(na alteração de nome da marca Anstocrata, termo 508.250)

N;iltah

para seu nome 'o titulo
termo 508 o'32 !
kl'as,
Paragua á no. e Co
Ferro e A :o .1 '4. ( tra,!•! ! crêncio ara
seu nome da rimrca Par, ri ; á tnaro
481.577) .
Piracy S. A Prodot • s Aoro-Di,
mésticos ta l • ,to de io 112 ; 1 ,, .matt a
Granusol, termo 494.5001
Duokolan, Ind . Plástica A. (ai-1
teração de nome da marco Duakol te..
termo 500.808) .
Sapé Agro Pecuária S. A. ( eração de nome da marca Saé, termo
506.430) .
Monsanto Company (alternao
nome da marca S anto_onw. termo nú,
mero 506.667) .
Tupan Roupas S. A. (alterok,ão da
nome do titulo de estabelecimento Camisaria e Alfaiataria Tupan, tê: mo
mero 506.682) .
_
Anderson, Clayton £1 Co. S. A.
Ilnd. e Com. (na alteração de anos
das marcas:
Famoso -- termo 506/55 -- 506.780.
Larangette -- termo 506.945
506.946.
tènmo 508.914.
Alamanda
Monte Branco -- termo 509.515.
•
taino 509.524.
Claybom
Figa -- ffilno 509.634.

509.637 -- 509.638.

I

Onibla S. A. Ind . e Com. de
Papel (alteração de nome da marca
Oniblinha, termo 508.658) .
Ta esa Ind . e Cota. Ltda . ( transu•fencia para seu nome da marca -farsa,
termo 508.980)..
Bicicletas Monary S. A. ( na a lcz -oção de nome da marca Monark • termos 508.522 - 509.151 - 5i)(-) . 32
509 155 - 509.153 -- 509.154
509.156 - 509.157 - 509.158 509.159 - 509.160 - 509 •16 I 510.758 - 510.759.
Soei! Pró-Pecuária S. A. (no alteração de nome das marcas de oinneros
206.981
225.833
243.472
243.888
243.891

214.779
227.731
243.867
243.889
243.892

250.380
250.383
255.619

250.381
250.384
256.971
256.974
256.976
280.590
305.270
305.876

256.973

256.975
276.211
305.269
305.875
305.878
305.881
305.884
305.887
Jb5.890
306.270
308.003
326.731
324951
324.954
330.522.

219.063
237.267
243.887
243.890
244.558
-250.382
254.014
256.972
256.975
267.425
295.063
305.271
305.877

305.879

305.880

305.882
350.885
305.888
305.891
306.271
311.127
323.013
324.952
325.119

305.883
305.886
305\.889
306.269
306.273
312.937
323.048
324.953
330.416

Goutluet -- termo 510.425.
Exigêncis
Menghi S. A. Ind. Brasileira de
Produtos Alimentícios (na alteração de
Processos e termos com exioencitis
nome da marca- P, tetTno 506.768).
a cumprir:
Caquette --- termos 509636 -A.grobrás Comercial e Indusuial
:.tch1stria Química .3. A.
B. A. (alteração de nome das marcas
( junto ao registro n° 188.233) .
Agrobrás, terno 505.019 e L2t, u2,mo
j Resinbra S. A. Industria O,e-ra
505.729).
: de Bebidas Sintéticas ( junto -,to
FkAenghi S. A. Ind. Brasileira de
tro n° 90.938) .
Produtos Alimentícios (na alteração de

Dezembro de 1954.

! Paraguaçu Indústria e Coinsírcia de
Siprometa S. A. Indústria e CoPeças Ferro e Aço Ltda . (junto ao : mércio (Junto ao termo 450.352) .
termo 468.714) .
. Nilser Publicidade Musical Ltda .
Van Metia N. V. (junto ao tênno (junto, ao termo 508.558) .
479.901) .
Relojoaria Gondolo Ltda . ( junto ao
. Theo Hess S. A. Exportadora e termo 508. 727 ) .
Importadora ( junto ao tênno 494.143.).
Diversos
Renato Antônio Bragiolo (junto ao
tênno 507.153) .
Associação Congregação San ta CaThe- Seven-Up Company ( junto ao
tarina ( Minto ao registro n9 196. 983) .
termo 507.483) .
- Retifique-se, mediante apostila, o
• Geraldo Pançardes e Alexandre Ar- nome da titular para Associação Conmando Zuccolo ( junto ao termo nú- gregação de Santa Catarina, como somero 508.811) .
licitado às fls. 13.
Socil Pro-Pecuária S. A. ( junto ao
Moda Praia e Campo Adoração Ltda.
registro n° 320.946) . -!• Nada hã que
( junto ao termo 508.867) .
Farisco Ardalio Magro Ltda . ( jun- deferir quanto ao pedido de fls. 9, pois
o registro já está em nome de Soeil
to to termo 510.776) .
Pró-Pecuária S. A.
Tenfen
Cia. Lida. ( junto ao terSoei! Pró-Pecuária S. A. ( junto ao
mo 459.35).
registro n° 320.952) . - Nada há que
Instituto Paulista de Concreto Argi- deferir quanto ao • pedido de fls . 9, pois
loso IPCA S. A. ( junto ao termo nú- o registro já está em nome de Socil
mero 519.064).
Pró-Pecuária S. A.

Certificados Expedidos
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 14 DE NOVEIMI3R0 DE 1966

Termos 1

95.540
108.401
117.791
125.943'
147.492
144.078
151.550
152.056
165.399
179.982
189.039
196.124
198.664
196.723
199.198
204.794
-208.571
208.572
210.185
210.577
211.030
215.399
223.409
223.921
224.892
225.387
226.580
226.892
228.139
229.246
230.243
230.892
232.265
232.921
233.886
233.990
234.014
234.367
234.811
237.948
237.949
238.502
239.422
244.659
245.803
247.177
247.457
248.588
250.436
250.412
252.773
253.358
255.041
256.947
253.406

'Marcas - Classes

Videira - 42 Estamparia vietória
5,2 12, 60
Aspasia - 48
Drenabil - 3
Gaúcho - 40
Delta - 48
Pompadour - 41
Flôr D'Amarante
42
Daimon - 6
São João - 46
Bekacid - 3
Ibesa - 8
Ress-Bright - 6
Sedetilan -: 3
Sciencla-Labor - 3
Rosim - 42
Long Life - 8
Long Life - 1
Nutramina - 3
Paulista de Material Elétrlco - 6, 8, 33
Le Crimiste - 48
Simbra-Sociedade - N. C
Transportadora Cagé - 33
Exachol - 3
R. W - 17
B-12-Vitrat - 3
Gold-Star - .41
Lix - 46
Escolar - 38
Vitamidon - 3
Emblemática - 48
Polychromo - 38
Cabeça Coroada - 10
Grip Safe - 28
Thebra-Thermit
3
A sensação - 15 --A Sensação -- 41

wélys - 1
Primus - 3
Nevelândia --,- 8
Refrigeração Nevelândia
Plameriguista - 42
Dynaflex - 8
RTL - 33
Locomotiva - 32
Atlas - 17
Diflonil - 3
Rwario - 16
Alu-Capsule
31
Alu -Cul) - 31
Cuba Cliper - 43
Magna Vox. - 32
Soeu
N. C
Vitamalt - 42
A Bola de Ouro - 43

N C

1

Regi;tros

342.847
342.848
342.849
342.850
342.851
342.852
342.853
342.854
342.855
342.856
342.857
342.858
342.859
342.860
342.861
342.862
342.863
342.864
342.863
342.867
342.867
342.869
342.869
342.870
342.871
342.872
342.873
342.874
342.875
342.876
342.877
342.878
342.879
342.880
342:881
342.882
342.883
342.884
342.885
342.886
342.887
342.888
342.889
342.890
342.891
342.892
342.893
342.894
342.895
342.893
342.897
342.593
342.399
342.90/
242.991
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo com . o art. 180 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant,. Gemi prazo poderio apresentar suas oposiçthea ao Departaments
Nacional da Propriedade Indtistriai aquêles que se Juiz arem prejudicados com a ooneeasão de registro requerido
Termo n.° 755.274, de 20-6-1966
Manufatora de Calçados Ltda .
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃCI

suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolae ou- slacks
. toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

Termo n.° 755.278, de 20-6-1966
Laboratório Loubet de Produtos
Farmacêuticos Ltda .
São Paulo

•PRORROGAÇAO

"--TOGr"-vERiii 101As•
tOt,.•

pra,t.

Classe 36
Calçados para homens, senhora â e
crianças
Termo n.° 755.275, de 20-6-1966
Manufatora de Calçados Ltda .
Rio Grande do Sul

para acondicionamento de ai:mentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões, ',oleais, ferro para cortar
capim ferrolhis. facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, farinaras,
tunis. , fõrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
grelhas aar'os, ganchos para quadros
gonzp; para darruagens; insígnias: limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
jarras; .machad.nhas, molas para porta,
molas para venezianas. martelos Jar-

retas, matrizes; navalhas; puas: pás, pregos. parafusos, picões. porta-gêlo; poseiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
Classe 3
panelas, roldanas, ralos para plas, rebiUm preparado farmacêutico, indicado tes, regadores; serviços de chã e café,
no tratamento das verminoses causadas serras, serrotes, sachos, sacárrolha; tepor ascaris e oxiuros
ouras. talheres • atlhadeiras, torqueze,
Termo is 755.279, de 20-6.-1966
tenazes. travadeiras,. telas dt arame, torPrinfel — ' Projetos e Instalações de neiras, trincos. tubos para encanamento
Telecomunicações • Ltda
trilhos para pinas de correr, taças,
Guanabara
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
ve...ri.,ma

MIRAGE
.
PRINTEL
.

Classe 36
Sapatos e botinhas de senhoras,
Classe 33
chinelos e sandálias
•
Projetos e instalações de telecomunicaTermo n.° 755.276, de 20-6-1966
ções. Assistência técnica São Paulo Minas S . A . Administração.
Têrmo n. o 755.280, de 206-1966
Negócios de Imóveis e Representações
Emprêsa Beta de Construções S . A .
São Paulo

Classe 33
•
Serviço de engenharia, construções, ter-

e Representações

raplanagem, reforma de prédios e
planejamentos

PR0RROGACA0j

-Clame 22 .
Fios texteis e para costura de tôda
espécie
Têrmo n.o 755.286, de 20-6-1966—i
Almir Joaquim Pereira
Guanabara

FT A

Negócios de Imóveis

Suiça

.Térrnos as. 755.282 e 755.284, de
20-6-1966
Forjaria São Bernardo S.A.
São Paulo

Guanabara

• São Paulo - Minas S. A.
Administração,

deáras; formões, áoices, ferro para cortar
capim, ferrolhis. facas, tacões. tecãa.
duras ferro comum a carvão. 'e'ruteiras,
tunis. armas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; gancho&
grelhas, garSos, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; Insígnias; limas, lâminas. liroreiros, latas de lixos
Jarras; machad:nhas, molas para porta.
molas para venezianas, martelos, dará
retas. matrizes; navalhas; puas; pás. preo
gos, parafusos, picões. porta-gêlo;
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros.,
panelas, roldanas, ralos para pias, rabi.
tes, regadores; serviços de chá e caf&
serras, serrotes, sachos. sacarrolha; tesouras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeires, te i as dt arame, torachas, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turíbulos; vasos. vasilhames
e verruma
Termo n.° 755.285, de 20-6-1966
(Prorrogação)
Gutermann m, Co. A. G.

PRONTO TRAUMA
4

. Classe 33

,Or's
gr‘.1

Servios de socorros méçclicos

•

Térmos os, 755.281. de 20-6-11/66
Termo n.° 755.287, de 20-6-1966
Classe
(Prorrogaão)
C. Coimbra Ltda
Substâncias de origem animal, vegetal
KSB: do. Brasil, Indústria de Bombas ou mineral, ,ern bruto ou parcialmente
Guanabara
Hidráulicas S . A . , Indústria e Comércio preparadas e não incluídas . em outras
classes
São Paulo Classe 5
Metais em bruto ou parcialinznte tral-ra,PRORROGA()
lhados, usados nasi Indústrias
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tõda espécie.
Classe 36
cutelaria em geral e outrls "arEgos de
•
Classe 41
Para distinguir- Artigos de vestuarius
DO BRASIL
metal a saber: Alicates; alavancas, arÓleos comestíveis
e roupas Feitas .ern geral: Agasalhos
• laddstria
mações de metal, abridores de latet
aventais. alpa rua tas anáguas. blusas,
Braalllaire
Urino ,°'755.288, de 20-6-1966 À.
arame liso ou farpado, assadeiras, açu'lotas, botinas. mus/N.5 hnitlaS babaOca — Arquitetura, Indústria e
Classe 11
careiros; brocas, bigornas. baiNelas,
douros. bonés capacetes cartolas, cara- • .
Comercio S.A.
puças casac5o ;oleies capas, chatas; Ferragens, ferramentas de tõda espécie bandeiras, bacias, baldei, birabonieres:
Guanabara
cutelaria
em
geral
e
outris
aregos
de
bules;
cadinhos,
cadeados,
castiçais,
cocachecols
r.nins
chapéus. cintos.
metal
.
a
saber:
Alicates,
alavancas,
arcintas. eoinhtin, (-1- st corpinhos. calças
lheres para pedreiros, correntes, cabides:
de ,. enhoras
ir riari . ,i5 ralcõee. cal. mações de metal, abridores de latas, chaves; cremones, chaves de parafuso&
ças. Camisas camisolas ml setas, arame liso ou farpado, assadeiras, açu- conexões para encanamento, colunas,
•ig
saias, casacos chinelos dominós echar- careiros; brocas, bigornas, baixelas, caixas de metal para portões, canos de
'fISIDUSTRIA BRASILEIRA
pes, fantasias. fardas para .ril , tares. co. bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres; mear!, chaves de fenda, chaves isglêsta,
bules;
cadinhos,
cadeados,
castiçais,
co- cabeções, canecas. cipos, cachePota,
legiais, fraldas galochas gravatas. gorClasse 10
ros. 0(10S de lingerie lagnefas laguês lheres para pedreiros correntes, cabides centros de mesa. coquetelelras, caixas Móveis
em geral, de metal, vidro, de
luvas, ligae. lenços. mantõs meias chaves; cremones, chaves de parafusos para acondicionamento de alimentos,
aço,. madeira, estofados ou não, inala.,
malas mane.s, mandrião mantilhas na- conexões parà encanamento, colunas. .caldeiróes, caçarolas; chaleiras, cateteisive móveis para escritórios: Armários,
leras, paias, acalmar nnlewer nelerinas: caixas n li' metal para portões, canos le 'cis. conchas coadores; distintivos, do.
armários para banheiro e para roupas
rn • rfpl, ch,P. es de fenda chaves isglês."1
tingias. ponches nohlinas Diiaffins
aradiças; enxadas, enxadões. esferas, usadas, almofadas, acolchoados
Pard
nhos.
hernei ras
nu monos
(',111C't -1s.
regalos CR brt, ?)('S
C !PUS,
CaCht'ntES
.n g ares. esq/Echos. enfeites para arreios móveis, bancos, balcões. banquetas,
robe de chambre rw 'pão, iobretudo" ,'entros de mesa, cocpierelriras c Ri
astrthoe. 2sieras para r-srCiOS, espuma- bandejas domiciliares, berços, biombos,

Nome Comercial
.
Termo n.° 755.277, de 20-6-1966
Cesar W. Bedran
Cia. Ltda .
Guanabara
•
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do código do Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
o correr o prazo de 60 dias para o deferinaento do pedido. Duranto esse prazo poderão apresentar suas 'oposições ao Departameno
Nacional do çaropriedado Industrial aquêles que se julgarem prnjudIcados com o e.onearas
elo regiatro raatierido
carteiras carrinhos para chá e café.
contamos par," luanitorios, conjunto:
para saan de tanta; e sala de visitas.
contuntos paaa terraços. jardim e praia.
coroamos rir arinarios e gabinetes para
copa e cosinna camas cabides cadeiras
go -irias caseiras de odanço. caias
de radio, colchões colchões de molas.
d .spensas divisões. divana -discoteca:
de marte ra esp reuuicaderas. escrivaninhas -.,SfrinteN guarda-roupas, mesas
tneainhas inesinhaê p ara rádio e teievi
são mesumas para televisão, moiduro.s
para (p.a iros aorra-retratos, poltronas
poaronas camas p rateleiras. porta-cha.
9PII Ç
sotas-camas travesseiros e
viera
Termo na" 755.289, de 20-6-1966
Aloys'o de Araújo Pôrto
Minas Gerais

2A 7-É

P

PALL:

YDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
-

Café

Termo na 755.290, de 20-6-1966
Companhia Brasileira de Empreendimentos Sociais
São Paulo

Classes- 32 e 33
Sinal
Têrmo n. o 755.291, de 20-6-1566
Companhia Brasileira de Empreendimentos Sociais •
São Paulo

Classe 3a
Para distinguir: Almanaques, agendas,
ranuarios, álbuns impressos, boletins, caCalogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radioffamicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termos ns . 755.294 a 755.321, de
20-61966
Jovem Guarda (Administração e
Participações) Ltda.
São Paulo

TREMENDA°
Ind. Bras.
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eléCalcos: Rádios, aparelhos de telas:UM,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apareLkos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de p& fog8e,s, fornos e fogaadros elétricos, chuveiros, aquecedores,

balanças, ferros elétricos de engomar e sadeiras ahnotarizas. bandejas, cube,
passar, batedeiras, coqueteleiras, expre- ta , cadinhos, cântaros, cálices, centro
inedores liquiddicadores elétricos, má- de mesa. cápsulas. copos, espelhos, as.
quinas para picar e moer legumes e carradeiras. frascos, fôrmas para do es
carne, resistências elétricas, fervedores, leirtnas para fórnos, tios de vidro, garestalas. ventiladores, paenlas e bules rafas garrafões. graus, globos, haste.
elétricos, refletores, relógios de ar re- iarros. ardineiras, licoreiros mamadeifrigerado formas elétricas, máquinas ras, inantegueiras, pratos, pires, porta.
fotográficas e cinematográficas, cam- jóias paliteiros, potes, pendentes pe.
painhas elétricas, garrafas térmicas, re- destais saladeiras, serviços para regadores automáticos,. lâmpadas, apare- frescos. saleiros, tubos, tigelas, traveslhos de luz fluorescente, aparelhos de sas. vasos, vasilhames, vidro para vicomuni:ação interna, esterilizadores, con- draças, vidra. para relógios, varetas,
densadores, bobinas, chaves elétricas, vidros para conta-gotas. vidro para
comutadores, interruptores, tomadas de
automóveis e para bara-brisas e
corrente, fusível aparelhos fotográficos
afearas
e cinematográgicos, filmes revelados,
Classe 15
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-jours e lustres máquinas Para distinga:ri Artefatos de ceâmica,
porcelana. faiança, louça vidrada para
para lavar roupas para uso
uso caseiro, aparelhos de chá, de café,
doméstico
de jantar. serviços de refrescos e de
Classe 9
Instramentos de sopro. corda. percussão bebidas a saber: abajures de lampião,
e suas partes integrantes: Acordeão açucareiros. apanha-mascas. bacias de
bandolins, baterias, cordas para insira. latr.na, bandeijas banheiras. bisco.teiras
mentos musica:s. cincas, clarinete' ca hides ootijas, bules cateteira. canecas
vaquinhos. cornetas. gaitas: harmônicas c istisms chavenas centros de mesa.
nioareira. cubosê, lascansos de laureeflauta pistão. pandeiros. .pianos; cabe
i n., escarradeiras. espremedores, filvao.
cão, saxotones, tuba: tambores;
cus aarra ias. globos. jard:neiras jarviolão e violino
t
iarrões. lavadedos, lavatórios leiClasse 12
Artigos de metal comum e miudezas de I ,ras rnaçanttas de porcelana. mantaarmarinho: Alfinetes, alfinetes de segu- !a •,:/ras molheiras, "morangas. palite:ros
rança. agulhas, argolas, botões, colche- 11 esi s. pias. pires; polvilhadires:
tes. dedais, fivelas e fechos corrediços. II. irra lacaS potes. puxadores. receptanarras. grifas de metal para enfeites de ' cuins saleiros: serviço de . chá; taças
vestidos, .ilhoses, lantejoulas, missangas para café, • travessas, terrinas, orinóis
vasilhas vasos sanitários e iticaras
e presilhas
Llasse 17
Classe 13
Para distinguir: Lápis comuns, lápis de
Adéreços de metais preciosos semi. côr e para cop:ar; as mesmas três qua,
e scrls mitações adereços de lidades de lápis com a mina móvel: gra.
pedras preciosas e suas imitações, ador- 'ates ou minas comuns. de cair e para
nos de metais preciosos semi-preciosos copiar: giz para desenho e giz para
e suas imitações, alianças, anéis. arti- marcar (exceto .giz ara bilhar): carvão
gos de 4antasia de metais preciosos. para desenhar (exceto o incluivel em
balagandans de metais preciosos ou outras classes): porta-giz; lápis de lousemi-preciosos. bandejas de metais pre. sa; lapiseiras, cra ons e craions artist)
ciosos. berloque de metal preciosos CoS: canetas, canetas-tinteiro, penas pa.
brincos de metal precioso ou semi ,a canetas-tinteiro e penas comuns papreciosos, bules de metais preciosos ra escrever (exceto as de metal prado.
carteiras de metais preciosos, colares sol. presilhas para canetas-tinteiro: s2de metais p reciosos ou semi-preciosos cadores de penas: caixas para penas;
contas de metais preciosos, copos de tinteiros; mata-borrão: borrachas de saciosos, diamantes lapidados, fio de ouro far de tôda espécie para tinta e para
fio de prata, fivelas de metam precio- lápis; elást:cos (tablas de borracha em
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias forma de fita), anéis de borracha (en
jóias falsas. lantejolas de metais ore. cato os incluiveis em outras classes).
ciosos, medalhas de metais preciosos protetores de pontas de lápis de tôda
seca-preciosos, e suas imitações. palitos espécie; olusa elástica para calcular
de ouro pedras preciosas para jóias, pe- (preta) e para memoranda; abridores
dras semi-preciosas para jóia. pérolas de cartas: pêsos para papel: raspadores:
e imitações de pearoias. pratos de me- estôlos para desenhos: réguas: esquatais preciosos, serviços de chá e de café dros: tábuas ou ranchas ara desenhos;
para Papel e tachas: papel carde metais preciosos, serviços de licor gramos
bono; papel estencil; caixas de tinta
de metal precioso. serviços de refrescos para escritórios ou desenho: pires para
de metal precioso, serviços de saladas tinta nanquim: tintas ara carimbos, tinde Pearas de metal precioso, serviços de tas nanquim de qualquer espécie. tias
sorvete de metal "precioso, talheres de tas especiais para canetas-tinteiro e tinmetais p reciosos, turibulos de metal.
tas comuns para escrever (exceto tinturmalin,as lapidadas e vasas de
tas para pintura de casas. tétos e pametais preciosos
redes e exceto tintas de cal)
Clasae 14
Classe 21
Vidro comum, laminado. traba 'hada ?ara distinguir: Veiculos e suas iartei
em tôdas as formas e preparos, viorc ntegra n res • Aros sara bi le tas . ante
cristal para todas os fins, vidro indus• nóveis auto-caminhões aviões. amos
Cria com telas de metal ou com posi- .ecerlorea aiavancaa ie câmbio barcos
ções especiais: ampolas aquários. as aaaluaa rv-aços para vaicuisas. asidcle

em, carrinhos mão e carretas. *cerni-

filei/iates, carros ambulantes. caminharas,
-arros, tratores, carros-berços carrctsmnques. carros-irrigadoes. carros, carnaa. carroccaias. chassis. chapa., C.Z.
miares para veículos. cubos de velculoa.
-orrediços para veicUlos. direção, aaeliaadeiras. estribos, escadas rsaeates, &andores para passageiros e paia eargef.
'intatas para carros, eixos de dircneeN
meios, fronteiras para veiculas. atada°.
ocomotivasa, lanchas. atottacideo a:212s,
motocicletas, motocargas. amace furgões.
nanivelas, navios. ônibus para-dai:rapes:
,ara-lamas. para-brisas, oedaia parifiara
oram para bicicletas,. raios -tara bicidaas. reboque. radiadores nara veiculo%
calas para veículos, selins. triciclos, tf.-antes para veiculas, vagões. velocipfes. varetas de contrôla do afogador a
federados. tróleis. troleibua vareass e
carros. toletes aaaa %MU
Classe 22
Paia distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie, fios e linhas, torcidos ou 112(n
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; 'fios e linhas °bti.
dos por processos químicos; - fios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, aylon
paco-paco, percalina, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Classe 24
Para distinguir artefatos de algodão,
nylon, plásticos, cânhamo, caroá, juta,
lã, linho; paco-paco; rama rayon, sêdo
natural e outras fibras: Mamares bolsas de tecidos para senhoras, bordados, cordões, cadarços, coberturas para
objetos fabricados de tecidos, debruns,
etiquetas, entretelas fita, franjas, galões, mantas, ombreiras, passamanarlea,
palmilhas, redes, rendas, sacos e telas
para bordar
Classe 25
Estátuas, estatuetas, estampas, frutas e
flo..es e !Cilhas de cêra, flor es e fôlhas
de substancias isolantes e sint;a: usa, figuras de madeira, figuras de cara. gravuras, imagens. máscaras de aêra, °Nas
de escultura, obias de pintara.çaadros
com maldura de madeira ou maecalal
plástico, .cartazes impressos, literata de
propaganda, clichês
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. cestoa para pães.
capuz pare cozinha, cabos para ferra-.
mem s cantoneiras engradados, estrados, esteirinhas. estojos. espremera:aras.
ernballagens da madeira. 2sracia tornas. guarnições para porta ta o,:o.s.
guarnições para cortina, piam',

-
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MAI:RCAS DEPOSITADAS•
Publicação feita de aerkdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento da pedido. Durante esse prazo poderho apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industriai aqtéles que se julgarem prejudicados tom a concessão do registro requerido
remem.
a

„arteiras para utensílios domésticos, cos. malas, maletas. porta-notas, portainalas de madeira. palitos, pratos, pi- chaves, porta-niqueis, pastas. pulseiras
pas. pinos. puxadores prendedores de de couro, rédeas. selins, sacos para viaroupas. ~ilhas. garfinhos e colheres gem, sacolas, saltos, solas e solados,
Para sorvetes. palitos para dentes, tátirantes para arreios e valises
boas de passar roupas, táboas de carne.
Classe 37
tontia torneiras. tambores, 'tampas.
Roupa4 brancas para cama e mesa:
suportes de madeira
Acolchçoados para camas, colchas, coClasse 28 .
bertores, esfregões, fronhas, guardana,
Para distinguir: Artefatos de material pos, jogos bordados, jogos de casinha,
plástico e de nylon: Redp:entes fabri- lençóis, mantas para camas, panos para
cados de material plástico.• revestimen- cosinha e panos de pratos, toalhas de
tos confeccionados de substancias ani- rosto e banho, toalhas de mesa, toamais e vegeta:s: Argolas, açucareiros lhas para jantar, toalhas Para
chã e
armações para &dos. bules, bandejas, café, toalhas para banquetes, guarnibases para telefones, baldes. bacias bol- ções para cama e mesa, toalhinhas
sas, caixas, carteiras. chapas cabos
(cobre pão)
para ferramenais e utensílios. cruzetas.
aliClasse 32
de
acondicionamento
caixas para
mentos caixa de matead plástico pare Para distinguir: Almanaques, agendas,
baterias. coaCores. copos. canecas, con- anuários, álbuns impressos, boleti nsacachas. capas para álbuns e para livros tálogos, edições impressas, revistas, órcálices. :estos, castiçais para velas. gãos de publicidades,' programas radiocaixas para guarda de ibjetos, carru- fónicos, rádio-televisionadas peças teatrais e cinem atográficas, programas
chos coadores para chã. descanso para
circenses
pratos, copos e copinhos de plasticoos
para soraetes. ca:xinhas de plasticf
Classe 38
para sorvetes. colherinnas. Pasiishas Aros para guardanapos de papel
garfinhos de plástico para sorveres for. aglutinados álbuns (em branco), álbuns
minhas dt plástico para sorvetes, discos para retratos e outógratos, balões (exembreagen de mataria plástico. emba- ceto para brinquedos) blocos para
lagens de mater.aI plástico para sorve- cOr respondência, blocos para cálculos
tes. estojos para objetos. esp umas de blocos para anotações, bobinos, brochu•
nylon esteiras, enfeites para automó- ras não impressas, cadernos de escreveis. massas 'anti-ruldos. escoridores de ver. capas para documentos, carteiras,
pratos. funis, fôrmas para doces fitas caixos de papelão, cadernetas, caderguarni
para bolsas.guarnições
sacas
nos, caixas de carão, ca:xas para panições para porta-blocos. guarnições pelaria, cartões de visitas, cartões c0para i.quidificadores e para batedeiras merciois. cartões indicas, confeti, carde frutas e legumes. gcarnições de *ma- tolina, cadernos de papel melimetrado
terial plástico para utensílios e eibjetos. e em branco para desenho, cadernos
guarnições para bolsas garfos galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos lanrhe.ras. mantegueiras. malas
arimils. prendedores de roupas puxado.
-e5 de móveis, pires, pratos palite,ros pás de cosinha. pedras pomes aro
gos protetores para documentos pu.
xadores de agua para uso doméstico
sorta-copos. porta-nique:s, porta-notas
Porta -documentos p l acas. rebites roci.
lhas recipientes, suportes, suportes pare
guai'danapcs. saleiro tubos. sigeas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de mate:saí piásrico sacolas, sacos. sag:anhos. vasilhames para acondtchnamento. vasós. xícaras colas a trio e colas são inch:idas
em outras classes, para borracha para
aurrumes. para marceneiros, para sapa.
teiros. para vidros pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral

esclares, cartões cai branco, cartuchos
de cartolina, copas p lanográticas, cadernos de lembrança, carreté:s de papelão, envelopes, envOlucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquctos, fólhas índices
fólhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos

de papel transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de alua:lin:o.
papéis sem anpressão, papéis em branco
para forrar paredes, papal olmaço com
ou sem pauta, papel. crepon, papel de

seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, pa-

pel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para estravar, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
pape/ celulose, popel de linho papel
Classe 30
absorvente, papel para embaíbas taArmações para guarda-chuvas, guarda- baco, papelão, recipientes
de papel
Osaca e sombreadores, bengalas. cabos, setas de papal,
rótulos de . papel, rolos
sapas. esticadores, guarda-chuvas, guarda-sóca, sombreadores e seus pertentes, de paliei transparente, sacos de papel
serpentinas, 'tubos, postais de cartão
panos, varetas e virolas
e tubetes da papel
Classe 35
..,ouros e rales preparadas ou não, caClame 40
murças. couros, vacam:is. pelicas. e areu gerai de metal, vidro. de
tetato dos . mesmos:. Almotadas de cosa iço madeira, estotadds ou não. indo
ro.s. arreios, bolsas. carteiras caixas. dve móveis para escritórios: Armários
chicon- •
co'
aarneiras. capas para amásios p ara banheiro e para roupas
álbuns o para livros, embalagens de ssacias. almofadas. acolchoadas para

:arlei—s. carnal:az para chá e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
nara saia de Jantar e sala de visitas.
onjuntos para terraços, jardim e praia,
a"' • toe de armários e gabinetes para
opa e cosinha. *camas, cabides, cadeiras
sratórias. cadeiras de balanço, caixas
IP rádios, colchões, colchões de molas,
lapensas. divisões, divans discotecas
e madeaa, espreguiçadeiras, escrivanthas, estantes. guarda-roupas.' .meals.
:lesinhas mesinhae para rádio e tateara
o. mesinhas para televisão. molduras
,ara quadros. porta-retratos, poltronas
satronas-camas orateleiras. porta-cha
eus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido,
amenddas, ameixas, amendoins, araruta.
arroz, atum, aveia. avelas.. aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em'pó e em grão, camarão, canela
em pau .e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme- de le:te. cremes

alitnenticios, croquetes, compotas, cangice coalhada. caaanha. ceaola. çondi.
mentos para alimentos. colorantes,
chouricos, dendê, doces. doses de frutas. espinafre essênc:as alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de to&
mate, farinhas allmenticias. favas féculas, flocos, tareio, fermentos, feijão
figos trios. 'Turas secas naturais e cristalizadas. glicose goma de mascar, gor-

duras. grânulos, grão de bici gelatina
goiabada geléias. herva doce herva
mate, hortaliças lagostas, linguas. leite
condensado. leae em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, massas alimentícias. mariscos, manteiga.
margarina. Marmelada macarrat. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos miluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães. paios p palinés pimenta, Os Para
pudins. pickles. peixes, presuntos. patas. pet:t-pois pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões.- sal, saga. sardinhas.
sanduiches. sorvetes, suai de tomate e de
frutas, torradas tapioca. tâmaras, talha.'
rim, tremoços, tortas, tortas pare alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, ternet, genebra, gin, kumel. licores, nectar, punch, pipermint, rhum,
sucos de trutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, sraahos

quinados e whisky
Classe 43
Para distingiur: águas minerais artifi-

Outros recipietes adequados, charutos
ciganalhos e cigarros de palhai i artigo:
para fumantes tais como: piteiras. ca
chimbos, cachimbos orientais (narqui
ieh), boquilhas: carklras, cigarreira
uara cigarros e bolsas para fumo: Ia
ladros, resíduos de fumo e rapé, palbr
atra cigarros, em carteiras ou bobinas
com ou sem boquilha e cigarros
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil, azul da
Prússia. alvaiade de zinca abrasivos
algodão preparado para limpar metais
detergentes, taprensa cates, extrato
anil, fécula para tecidos. fósforo. tb
cera e de madeira, gome para lavar&
daria, limpadores de luvas, liquido. de
branquear tecidos, liquido., mata-gorda.
ras p ara roupas e mata óleos para roer
pas, olelna óleos para limpeza de MIN
ros, pós de branquear roupa. Miado
de sódio. soda cáustica. sabá.° em pé
sabão comum, sabáo de esfregar e aia
oonáceos. tijolos de polir e venda
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. easéricias s*tratos. agua' de Colônia, água de touca
dor, água de beleza, água de enfim
água te rosas, água de anuem ágos
para barbe 'Nees e tônicos para a
cabelos e para a pele. brilhantina, baa.
dolina "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleo para ol
cabelo creme revanescenta cremes pot
durosos e pomadas para limpaza da
pele a "maqullage" lepilatórias, dast).
dorantee, vinagre aromático, Pó de anos
e talco perfumado ou aio, Japis Parlo
pestana e sobranceiras. premidos para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
pare barbear, sabia liquido perfumada
ou não, sabonetes- lentifriclos em pó
pasta ou liquida sais perfumado. Pari
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; escavas para dentes, cabelos, unhas
dos em pó, pasta. liquidos e tijolos
praa o- tratamento das unhas, disso!.
ventes e vernizes, removedores da cutf.
cuia. glicerina er çumada para os cabalei
e preparados para descole:Ir unhas,
cílios e pintas ou sinais atificials..61eos
para a pele
.
Classe 49
Para distinguir: jogos. brinquedos, pass.
satempoe e artigos desportivos: Au.
tomóveis e veículos de brinquedos ara.
mas de brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos. discos de arrames*
nos de metais precioso& semi-precioso!
de. floram figuras de aves e animais
logos de armar, logos de mesa, luvas
para esporte, Miniaturas de utensilloi
domésticos, máscaras paar esporte, na
dadeiraa redes para pesca, tamborete:
e vares para pesca
Classe 50

ciais, caldo de cana, laranjada, limonada, soda limonada e guaraná engarralados, refrescos de: groselha. ~rin- Bilhetes de loteria, cabogramas, cartas
do, caju, laranja, limão, abacaxi
cartazes, cheques, duplicatas, envelopa
etiquetas, faturas, folhinhas, notas pró
Classe 44
Fumo em fólha, em corda e em ralo, missórias, papel de correspondêncir

couro. estoios. guarnições de couro para móveis, bancos, balcões, banquetas. fumo picado, desfiado e migado, acon.
automóveis, guarnições para porta-blo- Sandelas domiciliares, berços, biombos, licionado em latas, pacotes e quaisquei

placas, recibos, tabuletas e veículos
publicitarias
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PistSicação feita de acordo com o att. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
a corras o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prato podara° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se pile:arem prejudicados cora a concessão do registro requerido
ermo ui' /55.292, de 20-6-1966
C2.mpana S. A. Iridústrias de Artefatps
de Borracha e Calçados,
São Paulo

zoinunicação interna, esterilizadores condensadores. bobinas, chaves elétricas.
comutadores, Interruptores, tomadas de
corrente, fusivel, aparelhos fotográficos
e cinematográgIcos. filmes revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aprom
mação, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e sib,ss
partes: st:olão, lira. órga,o hamonios,
cravos, espinetas, citaras; violinos; violas; harpas; pianos; violoncelos; contrabaixos, banodlins; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro;, mera,
k‘4n11111""--4
licos ou não e suas partes: barítonos,
sax-trompas, saxofones, trombones de
'IND. BRASILEIRA
pistão; clarins; trombetas; cornetins;
ciar:netas; pifanos: flageolets, flautas;
eboés; helicons; trompas de pistões;
Classe .^,6
gaitas; gaitas de' Rica; ocarinas; charaAlpargatas, caladoçs, chinelos,
melas; outros instrumentos mUSICdiSZ
sandálias e tamancos
gaitas de fole; harmtiniuns; adufes:
Têrmo n.° 755.293, de 20-6-1966
fonas; harmônicas e castanholas
Produtos 'Phoenix S.A. — Cirúrgicos e
Classe 12
•
Farmacêuticos
Para distinguir: Alfinetes, agulhas aiSão Paulo
fin&'te de traldas, colchetes de pressão.
colchetes de ganchos, agulhas de crochê, dedais, botões fechos corrediços,
PRORROGAÇÃO
agulhas de tricô, botões de pressão.
hvelas fixadores de blusas, grampos
para chapéus botões de colarinhos e
ilhoscs apre roupas
Classe 13
Adereços de metais preciosos .semi,
p reciosos e scas imitações adereços de
pre , -alsris - suas nnitaçiães. ador
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas Imitações, alianças, anéis, artigos de 4antasia de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
tRal
semi-preciosos bandejas de • metais preciosos, berloques de metal preciosos.
IND. BRASILEIRA
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos,
Classe 3
carteiras de metais preciosos, colares
Um produto farmacêutico-medicinal
de metais preciosos ou semi-preciosos
(emplastros)
contas de Metais preciosos, copos de
Tèrmos ns. 755.322 a 755.349, de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
/ 20-6-66
fio de prata, fivelas de metais precioRoberto Carlos de Arruda Botelho
sos. cafeteiras de metais preciosos. jóias
São PaPlo

PRORROGAÇÃO

ROBERTO CARLOS
Ind. Bras. ~#7
essessemeleasee"--À
Classe 8

Para distinguir os 'seguintes artigos aletricas: Rádios, aparelhos de televisão,
picksups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, exprevedores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas, fervedoree,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerada, formas elétricas, máquinas

fotográficas e cinematográficas. cam-

painhas elétricas, garrafas térmicas. te-

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 lóla pérolas
e Imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chã 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, turibulas de Metal,
turmallnas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Classe 14
Vidto comum, laminado, trabalhada
em tildas as formas e preparos, vidre
cristal para texios os fins, vidro Industrial, com telas de metal ou composi.
OU espadais: ampolas, aquários, as
sacielras, almolarizes, bandejas. cube.
tas, cadinhos, cãntaros, cálices, centrr
de mesa, cápsulas, copos, -espelhos, as

adores automáticos. lâmpadas, apare.
Mos de luz fluorescente, aparelhos de corradeiras., frascos, 'fôrmas para do es

fôrmas para /amos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, baste
lanas, jardineiras, licoreiros mamada,

aara-lasnas, para-brisas, pedais, ;milites,
rodaS para bicicletas, raios para bicidee
tas, reboques, radiadores para veiculo*,

ras, mantegueiras, pratos, pires, porta ' rodas para veículos, selins, triciclos, diénas. ;aliteiros, potes, pendentes pc. rantes para velculos, vagões, velocípelestals, saladeiras, serviços para re des, varetas de contraia do afogador e
trescos, saleiros, tubos, tigelas, traves acelerador tróleis, troleibus, varies de
carros, toletes para carros
Sas, tra90S, vasilhames, vidro para vi
Classe 22
dracas, vidro para relógios. varetas
Para distinguir: Fios e linhas de terá
Classe 15
Para distingu:r: Artefatos de ceámica, espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
porcelana. taiança, louça vidrada para fios e linhas em geral para bordados,
uso caseirci. aparelhos de chá, de café, costura, tecelagem. tricotagem e para
de jantar, serviços de refrescos e de trabalhos manuais; fios e linhas obtibebidas a' saber: abajures de iânipião, dos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos e linha de
açucareiros, apanha-moscas, bacias de
pescar
¡atr na. bandeijas banheiras. -) piteiras
Classe 23
bidês botijas, bules. tete: , • -anecas
castiçais, chavenas centros de mesa Para distinguir tecidos em geral, tecicompoteira. cubose. descansos de porca- dos para confecções em geral, para
lana, esciirradeiras, aspremedores dirias tapeçarias e para artigos de cama •
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
unis, garra'as, globos, jarcl:neiras
os • ;n-rões. Iavadedos. lavatórios lei- caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
eiras, maçanttas de porcelana. manta-. lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
Listras, molheiras. moringas. palite:ros paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
1.edestais, pias. pires; polvilhadires natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano cousa
orla-facas . potes. puxadores, receptáe veludos
culos. sale:ros: serviço de chá:, taças
rara café, travessas, terrinas, orinóis
Classe 21
Alarnares, atacadores para espartirboa
Classe 17
Artigos para escriforio, almofadas para e calçados, ataduras de algodão para
carimbos, amoladas para tintas, abri- diversos fins, eiceto para fins medicidores dr cartas arquivos borrachas nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
berços para mataborrão. borrachas para borlas, cadeados caas ara /dards e
colas, brochas para desenhos, cofres pianos, carapuças para 'cavalos, corcanetas, canetas tinteiro canetas para dões, debruns, li, fitas forros franjas
desenho. corradorei de papei carbonos festão, feltro para órgao, fofos g alarcarimbos, caranhado pes. cola para papel, detes. lamparinas, mochilas, mosquiteicoiadores, com par ,ssos, cestc,s para cor. ros, nesgas ombreiras e enchimentos
respondência eesenhadores. duplicado- p ara roupas de homens e senhoras,
res, datadores. estojo: para desenhos panos para enfeites de móveis aio
estofos para canetas. estojos con minas. Naxendo parte dos mesmos, palmilhas.
e.guacfras, estojos sara lápis. espetos, passamarics, .pavios, rédeas, rendas reestiletes para papéis furadores. fitas des, sacas sinhaninhas para vestidos
Data máquinas de escrever. grafites telas, tampos para almofadas, aio Mcoara lapiseiras -goma arábica. greenpea. undo parte de móveis. artigos Me*
dores„ lápis em geral !ao: Seiras. aia Feitos de algodão, cânhamo, linho. juta,
ninas para apontar lápis. minas para
seda, raion lã .pelo e fibras não
g rafites. minas para penas. maquinas de
inclu:dos em outras casses
eacreves, máquinas de calculas, maquiClasse 25
nas de somar. máquinas de multiplicar Para diainguir: Bibelots. cartões posmata-gateia. porta. tinteiros. porta-cario. tais. Fartazes, displeys desenhos artísbos, oorta-lápis oorta-canetas, porta. ticos, decalcomanias. estatuetas, estamcartas. prensas. prendedores de papéis, pas, gravuras. figura is de ornatos, fotooercevelos para papéis, perfuradores. grafias, imagens. • iequins. maquetas,
réguas, raspadeiras de borrões. ganas obras de pintura e cartaus para decopara mimeógrafos, tintas e tinteiros rações e para exposição, projetos mosCeasse 21
truários de mercadorias 'para
Para distinguir: Veículos e suas pastes
propagandas
Integrantes; Aros para bicicletas, auto.
Classe 26 •
móveis, auto-caminhões, .aviéts, ~or. Artefatos de madeira em geral: Argotecedores, alavancas de c.ilaabio, barcos, las, alguidares, armações para balcões
breques, braços para veledos, bicicle- e para vitrines, artefatos de madeira

tas, carrinhos de mão e carretas

amacies, carros ambulantes caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carrogas, carrócerias, chacais, chapas &Mares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veicu/os, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga
engates para atros ai:coa de direção
freios, fronteira para veículos, guidão

para caixas, bandejas, barris baldes,
batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetas. cubos,
caçambas, colheres, cestos para pães,
capi.z para cozinha, cabos pare ferramentas, cantoneiras, engradados, estrados. esteirinhas. estojos, espremedeiras,

embalagens de madeira, escada, formas, guarnições para porta blocos.

guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios domésticos,
malas de madeira. palitos, pratos, pilocomotivas, lanchas, motociclos, molas pas. ninos. puxadores prendedores de
motocicletas, motocargas. moto Furgões roupas. pásitlias. garfinhos e colheres
onanivelas navios, ónibus, para-choque:, "; ,a sorvetes, palitos barri dentes, lá-

Jegunda-feira 26

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Dezembro de 1966

5465

AMOMMIZCOms.

MARCAS DEPOSITA
Publicação feita de actirdo com o art. lá do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
aorrer o prazo do 80 dias para o deferimento do pedido. DuranW esse prazo Poderto apresentas suas oposisões to Departamento
Nacional da Propriedade Industrial siguOles que se julgarem prejudicados com a 4one:essa° do registro requerido
••nn•••n•.~.

soas de passar roupas. táboas de carne,
. tonéis torneiras, tambores, tampas,
suportes de madeira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material -plástico, revestimen.
mais e vegetais: Argolas. açucareiros.
armações para ócclos, bules, bandejas,
bases p ara telefones. baldes, baciae, bolsas. caixas. carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,

chaves, porta-niqueis. pastas, pulseira
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas., saltos, solas e solados.
tirantes para arreios 'e valises
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas. cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos . de cosinha.
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, ,toalhas
rosto e banho, toalhas de mesa., tuas
ca,zas pdra a,..ondictonarnento de ali- ligas par. o jantar. toalhas para chá e
mentos caixa de n.aterial • plástico para café, toalhas para banquetes, guarnibatt'rias, coadores, copos, canecas, Con- ções para cama e mesa, toalhinhas
chas, capas para álbuns e para Livros.
(cobre pão)
cálices, cestos, castiçais para velas,
Classe 38
cairias para guarde de ibjetos. carro- Aros para - guardanapos de
pape
abas coadores para chá. descanso para aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
pratos. tunis, !tomas ora doces, fitas para retratos 'e outógrafas. balões ( e x.
para Sorvetes. ca4herinnas, pasinhas ceto para brinquedos) blocos para
garfinhos de plástizo para sorvem& for- cO
rrespondencia, blocos para cálculos
minhas dt plástico para sorvetes, distos, blocos pára atiotações, bobinos, brochulagens de mater:al plástico pára sorveras impressas, cadernos de asarares. estojos para objetos, espumas .de ver, capar. para documentos, carteiras,
oylon esteiras. enfeites para autona5- caixos de pa ,pel&o,
cada•vais, massas anti-ruidos. escoadores de nós, caixas de cartão,cadernetas,
•ca:xas para paPratos. copos e copinhos de Mahar:aí
- s pelaria, caarNs de visitas. cr.-Oes
para bolsas, aacas. guarnições guasca. marciais, cartões indicas,
-ações para porta-blocos, guarnições Colina, cadernos de papelcontata car
melimetrade
para 1,quidificadores e para batedeiras e em branco
para .desenhO. cadernais
^ 'ruMs e legumes, acarniçNs de. maesclares, cartões em branco. cartuchos
terial plástico para utensílios e elbjetos, de 'cartolina. copas planograficaa. caguarnições para bolsas ' garfos, galerias dernos de lenabrança, carretéis de papara cortinas. ferra laminados. plás- pelão. envelopes, envólucios para cha.
ticas, lanche.ras. inantegueiras. malas muros 'de papel. encadernação de
pape`
orinóis. prendadores de roupas. JuxadOou Pa pelão. etiquetas. Rolhas • ilidires
reis de móveis. • pires. aratus Palitei- fõihas de. celulose. guardanapos.' livrw
ros. pás de cosinha. pearas .pomes arti. não impressos, livros fiscais, livros de
gos protetores p ara documentos pui. contabilidade. ma ta shoerão. ornamentos
factores de agua para use . -lom.éstico, de papel evansparente, protcs,
porta-copos. porta-nlque.a. porta-notas. nhos, papéis de estanho e de alumin.o

para polir cara para conservar e adir
móvets . e Jssoaihos, composiçÕe: para
limpar vidraças, preparados ostra conservar • o escorregamento das correias,
noltronas-camaa, 'prateleiras, porta-cisa
assa para encerar. oaata . para lustrar
p aus. .sc,!-Is, sofás-camas travesseiros e e conservar calçados, pópara limar,
vitrine:
prata.' pó para limpar talreres, esmoaClasse 41
' radas' para conservar couros
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Classe 48
açúcar. alimentos para animais, amido, Para distinguir: Perluines, essências, examendoas, ameixas, amendoim, araruta, tratos, água de colawa, água de toucaarroz. atum. aveia, avelãs, aze:te azei- melar. água de beleza, amua de quina.
tonas banha. bacalhau, batatas, balas. água de rosas, água de alfazema água
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, para barba. loções e tônicos para os
.cal em pó e em grão, camarão, canela, cabelos e para a pele. brilhantina. - bato
'ia pau e em pó, cacau, carnes,. Chá, doliaa. "batons" cosméticos, fixadores
caramelis chocolates, confeitos, cravo de penteados. petróleos. óleos para os
cereais, cominho, creme de le:te, cremes cabelo. crave rejuvenescente, cremes goralimenticios, croquetes, compotas, can- durosos e panadas para limpeza da
pica coalhada, castanha, cebola, condi- pele e "maquilage - depilatórios, desoatentos atira alimentos, colorentes, dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
chouriços,. dendê, doces, doces de fru- 2 talco perfumado oir, não, lápis para
tas espinafre essências alimentares, em- pestana e sobranceiras preparados para
padas, ervilhas. enirovas, extrato de toe- embelezar cílios e 'olhos. carnían para
mate. farinhas alimenticias, Matas, fés o rosto e para os láNos. sabão e creme
' cula5, flocos, farelo, . fermentos. feijão para barbeara sabão liquido perfumado
figos frios. 'raras sècas naturais e eris. nu não. sabonetes. dentifricios em pó,
balizadas, glirose, goma de mascar, gor- pasta ou liquido, sais perfumados para
duras. grânulos. grao de. bici gelatina, banhos, pentes. vaporizadores de perfugoiabada. geléias. hcrva 'doce he:va me, escôvas para dentes, cabek:s, unhas
cílios, saquinhos perfumado, preparamate hortaliças lagoons, línguas, leite
dor (et") Pó. pasta: líquidos e tijolos
condensado, le,te eu, pá. legumes
para 'o tratamento das unhas. disso/.
conserva, lentilhas, linguiça louro, WS- ventes e vernizes, removedores da cutísas alimentícias. mariscos, manteiga.
cula. glicerina perfumada para os cabemargarina, marmelada. macarrai, mas- .os e preparados para descolorir unhas,
sa de tomme, me) e melado, mate, mas- cílios e .pintas ou sinais artificiais, óleos
sas para rn.ngans. molhos, moluscos.
para a pele
mostarda. Mortadela, nós moscada, noClasse 49
tes, óleos comeativeis. ostras, oves, Para distinguir jogos, brinquedos. ps.
pães, paios atalaies pimenta, pós para satenspos .e artigos desportivos: Autopudins. pickles, peixes, presunros, pa- tomóveis e veiculas de 'brinquedos,
tês. p et:t-pois p astilhas, pizzas pudins; armas de brinquedo baralhas, bolas
_porta-documentos inacas. rebites rodi. papeis sem impressão. papéis em nrancr queijos rações balanceadas para ani- para todos as esportes, bonecas. árvOabas. recialeni es. suportes.. suportes para para forrar paredes, papel olmaço voo mais, requeijões. sal, sagú, sardinhas. ru de natal, chocalhos, discos de arteguarda na pus. sa leira rubos: tigelas. au sem pauta, avej crepon. papel di sanduiches sorvetes. suci de tomate e de mês-' desportivo, figuras de aves a
tubos para ampolas. tubos asra seria- seda papei impermeável, 'papel encerind, trufas. turradas tap:oca, tâmaras, talha-. aves e animais, logos de armar. , logos
ran, tremoços. tortas, tortas para ali- - de Mesa luvas para esporte. miniattk
gas, travessas. .ripos de ina renal alas
papel higiênico. popel unryirreaar
(nento de animais a . aves. torrões
tico Sacolas. sai:x.)5 saiu tinos vasalha. Para copiar. papei para desenhos
ras Ir utensílios domésticos, máscaras
PP
.
toucinho e vinagre
mes para . aeorldieuríameino vaS,s
para esporte, nadadeiras, redes para
pei para erphro I he
nri,ermea h- I
Classe '42
pesca. tamboretes • e varas aaero
caras. colas a fria e colas ',à('
papel paro encadernar. papei para r(a
Para distinguir: Aguardentes, aperiti
Classe 50
em outras classes para hbrrr,ç u a para cravar papei
p are irar rimas .papei na
hirte/. brsilily, conhaque, cer- impressos para uso em: Cheques, dupla
cot-rumes para marCenelros. ara sapa
rafina p,' , a •Mbrulhas papel (..uorarie
vlas :: ernet, genebra, gni.' louncl. lico- catas,. envelopes faturas, notas, promis.
teiros ',ara vidros pasra mlesivr uara papel ceitielse,
rama l de nta .eme res, nectar, punch pipennint, rhum. aórios, papel de correspondência e teci
rim ter. a n alnsticc e uRiera 1
absorvente sHipél "rara " a h rtiaar ta
sucos de frutas sem álcool, vinhos, .ver- bos, impressos em cartazes. placa tabu.
. Classe 10
haCO. papelao recipientes de ¡rapei' -a•
mouth vinhos espumantes, vinhos
'leias e veículos, bilhetes impressos
Arinzições para guarda-chuVaS, guarda- setas rir papei. rótulos de papei ,ola,
o
guinados.e cv1).-sky
sóis 'e sombreado...est. bengalas, cabas, c'e iwipei transparente sacos •
Termo ri.° 755.356, de 20-6-66
Par,'
•
capas esticadores, guarda-chuvas. guar- serpentinas irias. u.)stals de ca7,3.
Predial Canadense Ltda.
t •-lrescoa, sodas, sucos c'e 1Tutas e xada-sais, sombreadores seus perienc(,s,
. ri:peies 1- papei
opes águas alinerws água,
panos. ponteiras, .7arctas e virolas
•.,::-,sse, 4(1
mi , a aingerale, guaraná. água Mini.
* Classe '12
lhas, estantes guarda-roupas, mesas,
nesinhas . mesinhas para rádio e telearisão. mesinhas para televisão, molduras
aura q uadros, porta-retratos, poltronas,

MI

VOS. all.Z,

12

Para distingira
Àlhuns, alutanaque',.
anuários, boletins, catálogos loi:nais

livros, peças teatrais e cinematograla
cas, programas de rádio e televisão
publicações, revistas, folhinhas Impressas e pronrarnas• circenses
Classe 35
Couros e ptlea p reparadas ou não. camurças, couros, vaqu tias. pelicas, e artefato dos mesmos: Alumiadas de Coo.
EUS, arreios, bolsas. carteiras, caixas
chicotes de couro. Carneiras, capas para
atinais e para livros, embalagens de
couro, estojos. guarnições de couro para
automóveis. guarnições para porta-hict

Moveis em uera. (te metal. viuro. de
IÇO. tnade‘ra Otorados ou não, melo
ave ouiveis para escritórios: Armanoa
armários para aanheiro e para roupas

usadas, alumiadas. acolchoados Para
móveis. bancos, balado,. . bznquetas,
'-nandejas domiciliares. berços, biombos,
l cadeiras, carrinhos para chá . e café.
..7onjuntos , para, • dormitórios, conjuntos
moa sala de jantar e sala de visitas.
•onjuntos p ara terraços. jardino e 'praia,
. ganharias da armários e gabinetes para
roga e cosinha. camas.. • cabides, .cadeiras
(oratórias, cakiras de balanço. caixas
-..f. rádios, colchões. rolchões de molas,
lisnensaa divisões, divana discotecas
'os; Malas. maletas. aora - notas porta ar marle:ra. espre-guiçadesras, eacrivani

sara si soro de caju. grailachris e
epiié

Classe 44 •
Cigarros, acendedores para cigarroa,
aromatizados para rtimantes, bolsas para
turno, bolsas para 'rapé cachimbos, carteiras pare fumo, charutos, cigarreiras.

cinzeiros, 'estojos para cachimbo, filtros
Data piteiras, fosforeiras dó bolso,
aueiros. .paia para ci garros, piteiras.
-santeiras de cachimbos, porta-charutos.
rep& sacos para •furna
Classe 46
Abrasivos, preparados para- dar brilho
em rolos, carbureto de silica, abrasivo
cera em pó ara lustrar madeira, cera

PREDIAL

CANADENSE LTDA.
•

Classe 33
.
Administração de bens
rerrno n. 9 755.357, de 20-6-66
Predial Canadense Ltda.

•PREMI
CANADENSE
.
Classe 33
Administração rfe 1)ens
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Publicação tett* de acordo com o ars i30 do Cédiso da Propriedade industrial. Da date da publicação começará
a Jorier e prauu da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse orcem poderão apresentar suas oposiçõas ao Departame'at4
Nacional da Pro p rtédade Industrial aquêles que se iutfutrem prejudicados com a conesWo do registro reaucrido
•P'

Termo n.° 755 .350, de 20-6-66
Sudamtex Sociedad Anonirna Textil
Sudamericana
Argentina

PRORROGAÇÃÓ
§~~11

BEGETEX
Classe 36
Roupas para crianças, fraldas e cueiz
Termo n.° 755.351, de 20-6-66—
Confecções Cukier Ltda .
Guanabara

LALCULIBICA

Termo n. 5 755 .355, de 20-6-66
"Fiara Santa Clara Ltda . "
Classe 45

FLORA
SANTA CLARA
CASA SILVA
DE CONSTRUOES•
Classes: 8, 16 e 33
litulo
Térinos os. 755 . 359, 755 . 360, 755 . 362,
155.363 e 755 . 364, de 20-6-1966
Casa Los Angeles Confecções e
Vestuário Ltda .
São Paulo

PRORRMAÇÃO

PRORROGA çÃo

Classe 48

PROki:WGAÇÃO

Flores naturais
Termo n.° 755 . 358, de 20-6-66
Casa Silva de Construções Ltda .
Guanabara
•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Calças em gerti:
Termo n.° 755.352, de 20-6-66
Perfumaria Guedes Sobrinha Ltda.
Guanabara

Termo n.° 755.361, de 20 -6 - 1966
Casa Los Angeles Confecções e
Vestuário Ltda .
São Paulo

IND ! ,1";t 4

114ASII ruzA

Classe 30
Artigos da classe
Classe 35
Artigos da classe
Classe 28
Artigos da classe
Classe 27
Artigos da classe
Classe 24
Artigos da classe
Termo r.." 755 . 365, de 20-6-1966
iose Piquet Carneiro
Guanabara

Sabão perfumado (sabonete)

Confeccues o Vestuário Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 755 . 367, de 20-6-1966
Sociedade Pedra de São Tomé —
Engenharia, Comércio, Indústria
Limitada
Guanabara
127,61-s el?£779.1

tc•
os
‘,1

tottsniz- 1-Tt AMEM

Classe 4
Lages, lageotas e pedra (em oi uto)
Termo n.o 755 .368, de 20-6-1966
Sociedade Pedra de São Tomé —
Engenharia, Comércio, Indústria
• Limitada
Guanabara
• Classe 4
Lages,
lageotas e pedra (em bruto)
—_
Termo n.° 755.376, de 21-6-66
Carpintaria c Marcenaria Ibérica
Ltda.
Brasília
,Zgazaiusastem,

Guanabara

STUDIO DE ARTE

FIQUEI
el0^3.EAA

•

E CRIAÇÂO LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 755.354. Ce 20-6-6P
Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
Guanabara

LABORATORIC

Carro,arias , pa ra la Mas, portas e rodas
para veículos e automóveis
Termo n. 755 . 366, de 20-6-1966
Editõra Sandra Ltda.
• Guanabara

Classes: 3 e 48
ri taro

Classe 32
Artigos da classe

PRONORD LTDA,,
Nome Comercial
Termo n.° 755.371, de 20-6-1966
Massa Rica Ltda.
Espírito Santo

MASSA RICA ITU
Nome Comercial
Termo Il.° 755.372, de 20-6-1966
Sebastião Alves da Silva
Pernambuco

SIMEI
Artigos

IBERICA
INDÚSTNIA
eRASILEIRA

~Scatra.ceel

..lasse 10
' oveis era geral, de merai vidro, de
co madeira, estofados ou não. inch.)
•ve móveis para escritórios: Armários
r rikár . n, para . banheiro e para reinmfsadas almofadas acoichoados para
•éiveis
bancos
ha Icêtes
banquetas

SEIVA DE MUTAMBA

Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral não
incluídos em outra classe.. Artefatos de
substâncias químicas não incluídos em
outras classes
Tèrmo n.° 755.370, de 20-6-1966
Pronord Ltda.
Pernambuco

Classe 38

L.

TRAÇO

SOPLÁSTICOS
INDOSTRIA BRASILEIRA

Tennio n.° 755.353, de 20-6-66
Traço Studio de Arte e Criação Ltda.

onjuntos para terraços. jardim e praia,
afinaras de armados e gabinetes para
opa e cosinha. camas. cabides, cadeiras
pratórias, cadeiras de oalanço. cabias
ir rádios, colchões. colchões de molas.
bspensas, divisões. divisas discotecas
; madeira. espreguiçadeiras. cscrivaniinas, estantes. guarda-roupas, mesas.
casinhas. mesinhas para rádio tcleviao. mesinhas para televisão, mokkuies
sara quadres porta trates. IN.At anao,
,soltronas-camas, prateleiras, porta-cha•
eus, sol á& sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termo n.° 755.369, de 20-6-1966
Mesquita e Rodrigues Representações
Limitada
Guanabara

•-ririas &mim liares ,.)erços biombos
'
carrinhos para chá e café
in n to.s para lormitórios, cot-duna»
sala de tanta, e sala dr visitas

da classe

Termon.° 755.373, de 20-6-1966
Conservas Burg Ltda .
Rio de Janeiro

"BUNG"
IN D O STR1 .1 M. ? A S It a la
cl isse 41
Artigos da classe
Tèrf170 . n. 9 755.374. de- 2("):6:1966
Bar, Lanches Avenida Ltd•bi
Guanabara

Classe 41
krtgos d2 classe
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação cornez:ará
cs correr e prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante• esse prazo poderão apresentar suas op osições ao Departamento,
Nacional C Propriedade Inditstrial aquêles que se Nig irem prejudicados cern ti concessão un registro requerido
Termo n.0 755.375, de 20-6-1966
Clarissa de Campos Gesteira Flinn
Guanabara

vegetais de carnauba e aricuri, crina
sie cavalo, crina . em geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, erva:
medicinais, extratos oleosos,. estopas
enxofre, folhas, ',limas vegetais, flores
secas, grafites. goma em bruto, graniic
em bruto, itieselghur, liquidos de piautas, lates em bruto ou parcialmente
Classe 3
Um preparado farmacêutico contendo preparados, minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente trabaum hormônio corticoide sintético
lhadas. cai toras, serradas e aplainadas
Termo n.° 755.377, de 21-6-66
manganes, óleos de cascas vegetais
DISSIL — Distribuidora de Serviços óleos em bruto ou parcialmente prepade Impermeabilizações, Comércio e
rados, plumbagina em bruto, pá de
Representações Ltda.
moldagem para fundições, pedras briBrasília
tadas, piche em bruto, pedra calcária
plantas medicinais, pedras em bruto.
q uebracho. raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos, tenteis, silicio,
gESSIL
selvas, talco em bruto, nisto, nisto
betuminoso e silicato
DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS
Têrmo n.° 755.381, de 20-6-66
Carpintaria e Fábrica de Móveis Refor
DE IMPERMEABILIZAÇOÇS,
Ltda.
Bahia
cOMÉRCIO E

E

KTLE3RE

REPRESENTAOES LTDA
Nome comercial
Têrmos ns. 755.378 e 755.379, de
21-6-66
Cine Capri Lida
Bahia

,DNE CAPM
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Classe 50
Titulo
Termo n.° 755.380, de 21-6-66
Cine Capri Ltda.
Bahia

CIINE CAPM
rDA„

R EFO
'IND.- ERA
Classe 40
Móveis de madeira e estofados
Termo n.° 755.382, de 20-6Massimo Spalk.
Bahia

Classe 41
Manteiga enlatada e e mpacotes, leite,
Classe 32
queijo e coalhadas
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, caUrino n.° 755.387, de 21-6-66
tálogos, edições Impressas, revistas, ór- Aerocentro Comércio, Indústria, Imporgãos de publicidades, programas "adio.
tação e Exportação Ltda.
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaGoiás
trais P cinematográficas, programas
circenses
Termo n.9' 755.386, de 21-6-66
Disbel Distribuidora de Produtos de
Beleza Ltda
Goiás
•

Classe 21
Aviões e helicópteros
Termo n ° 755.388, de 21-6-66
Gemido Majela Bortone
Goiás
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. extratos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de. quina.
água de rosas, agua de alfaze.ma água
para barba. 'ações e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabe/o. creve reluvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da

Termo n.° 755.389, de 21.6.65
Clécio osé Dias da Costa., .2,ristiano
Rodrinnes Teixeira da Silva e 0,rnai
Elias Machado
Goiás

—
Classe 50
Promoção, lançemento, venda, mc...rad
ração e administração de imóveis
Termo n.9 755.390, de 21-6-66
A. S. Garcia Indústria e Comercio cl
Produtos Químicos
Goiás

Classe 41
Manteiga enlatada e em pacote, leite,
queijo e coalhadas
Termo n.9 755.385, de 21-6-66
Laticínios Gerivá Ltda,
Goiás

SPALLA

Nome comercial
Termo n.° 755.383, de 21-6-66
Madeieetra Nacional Ltda. — Indústria
e Comércio
Goiás

Glasse 4
Substâncias e p rodutos de origem animal vege.tail ou mineral. em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
oruto. argila refratária, asfáltice
.)ruto, algodãe em broto, borracha em
3I teo. bauxita senjoim, breu. cânfora
-aolim chifres ceras de plantas, ceras

pele e "maquilage", depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não: lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embeleiar cilios . e olhos.. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes, dentifriclus em pá
pasta ou iiquido, sais perfumaeas para
banhos. pentes, vaaorizadores de perfume, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cibos. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, liquidas a tijolos
para o 'tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuticuia. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e p intas ou sinais artificiais, óleos
Para e pele
Têrmo n.° 755.384, de 20-6-66
Laticínios Gerivá Ltda.
Goiás

Classe 50
Administração e incorpora/3,, de
imóveis

Classe 46
Água sanitária
Termo n.° 755.391, de 21-6-66
Lapidação Guanabara Indústria
Comércio Ltda
Goiás

Classe 13
•Adereços de metais preciosos ceemi.
•— • e Ite;facões aderem de
pedras preciosas e suas imitações, adm..
nos de metais preciosos. semi-precioso s
e suas imitações, alianças. anêis. tuia.
gos de 4antasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandeias de metais pra-.
ciosos. berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semip reciosos, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosas. colares
le metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos> copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de oures
fio de prata, fivelas de metais Prer-b>
sos cafeteiras de metais preciosos, 161D9
Jóias falsas. tenteiolas de =tais graciosos. medalhas de metais graciosos
semi-preciosos e suas imitações, gzlitos
de ouro pedras preciosas parti jól ps. pedras cemi-precdosas çarn tála ~ao
O ernisn da pêrol:ss. ;ezzeo.3 de ceeis preciosnst. cry Tços de chá e de café
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do *registro requerido
metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso. serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas,
de frutas de metal precioso. serviçss de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal.
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Termo n.° 755.392, de 21-6-66
de

Big-Lar — Comercial e Industrial Ltda,
Goiás

BIG - LAR

tas, preparações para fotovafias. produ- :aixas para acondicionamento de ali.
tos para niquelar, pratear e cromar. .1, mus caixa de n:ater.al plastico parprodutos para diluir datas, prussiatos. at('rias, coadores. co pos, can ecas, con
reativos, removedores. sabão neutro. chas. capas para álbuns e para livros
sais, salicilatos. secantes. seneibilizantes, cálices. cestos castiçais para velas
sililatos, soda cáustica, soluções guimi- caixas para guarda de ibjetos, caros
cas de uso industrial, solventes, sulfa. chos • coadores para chá. descanso pari

tos, tintas em pó. líquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, 'barcos e veículos, talco
industrial, thiner, vernizes. zarcão
Classe 2
substâncias -e preparações químicas
Asadas na agricultura. 'à saber: adubos.
adubos artificiais para o solo. álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
p ara enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo defumedgres.
desinfetantes usados na agricultura e

pratos, copos e copinhos de •plástic(x).
para soraetes, ca: xinhas de plásti‘
p ara sorvetes, Colhe ri nn as. pasinhas
garfinhos de plástico para sorveres for

minhas dt plástico pare sorvetes, discos
embreagen de material piaste° emba•
lagens de mater.ai plástico pa^.3 sorveres. estojos para objetos. espumas de
aviou esteiras. enfeites p ara -a:aromo
/eis, massas ann-ruidos escoarlores cif
p ratos, tunis, tõrmas para doces fita,
Liara bolsas, sacas guarnições quarni
na horticultura, escórias básicas para lições p ara porta-hlocos guarniciSe5
adubos, essências para exterminar ani- P a ra l :q uiditicadores e para natedeire
mais e plantas daninhas, extratos de le trutas e legumes. gcarnaões de asa

quassia para uns háticolas, tertllizan. feriai plástico para utensílios e eibjetos
f e- para o solo, formicida, guano. moa auarnições para bolsas garfos. galarim
Classe 40
tifugos. massas para enxertos pastilhas para cortinas. ferro laminados. piás
Móveis em geral, a saber: salas de Para destruir insetos, preparações para ticos lanche.ras, mantegueiras. malas
juntar, dormitórios, camas, gua rda-rou- I reservar o solo. preparações para des- orinois. p rendedores de roupas p uxáopas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, truir irsetos. hervas e plantas Iam res de móveis, pires, pratos
penteadeiras e salas de jantai
fias, sais para fins agricolas, sais para ros pás de cosinha. pedras pomes anis
fins horticolas, substâncias quimicas gos p rotetores para docum .:. n tos
Termos as, 755.393 a 755.399, de
para destruir insetos. hervas e plantas sadores de água para ase iistritatiCO.
21-6-66
venenos para insetos e visgos
aorta-copos. porta-fiques. porca-lotas.
Tenneco Inc.
contra lagartas
liaria documentos placas. ebites rad],
Estados Unidos da América
• •
Classe 3
nhas, recipientes, su portes, su p orta sara
Substâncias químicas, produtos e pre- tubos para ampolas. tubos p ara cerin.
parados para serem usados na medicina .i vardanapos. saleiro
rubos. tigelas.
ou na farmácia
! las. travessas, tipos de material p lásClasse

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona.
ácidos, acetatos, agentes químicos pnra
c tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e Celulose; água-raz, alliumina, anilina alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó,
atsi gniaco, anti-Incrustantes, antl-oxidantas, anti-corrosivos, anti-detonantee, azotatos. água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia: banhos para galvanização,
benzinas, benzo!, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cai virgem. carvões/. carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos; descoram
fies. desincrustantes, dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre, ater, esmaltes, eestearatost fenol, filmes sensibilizados para fotografias. fixadores, fluida para freios, formo], fosfatos industriais. fósforos industriais, fluoretos.
fundentes para solda; galvanizadores.
gelatinas pare fotografias e pinturas,
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; temerineabilizantea, ioduretos, lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores, nitrocelulose aro'
dos, Oxidante. óleo para pintura óleo
linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial. papõis
aráficos e preliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias e anállCS de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tia-

/ti
L

pel para embrulho impermeabilizado
papel p ara encadernar. pape' para escrever. panei para imprimir papel t
rafins para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papeifia recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel zransparente sacos de papel
serpentinas tubos postais de cartão
e tubetes de papel
Çlasse 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados
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
Têrrnos ns. 755.400 a 755.9006, de
21-6-1966
Tenneco Inc.
Estados Un'clos da América

TEMECO
Classe I

Para distinguir: Absorventes. acetona,
ácidos, acetatos, agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos. couros e celulose' água-raz. al-

tico sacolas, sacos. saqumhos vasilha.
Substâncias e produtos de origem ani ares para acondiciinarnedto. vasos. xí- bumina. `anillnass alumens alvaiade. aimal, vegetal ou mineral, em bruto os caras. colas a trio e colas sàr incluirias Ve i intes Industriais. alinninio em pó.
amoníaco, anti-incrustantes, and-oxidassparcialmente preparados: Abrasivos en em outras classes, para borracha Pare es.
a n ti -corrosivos, anti-detonantes, azo-.
bruto, argila refratária, asfálticc
corrumeS. para marceneiros. para sapa tatos, água acidulada para acumulado.
bruto, algodão em bruto, borracha
feiro& para vidros pasta adesiva tasrs 'es. água oxigenada para fins industri•
bruto, bauxita, benjoim breu...eánfora
mater:al plástico e rogara!
4 n S amônia: banhos nara galvanização
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
Classe 38
benzinas. benzo!, betumes, bicarbonato
vegetais de carnaúba e aricuri. crina Aros p ara cmardanapos de papel de sódio, de potássio; cal virgem, carde cavalo, crina em geral, cortiça em mlunnados. álns lera branco) ã:buns vões, carbonatos, catalizadores. celulobruto, cascas vegetais, espato ervas para retratos e autógrafos. balões lei :. chapas fotográ ficas. composições. PTmedicinais, extratos oleosas, estopas. :cocara brinOuedos) blocos para è., ntores de inchdlos cloro, corrosivos.
enxofre, falhas, libras vegetais. flores c ori .s isondencia blocos para cálculos :romatos. co-antes. cr,
osolos: descorarasecas, grafites, goma em bruto graniu: bloc . is am. a ano.a.ões bobinas brochu tes. desnicrustantes. dissolvente*: emulem bruto, kieseighur, liquicios de plan• ras ..:ão impressas cadernos de . escre- sões fotográficas, enxofre. eter. esmaltas. . Iates em bruto ou parcialmente ver sapa. oara doca/1161 1'0S carteiras, tes, eestearatos: fenol. filmes sensibilipreparados, minérios metálicos. trade] zaixé: de ~Pião cadernetas iader- zados para fotografias. fixadores, flui.
Mi em bruto ou parcialmente rraba nos :amai de s arrao zaixas para isa dos p ara [mos formol fosfatas induz!fiadas, em toras, serradas e aplainadas
Mn,' mármores em bruto. Oixdo de
mangarias. óleos de cascas vegetais
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plombagina em nrutos pó de
moldagem para fundições, pedras iamradas, piche em bruto, pedra calcária,
p lantas medicinais. pedras em 'bruto,
q uebrado), raizes vegetais. resinas, resinas naturais, resíduos. testeis, SiiiCi0
MIM. talco -.mi bruri. *isto, xisto
ketuminoso e silício

Classe 28
Para distinguir; Artefatos de material
plástico e de nylom Recip:entes fabricado, de material plástico, revestimento, confeccionados de substãncias anima* a vege-tala: Argo`ma açucareiros.
armações para 6cclos, bules, bandejas.
base, para telefones, baldes.. bacias, tolsais, caixas, carteisais, dopas, cabos
para ferramentas e utensilios, crutetnii.

oeiar'a wdrtnts de visitas cartõe
rre r z!at
:a:
nd.ce. conferi car
felina. cadernos de p apel melimetradr
eia brancc coara de se nh.). cadern ns
escolares. cartões mi nranco cartuchos
de cartolina crapas olanograticas ca•
dernos de lembrança, e i n' .e le15 le papelão. envelopes. envólucras para charutos de papel, encardenação de papel
ou p apelão- etiquetas f ólhas indwes
[olhas de celulose. gu ardanapos,
não impressos, livros •tiscais livros de
contabilidade, mata-borra-C, ornamentos
de oapel transparente. p ratos papeli-

nhos. Papéis de estanho e de aluminio.
papéis sem Impressão, papéis em branco
Para impressão, papéis fantasia. menos
para - forrar paredes, papel almaço cora
ou Sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina pare impressão, papel encerado,
papel higiênico, papei impermeável,
para copiar, pape] para desenhos, pa-

hict oro:,
industriais. fluoretos.
fil n t es nar a solda; galvanizadores.
.ielativas para fotografias e pintttroa.
.dicerma: hidratas. hidrosulfitos: farpesmenbilica nrrs ioduretos lacas: massa:
nata pintura. magnésio, mercúrio. nitratos, neutral:zadores. nitroce lulose; pro•
oxidos. oxrd;r n t e. óleo para pintura óleo
de linhaça. p rodutos quimicoe para impressão. potassa industrial papéis heliográficos e p reliocopista películas sensíveis. papéis para fotografias e análi-

ses de laboratório. pigmentos. potassa.
pós metálicos para a composição de tin
,s s prepa-ações para totogratf as, p rodutos para niquelar. p ratear e cromar
nrodutos para diluir tintas, prusslatos.
reativá, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes, senaibilizantes,

sfillatos. soda cáustica, soluções .
cas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó, liquidas. sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes.
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Pubileação tena de acordo cora o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
a correr o prazo de 60 diaa para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que. se Julgarem prejudicados com a conocksão do registos requerido
melleIMMEM.11

Classe 39
de couro, rédeas, selins, sacos para viaClasse 47
Para distinguir combustíveis, lubrifican- gem, sacolas, saltos, solas e solados, Solas, soltos e solados de borracha e
tirantes para arreios e valises
tes, substâncias e produtos destinados à
lates
Classe 36
Iluminação e ao aquecimento: álcool
Têrtnos ns. 755.413 a 755 . 415, Clj
motor, carvão a gás hidrocaeboreto, Para distinguir: Artigos de vestuários
21-6-1966
gás metano, butano e propano, gás en- e roupas feitas em geral: Agasalho§
Calçados Terra S. A.
garrafado, gas liquefeito, gasolina, gra- aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
São Paulo
xas lubrificantes, óleos combustiveis, botas, botinas, blusões, boinas. babaóleos lubrificantes, óleos destinados à douros, bonés, capacetes, cartolas, cara&RENT
puças, casacão, coletes, capas, chales;
Iluminação e ao aquecimento, óleos
cache cols, calçados, chapéus, cintos,
para amortecedores, petróleo e
Indiátria Brasil eira
cintas, combinações, corpinhos, calças
, querosene
de senhoras e de crianças., calções, calClasse 38
Classe 39
Aros para guardanapos de papel ças, camisas, camisolas, camisetas, Solas saltos e solados de borracha e
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
lates
para retratos e outóqrafOs. balõ sz (ex- saias, casacos, chinelos, dominós, acharClasse 35
ceto para brinquedos) blocos para pes, fantasias, fardas para militares, co- Couros e pties preparadas Ou não, cacOrrespond8118a, blocos parte calculos legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- murças, couros, vaquttas, pelicas, e arblocos para anotações, bobinas, brochu- ros, ogos de lingerie, jaquetas, leques, tefato dos mesmos: Almofadas de cous
ra, agi) impressas, cadernos de escre- luvas, ligas, lenços, enantõs, meias; ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
ver, capas para documentos, carteiras, maiôs., mantas, mandrião, mantilhas, pa- chicotes de causo, carneiras, capas para
caixas de papelão, cadernetas, cader- letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas; álbuns e para livros, embalagens de
nos, caixas de cartão, ca:xas para pa- peuges, pouches, polainas, pijamas pu- couro, estojos, guarnições de couro para
Classe 28
pelaria, cartões de visitas. cartões c o nhos, perneiras, quimonos, regalos, automóveis, guarnições para porta-bloPara distinguir: Artefatos de material
-mercias,tõnd.ofeicar- robe de chambre., roupão, sobretudos, cos, malas, maletas, porta-notas, portaplástico e de nylon: Recip:entes fabri- tolina, cadernos de papel melimetrado suspensórios, saídas de banho, sandálias, chaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras
cados de material plástico, revestimen- e em branco para desenho, cadernos sueteres, shorts, sungas, stolae ou slacks de couro, rédeas, selins, sacos para viatoucas, turbantes, ternos, uniformes
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
tos confeccionados de substancias ani- esclares, cartões em branco, cartuchos
e vestidos
toantes para arreios e valises
mais e vegetas: Argolas açucareiros, de cartolina, copas planografiCas. caClasse 36
arnsações para ócclos, bules, bandejas. dernos de lembrança, carretéis de pa.
Termos ns. 755.41P a 755.412, de
Para distinguir: Artigos de vestuário/
bases para telefones, baldes, bacias bol- palão. envelopes. envéducros para cita.
21-6-1966
e roupas feitas em geral: Agasalhos
sas, caixas, carteiros, chapas, cabos autos de papel. encadernação' de papei
' Calçados Terra à.A.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas
para ferramentas e utensílios, cruzetas, ou papelão. etiquetas, fõlhas badices
São Paulo
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
caixas para acondicionamento de ali- %lhas de celulose, guardanapos. livros
douro§ bonés, capacetes, cartolas, caramentos, caixa de mater:al plástico para não impressos, livros fiscais, livros de
EMOTO
puças, casacão, coletes, capas, chales,
12°
baterias, coadores, copos, canecas, con- contabilidade. mata-borrão, ornamentos
cachecols, calçados, chapéus, cintos indústria Brasi I eini
chas, capas para álbuns e para livros, de papel transparente, protos, papelicintas, combinações, corpinhos, calçar
calmes, cestos, castiçais para velas, nhos, papeis de estanho e de alumin:o
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 35
caixas para guarda de ibjetos, cartu- papéis sem impressão, papéis em brancc
chos, coadores para chá, descanso para para forrar paredes, papel olmaço com Couros e piles preparadas ou não, ca- ças, camisas, camisolas, camisetas,
pratos, copos e . copinhos de plásticos ou sem pauta, papel crepon. papel de murças, couros. vaquttas. pelicas, e ar. cuecas, ceroulas, Colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpara soraetes, ca:xinhas de plástici seda, papel impermeável, papel encerada tetato dos mesmos: Almofadas de coupes, farttasias, fardas para militares, copara sorvetes, colherinnas, pasinhas, papel higiênico, papel impermeável ros. arreios, bolsas. carteiras, caixas,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, goruarfinhos de plástico para sorvetes, for- para copiar. papel para desenhos. pa- chicotes de couro, carneiras, capas para
ros, ogos de lingerie, jaquetas, leques,
álbuns
e
para
livros.
embalagens
de
pel
para
embrulho
impermeabitzadc
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
luvas, ligas, lenços, mant6s, meias:
couro,
estojos,
guarnições
de
couro
para
pape)
paro
encadernar,
papel'
para
esembreagen . de material Plástico, embamaiôs, mantas, mandrião, mantilhas, palagens de m.ater:al plástico para sorve- crever. papel para imprimir, papel pa- automóveis, guarnições para porta-blo- letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas:
res, estojos para objetos, espumas de rafina para embrulhos, papel celofane, cos. malas, maletas, porta-notas, porta- peugao pouches, polainas, pijamas, pus
nylon, esteiras, enfeites para automó- pape) celulose. popel de linho papel chaves, porta-niquels, pastas. pulseiras nhos, perneiras, quimonos, regalos
de couro, rédeas, selins, sacos para viaveis, massas anti-ruidos, escoadores de absorvente, papel para embruhar tagem, sacolas, saltos, solas e solados, robe de chambre; roupão, sobretudoo
pratos, funis, fôrmas para doces, fitas baco, papelão, recipientes de papel rosuspensórios, saídas de banho, sandálias
tirantes para arreios e valises
setas
de
papel,
rótulos
de
papel.
rolo:
para bolsas, facas, guarnições guarnisusteres, shorts, sungas, stoTas ou slack
Classe
36
de
papel
transparente.
sacos
de
papel
nições para porta-blocos, guarnições
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Para
distinguir:
Artigos
de
vestuários
sertentinas,
tubos,
postais
,de
carteie
para liquidificadores -e para batedeiras
e vestidos
e
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos,
e sabates de Pape
de frutas e legumes, gcarnições de maTênno n.o 755.416, de 21-6-1966
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
terial plástico para utensílios e eibjetos,
Tênnos ns. 755.407 a 755.409, de
botas, botinas, blusões, boinas babaComercial Santa Donata Ltda.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
21-6-1966
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraSão Paulo
para cortinas, ferro laminados, plásCalçados Tetra S.A.
ramas, casacão, coletes, capas, chales;
ticos, lanche:ras, mantegueiras, malas
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
'São Pado
SANTA 1)ZINATÀ4
orinóis, prendedores de roupas. puxadocintas, combinações, corpinhos, calços
TeS de móveis, pires, pratos, paliteiT ERRAM L
de senhoras e de crianças., calções, calClasse 41.
ros, pás dc cosinha, pedras pomes ar:iças, camisas, camisolas, camisetas, Azeitonas, peixes cio conserva, molas
Indústria Brasileira
ngos protetores para documentos . pucuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, cos, frutas e doces cio conserva, molhos
Classe. 39
xadores de água para uso n1anestico.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- pickles, extrato de tomate refeições eu
porta-copos, porta-nique:s, porra. notas. Solas, saltos e solados de borracha e pes, fantasias, fardas para militares, co- /atadas, geléias, carnes em conserva, h)
latex
porta-documentos, placas, rebites rodi..
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- gumes em conserva, sal e condimente
ilhas, recipientes, suportes. ,uporms para
ros, ogos de lingerie, jaquetas, loques,
e mconserva
Classe 35
guardanapos, saleiro tubos, tige:as,
Couros e . ptles preparadas ou nã'o, ca- luvas, ligas, lenços, mantee, meias,
Termo n. 755.41, de 21-6-1966
tubos para ampolas. tubos pnra
maiôs,
mantas,
mandrião,
mantilhas,
pamurças. couros, vaquttas, pelicas, e arComercial Santa Donata Ltda.
nas, travessas, tipos de material plástefato dos mesmos: Almofadas de cou- latos, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
tico, sacolas, sacos, saqu:nhos, vasilha- ros, arreios. bolsas. carteiras, caixas. peugas, ponches, polainas, pijamas, puSão Paulo
mes para acondiciinamento, vasos, si- chicotes de couro, carneiras, capas para nhos, perneiras, (mamilos, regalos,
caras; colas a frio c colas são induidas álbuns e para livros, embalagens de robe de chambre., ...laurisUo, sÀrettr.los,
COMICIAL\
em outras classes, para borracha, para couro, estojos, guarnições de couro para suspensórios, saídas de banho, sandálias,
SANTA
roNATA
costumes, para marceneiros, para sapa- automóveis, guarnições para porta-blo- sueterso, shorts, sungas, stolae ou slacks
LTDA.
toucas, turbantes, ternos, uniformes
teiros, para vidros, pasta adesiva para cos, malas, maletas, poSta-notas, portae vestidos
inatr;a1 plástico e mgeral
Nome Comercial
chaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
construçoes, decorações. couros, tecidos
fibras. celulose, barcos e veiculos, talco
industriai thiner. vernizes, zarcão
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas
usadas na agricultcra, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
quimicos, ácidos sanitários, águas deSill tetantes. álcalis, betcrericidas, baraticidas, carrapaCcidas desinfetantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfato.*
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
-ou na farmácia
Classe 4
Substâncias de origem animal, vegetal'
ou mineral, em brut oou parcialmente
preparados e não incluídas em outras
classes

•
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aquearis
se lua:tiram p rejudicados cem a concessão do reáttstro requerido
Qtle

Termo ri. 9 755.418, de 21-6-1966
Representações rexcom Ltda.
São Paulo
t EP t r.:S TAçõss Tacou

LTDA.

Nora Comercial
Termo n.° 755.419, de 21-6-1966
Representações Texcom Ltda,
São Paulo
TE'Xcom.
Classe 6
Para distinguir máquinas fara fins industriais,- maquinas texteis e suas partes integrantes: Conic-alciras, calandras
espuladetras fixadores, lançadeiras, mea
deirae, Zláquines de tricotar, máquinas
de trançar, máquinas de esticar máquinas de estampar teciods, teares, torce
deka& urdideiras, lusos, carteias, discos.
batedeiras, engrenagens, massarocas
reguladores e tirantes
Uma n.° 755.420 de 21-6-1966
Produções Audio-Visuais "Akdimus"
Limitada

eyalos Urino n. o 755:425, de 21-6-1966
• ,onterudos A Sociedade importadora e Exportad.na
cerou ias.
:ot.i r, .5
Ctiel-thn
eell , N.) I) Expansão Franco Bra.suciro
,usp ensarios sdlads leflatitio s andá ias
Limitada
iueteres shorts. siinciaa sanas au siacks
Guanabara
roucas rurbanteSr ternos anaormes
e vesndos
PRORROGAÇA0
Termo n. 9 755.423, dr. 21-6-1966
Dei Comei-cio e Indástria Ltda.
São Paulo
Ourneir.s
-coe cie :narra-ire.

nn

lli,o,5

as,pa,

D. S

In disYria Brasileira
Classe 5
Soldas para metais
Têrmo n. o 755.424, de 21-6 . taon Indústria de Chocolate Lacta S.A.
São Paulo

Classe 10
Aparelhos para medicina, máquinas,
aparelhos ç instalações hospitalares
Termo n. 9 755.427, de 21-6-1966
A Sociedade Importadora e Exportadora
Centro D'Expansão Franco Brasileiro
Limitada
Guanabara

Classe 46
Artigos da classe
f ermo n.° 755.432, de 21-6-1966
Lanifício jafet S. A.
São Paulo

Classe 8
Enstrumentos cientiticos, aparelhos de
uso comum, instrumentos e aparelhos didáticos, acessórios de aparelhos elétricos, aparelhos fotográficos, radiofônicos
cirumatográficos para microfilmagem.
máquinas falantes, discos gravados e
filmes revelados
Termo
755.428, de 21-6-1966
Costa Verde Empreendimentos S.A.
Guanabara
COSTA VERDE

rir o.
"AU 'nus,

PROklin Õ
- ES AU

.

• SIDIROSt
Indústria Brasileira

INDUSTRIA' BRASILEIRA

C. E•f• R.

Classe 8
Discos gravados, tapes, video-tapes e
agrvadores de som
Têm° a.° 755.421, de 21-6-1966
Produções Audio-Visuais "Akdinnts"
Limitada
São Paula

Nume Comerc4d
tèrzao n.o 755.422 de 21-6-1966
Modas Siderose Ltda.
São Paulo

DAMASCO

C. E. F_ R. R. A.

PRORROGAÇÃO

tiDimus

insu

Prorrogaçao

PRORROGA*
Miei! nlep IlinifnIIIINI a

São Paulo
À

feamo n.° 755.131, de 2l - 6 - 190b
Jose Higilio
São Paulo

Classe 41
Balas, confeitos, caramelos, goma e
pastilhas
Termo n. 9 755.426 de 21-6-1966
Eveline Germaine Gayraud
Guanabara

Clásse 50
Venda de terrenos, papéis de correspondência, notas promissórias
Têrmo n. 9 755.429. de 21-6-1966
Mary "M.T." Niedner
Rio de Janeiro
OS MAIS LINDOS
D!WADOS SÃO FEITOS

COM MÁS COLORIDAS
"

AI T "

3
'PRORROGAÇÃO
Classe 36
Para distingui. : Artigos de vestuários
Classe 22
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
• Frase de propaganda
aventais, olprgatas, anáguas, algas,
botas, botinas, blusões. boinas. babaTermo n. 9 755.430, de 21-6-1966
douros. bonés, capacetes, cartola& cara.
Manuel Lecy. Arruda Behmer
puças, casacão. coletes, capas, chaiPn
São Paulo
cachecol& calcados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos,. calças
de senhoras e de crianças, calções, ati.cdtORROGAÇ X()
aaa.a`sa‘salhart
ças. caulins, camisolz.-s
camisetas
AUTOMATIC°
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
"
saias, casacos, chinelos domin6s, echar
pes: fantasias, fardas para militares. co
INDUSTRIA BRASILEIRA
legials, fraldas, galochas, gravatas, gn r,
ros, logos de lingerie. laqueias. laquê.ç,
luvas, ligas. lenços. mantéis. meias.
Classe 8
Classe 1
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa- Aparelhos elétricos destinado ao aque- Um preparado químico a ser utilizado
irths, palas. penhoar. pulover, pelerinas
cimento de recipientes contendo
na indústria de laticínios como redutor
p
pouches. polainas, pijamas. pulíquidos
de acides de cremes
M

roolikr
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Classe 22 .
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie, tios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagetn e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos r linha de
pescar
Termo n. 9 755.433, de 21-6-1966
Indústria Farmacêutica B. J. Santos
Limitada
São Paulo

ProrrognSo
•.

CHOLEBION‘
IN DUSTRIA FARmACEUTICA
S. J.

sANTOs L-roA.
CAMPINAS

Classe 3
Um preparado farmacétaico
(Colecistaes)
Termo n.° 755 . 434, de 21-6-1966
Cotonificio Rodolfo Crespi S.A.
São Paulo

R,M0 6

SANA CREME

'.1.ATENTEA
-0,0

f1 41:k IIRAS1WRA

Classe 31
Fios de lã ou pêlo

,
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Têm° n.° 755.436, de 21-6-1966
Estee Lauder Cosmetics Ltd.
Canadá

rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou fio, sabonetes, dentifacios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume. escoavas para dentes, cabelos, unhas
e calos. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. liquidoa e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cuti.
cuia. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas;
cillos e pintas ou sinais artificiais, óleos
, Para a pele
Têrmo n.o 755.438, de 21-6-1966
IPEMA
Indústria Pesqueira do
Classe 48
Maranhão S.A.
Para distinguir: Perfumes. essências exMaranhão
tratos, água de colónia, água de toucador água de beleza. água de quina
água k rosas, água de alfazema. agua
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bata
dollna, "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescente• cremes gordurosa; e pomadaa para lim peza da
pele a 'maquilage - tepllatórios, desc.
dorantee. vinagre aromática pó de arroz
e talco perfumado ou não. iapis para
pestana e sobranceiras. prepados Para
embelezar cílios e olhos. carmim pare
Classe 41
o rosto e para os lábios, sabão e creme Produtos de pesca, a saber peixes,
para barbear. sabão liquido perfumado crustáceos e moluscos beneficiados ou
ou não, sabonetes, tendia:aos em Isb, não e respectivos subprodutos. farinha
acata ou liquido, sais pertumados para
e óleo de peixe
banhos, pentes. vaporizadores de perfuas. 755.440 a 755.446, de
Tènnos
me; escdvas para dentes, cabelos. unhes
21-6-1966
e cillos. saquinhos perfumado. prepara(Prorrogação)
dos eia pó. pasta. liquido, e atolo&
Hitachi Limited
prae o tratamento das unhas. diasoa
Japão
ventes e vernizes. removedores da aura
cuia. glicerina ersumada para os ~dos
e preparados para descoloir unhas.
PRORROGACÃO
cílios e pintas ou sinais anficiais óleos
Para a nele
• 'Ramo n.° 755.437, da 21-6-1966
Fleetwood Overseas, Inc.
Estados Unidos da América

iiid
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Cle,se 48
Para distinguir: Perra:nes essências. extratos, água de coleira água le touca.
cador. água rir beleza. água de quina
Kqua de rosas água de alfazema. água
para barba loções e tónicos para os
:abelas e para a pele brilhantina. ban.
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilam,- 1epilatários desodorantes vinagre aromático. na de arroz
' talco orrhimado ou não. lápis para
1,pqana e ol,, nceiras, preparados para
embelezar cilic» e olhos, carmim para

'PEMA

Brasileira

Cias,* 5
Aço em bruto, aço preparada, aça
coce. aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado. 'bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado bronze de
manganês, bronze era pó bronze em
1-1 21111. CM fio. cambo em bruto ou
' arca:imante °reparado . cimento me
•álleo. rObalto. bruto on parcialmente
-rahalhado. couraças. estanho bruto ou
riarcialmente trabalhado, ferro em bruto
'RI barra. ferro manganês ferro velho
gusa em bruto ou. parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável
laminai; de metal lata em fõlha lotar
mi falha l atão em chapas. 'atào em
vergalheies liga metálica. limarsas
magnésio, manganês. metais não traha.

tilados ou parcialmente traballiados. me- das • válvulas maquinas empilhadeiras,
tais em massa, metais estampado), máquinas para estaleiros, eixos de cometais para solda, saquei ouro, :abico mando, engrenagens rara eixos de co.
mando das válvulas e para eixo de ma
corrugado e zinco liso em Rilhas
nivelas, máquinas de estampar. máquiClasse 6
Para distinguir máquinas para Indústrias nas de esticar, máquinas para escavação
texteis em geral, máquinas e suas partes de terra, máquinas para extração de
integrantes para fins industriais; má- ó'mos. filtros para limpeza do motor,
quinas de precisão; maquias operatrizes, filtros para óleos, foles de forjas. !ramotores e suas partes; peças para vai- sas, fusos, fornalhas para fundição, furaculos:alavancas. . alternadores, acelera- deiras, forjas. máquinas para furar e
dores, anéis de lstão. anéis de esferas centrar fornalhas para tratamentos térpara rolamentos, anéis de óleo, anéis micos, máquinas de fabricar papel, mápara facilitar o arranque dos motores,. quinas para o fabrico de fumo, máquianéis de segmento, autolubrificadores, nas para fabricar gêlo, máquinas parta
arMtes. aparelhos para mistura de com- fabricar telas de arame. guilhotinasa
bustíveis, de motores a explosào„ má- guindastes, geradores de eletricidade
quinas de abrir chavetas, maquinas afia- guindastes, geradores para corrente con,:,
doras para ferramentas de cortes, má- isua e alternada, geradores de matracai quinas para arqueação de embalagens e dada, máquinas para galvanoplastia. gma
volumes, máquinas para afiar, máquinas teificadores de liquidos combustiveis,,
para ajustar, máquinas de atarrac.har, guinchos, injetores acra carburadores I
batedeiras, bielas, bombas de óleo, bra- náquinas de impressão, tansos Indusços. burrinhoa blocos de motores. broa- triais (fornalhas). máquinas insuflado=as. blocos, barras, bombas de ar com- as, máquinas limadoras, máquinas para
primido, bombas lubrificantes, bombas lavar vasilhames em geral, máquinas
lubrificantes, bombas de circulação. bom- para fabricação de bebidas refrigerantes.
bas de comustivel para motores, bombas de água ciazeificadas. maaninas de arde água e gasolina para automóveis, olhar e tampar garrafas. maquias par,
bambas hidráulicas, bombas centrífugas, engarrafar bebidas e liquidos, máquinas
rotativas, de deslocamento e a pistão. para colagem dos rótulo-3 em vasilhabombas eltricas. bambas para liquidos, mes. máquinas para fermentar e mistupara pressão hidráulica e para compres- rar bebidas. juntas universais para consões, bombas elétricas para pneumáticos, dutos d'água de motores e maquinam,
brunidores para cereais, máquinas ba- laminadores a frio e a quente para aØ tedeiras, máquinas brunidoraa, máquinas e outros metais, lançadeiras, lubrificadooara bordar, máquinas betoneiras. ,cru- res centrífugos. máquinas de lavar praretas. cilindros, c.acablos, cabeçotes. ca- tos e roupas, maquinas lixadoras. mamisas. sarar de embreagens. cárter de cacos, mancais. motores elétricos, tneamotor, comutadores. cubos de placas deiram martelos mecânicos . moinam
de embreagens, culatras de cilindro -do para cereais. maçarocas. marteletea mamotor, caixas de lubrificação, carbura- acates. motores, mancais para brocay
dores. cabeçotes do cilindro, máquinas motores de combustão Interna, motores
para cortar frios. coaôas. carteias. cm diesel, macacos par- brocas macacos de
delas cortantes para entalhar, camisas róseas, de parafusos e hidráulicos. Manpara cilindros, cardans. máquinas cata- cais de roletes, molas, molas de, vala
doras. caldeiras. máquinas de costura, aulas. mandris, magnetos para motores;
máquinas adaptadas na construção e a:maneios de ‘gnição, mecanismo hz:
conservação de estradas, corte de má& pulsionador do diferencial, mineraçaa.
deiras e carretos, máquinas para cortar multi plicadores- máquinas cnisturadoras
e moer carne e legumes. máquinas das. de barro e concreto, .máquinas para masificadoras, máquinas de contar,, máqui- lharia. máquinas para movimento de
nas para , cortar. máquinas, compressoras. terra, máquinas para moldagem. picador
zarretéis, máquinas cavadeiras. carnal- de forragens. pinhões. pistões de motors
roa hidráulicos, máquinas para fabricar politrizes. motores a ?aplaca°. a comcan:iões, máquinas para fabricai cigar- bustão Interna e elétricos, prensas, punros, máquinas para tirar cortiça, distri- ções plainas de mesa. plainas limadoras, .
ouidores de gasolina- dispositivos de ar- placas para harnos, prensas hidraula.as,
ranque. diferencial, dispositivos de igni. máquinas para panificação e máquinas
ção elétrica para motores. dínamos. dra- para fabricação de massas alimentícias,
gas. desnatadeiras para manteiga. des. ,áquinas para fabricação de Pa pel. roa,
fibradores de cana e forragem. máquinas tes gigantes, platinados para veiculos,
lesempalhadoras. máquinas &bui:lado. inos, pedais de alavancas. de embreaas, descascadoras. desintegradoras- má- gens. planetárias de parafusos sem fim,
quinas distribuidoras de concreto e bar- a de rodas. polias. máquinas para olaria,
ro. espu ladeiras, eixos de direção, eixos máquinas pulverizadoras. máquinas de
de transmissão . embreagens, engrazado. polir. receptáculos, rolos, toletes. ressalres centrífugos para forjas. engenhos tos repulsionadores . de rolamentos e
de cana, expremedeiras para manteiga rolos, rolamentos, aparelho- redutores de
engrenagens para mancais, engrenagens conS111/10 de gasolina, retentores de grade cremalheiras, engrenagens para cisar xa. de óleo e de cilindro. redutores ai*
de manivelas, engrenagens de parafusos lenciosos, máquinas de rosquear, masa
sem fim. engrenagens de distribuição. guinas rotativas para usinar ferro aço
engrenanens multiplicadoras, esteiras
bronze. máquinas para rotular, regatransportadoras. elevadores tildrátiacce (adores. serras memanicas, segmentos dc
exaustores .cle forjas, esmeris. espulas, p istões. engrenagens e parafusos sem
má quinas encanatórias. máquinas ensa- aza. silenciosos, satélites, separadores da
cadoras. elevadoras máquinas ensaca- graxa, óleo e
cilindro, maquinas seca(bras. v Flo r as. máquinas de esculpir. daras. máquinas para serrar. máquinag
diafragmas ,narenagens de comando salgadeiras vete manteiga. teares, :lar-
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binas, torço:teima tesouras rotativas, tesouras mecânicas. tônicas revolver, tôrnos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas,
tirantes, transportadores automalkos
para alta e baixa pressâo, máquinas !a•sadeiras, máquinas para terraplanagem
máquinas de soldar. tuchos de válvulas
nalatilnas para indaiStrias de tecidos, ma,
quinas para tecidos de tapeçarias, máquinas raituradoras, máquinas térmicas,
máquinas de trançar, máquinas de trico.
tar. máquinas urdideiras. valvulas para
motores, válvulas de aspiração. transportadores mecânicos, velas cia ignição
cara motores, virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para acerais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccItura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores; esmagadores para a agricult.x.., escarrificadores, enchovadeires, facas pare máquinas agrícolas ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de .discos
ou dêstes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máqcinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra: de
Sorquir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar 'a pulveriaar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para Sins agrícolas, de
e,ortar árvores, para espalhar, para caplass?, máquinas combinadas para seaceas e cultivar, de desbanar, para ensacas, máquinas e ancinhos para forracnn máquinas toscadoraa ordenadovaa mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para o agricultura.
sachadeiras, semeadeiras, secada iras,
marcadores de cerra, tosadores ds 0a.
InU, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas

zedores de ambiente, aparelhos de concede e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas. mictáricis e outros locais, apa•
relhos de libações p ara banheiros. apa-alhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta teta
ião, aparelhos automáticos para des
:arga de água, aparelhos de alarme
• ,oarelhos de aquecimento central. apao alhos de aproximação, aparelhos para
%rqueação ,te volumes. balanças batedeiras, batedeiras para refrescos, bate
Jeiras ,,ara liquido: e massa, bules elé.
.ricos. u,bitias para rádios e televisões
'usinas, ,aterias, baterias elétricas. naNâmetros, oússolas bobinas, balcões fri:uriticm apa.efhos para bordar. apa
-cibos para banho de ar quente. _hu
, eiros elét -lens. coque oleiras eMirtas
aleiras . !éticas, campainras elétricas
:laves elétricas chaves automáticas,

:heves para antenas e fios terra con-

:actos elétricos, candelabros, chaves de

alavancas, chaves de tomadas, comuta.
'lares cafeteiras elétricas compassos.
câmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para

Letras para veiculos
,
. microscópios, mocrometros, manometros, mostradores.
de rádios, crofones medidores 3e
roscas medidores de intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos dr
medição, massaricos, niveis de ferro.
niveis de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores. misturadores para banheiros painéis de carros para-raios.
paigs pardornetrcrs. panelas elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura.
pick-ups, pilhas sécas elétricas, prumos.
pantógrafos pantórnelros. pirômetros
periscópios, potenciennetros. quadros de
comando_ instrumeutos para medida r
contrôle para mecanicos, relógios de
água revólver para pinturas, projetores
cinematograficos, pince-nez, aparelhos
mi

de retrigeraçáo refrigeradores, réguas
de aço. rádios • refletwes, reatores tas
lais, receptores.• regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigiei.
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons. reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatos.
registros para vapor, registros para
aidê p ara banheiros. oara aparelhos be-

cortar pães, ca fetdiras automáticas.
chassis, condensadores, condensadores bedouros. para lavatórios e para pias,
para vapor, colimadores, aparelhos cor secadores para cabelos, quebra-luzes
tadores de srios, cabos e condutores elé- sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
tricos, sontadures de rotação, compres- selecionadores, sifões. sereias de alarme
sores. máquinas cineraatográficas, ins- aparelhos para soldar, soquetes, sinaleitrumentos de calcular, Chicotes para ros, reguladores automáticos ou não,
automóveis, cronômetros, aparelhos ca. aparelhos televisores. telelupas, telômelibradorea, aparelhos cinematográficos, troa, tomadas, telescópios, teodolitos
aparelhos de contrôle de sons, aparelhos termômetros, tomadas de corrente, apade comunicação Interna, discos grava- relhos de elégrafo sem fio, transformados, diala duchas, despertadores, anca- dores. trenas, torneiras de alta pressão
radeiráa, expremedores elétricos, . estu- torneiras com dispositivos para aquecifas, exterilizadores, esquadros de aço, mento de água. telefones, telescópios.
esquadros de agrimensor extintores de transmissores, toca-discos, automáticos
incêndios, aparelhos para expremer tru ou não, tubos conduits, terminais para
taa. C legumes, escalas indicadoras de baterias, g oltimetros, ventiladores, válmaré, eletrômetros de quadrantes exata:- vulas, válvulas de redução, válvulas
toses, estolas para filtros com torneiras. para rádios, válvulas para água, valvufaróis, faroletes, fogões, formaa e foga- las de descarga a pressão, válvulas de
reiros elétricos, fios para eletricidades. comportas, velas para filtros, aparelhos
fios terra, ferroa elétricos de engomar e transistores, aparelhos de transmissão e
passar, ferros comuna a carvão, ferros
recepção de sons e tripé
elétricos para soldar, 'cevadores, fusiClasse 10
veia, filmes avelados, fôrmas elétricas,
filtros a óleos para motores, aparelhos Para distinguir: Abaixa-linguas, abrede frequência modulada, fonógrafos, fi- bocas, adenótomos, afastadores, agratas métricas, focalizadores ,j arei cama. fos para casos, agulhas para injeção,
reis fotográficas, faladeiras, garrafas tês. algodão hidrófilo, alicates, amalgamas,
tnicass, geradores automáticos, geradores
aparadores, aparadores para fins mêdlestáticos e eletrônico: de alta frequên- co-cirargicos, aparelhos para massagens,
cia que funcionam com válvulas para aparelhos de pressão arterial, aparelhos
aquecimento, por dielétrico a Indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás es. de diatermina, aparelhos de ralos ultraClame
garraado e aparelhos de inversuo, te. violeta, aparelho de raio X, aparelhos
Para distinguir 'artigos e aparelhos
llógrafos, hidrômetros, holofotes para de Infra-vermelho, aparelhos de surdez.,
ele3r0ralcos
em
geral,
artigos
do.
faces O
assentos para enfermos, ataduras; biaEsaslice2, aprelros o artigos para Insta. automóveis, interruptores, isoladores im- turfa; cadeiras para clínica médica, campressores,
aparelhos
de
intercomunicalações-elêtricas o hidráulica% aparelhos
e lia- ção, indicadores de níveis imãns pema- braia hidróSila, cânulas, cataplasma de
Wetremedini ces para catomatizaçõ
nestes para radico, aparelhos da gap Feltro, catgut, cêra laminada, cara para
ações
elétricas
o
artigos
e
ustrlsli ins‘
nem gravadores de fitas, gravadores Instruções e articulação, cé'ra colante.
altricos o el5.trôni cos para autoraôvots; da discos, Isolantes elétricos, isoladores cintas para fins clínicos costórnos, cuaparelhes a acessórios do rádios; aparema; dentes artificiais, dentaduras, derelhos o instrumentos o aparelhos para de comute, intermediários para filmes. pressores, dilatadores, drenos, duchas
larapaclas,
Innetaa,
liquidificadores,.
la00 úteis; instrumentos clentiSicess acen- pas, lampeões, lustres lentes aparelhos vaginais; elevadores, espartilhos, espidedores, acendedores elétricos, acumukanInosos, aparelhos de luz fluoreacen- ados vaginais, esponjas clin'cas, estufas.
ladores elétricos, apitos, aspirador es of/J tea, limpadores do para-brisas, lanternas espátulas, escalpelos, escopros, extratoPS, aquecedores, abat-loura, alto4aPpn• portáteis e lanternas de mão, luzes lira- res, escavadores; fios de Iluso para f etZ3, antenas, acumuladores, amplificadores, anemômetros, amperômetro s, assa- w.../•••n•nnn,.
eiras elétricas, adaptadores de microsPREÇO U0 NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
cóplos, agulhas para fonOgrafos, aque-

idaS, lacas; ganc.hos para músculos ce-

lafórnetros. gazes. godivas, goivas. Osso, grampos para soturas, guta-percha;
histerõtnetros; irrigadores, ,nstrumen'os
c rúrgicos para operações; ligaduras de
cânhamo, líquidos e pós para limpeza
e polimento para fins odontológicos, lixa, luvas e dedeiras de borracha. IIma para ossos, lancetas; massas plásticas para fins odontológicos, máscaras
para aneste.sa , mesas de operações, ma.

sasa para curativos, martelos: olho artificiais; perfuradores, pés e braços artificiais, placas para ossos, pontas de
guta-percha para obturações de canais,
porcelana, protetores para selos, p.riceis
para garganta, pinças anatômicas, pro-

tetores; rolos cirúrgicos de lã de pau,
ruge para desgaste dentário, retoscópio
bugia, ruginas; sarjadeiras, sandaraca,
seda e c:rina para soturas, sacos para
gêlo e bobas para água quente, sondas,
seringas para lavagens e injeções, serras, serras para raquiotomia; tampões
higiénicos preservativos, tira-leite, termômetsaos, tesouras, trepamos, toalhas
higiênicas, ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
Ciam 11
Ferragena ferramentas de tôda ea~,
cutelaria em am.a) o anuis art:gcs
metal o saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridoaca do beis
arame liso ou farpado. assadeiras. açia.
careiros; brocas, bigornas.
3aticlaija.e, bacias, baldes. bimbantesrea;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides
chaves; cremones, chaves da parafusos
conendes para encanamento, col:aas.
caixas de metal para portões. Canoa de
meu], chaves de fenda chaves t521b5,
cabeções, canecas. aipos. cachepots
centros de mesa coqueteleiraa caba;
para aconalicioaameata da riY:roantos.
caldeiraras, caçarolas, chaleiras, esPaCalraia conchas coadores; distintivo:3, dt.
bradiças; danadas. mudam eakams
engates, esguichos. enfeites paro arrotas
estribos, esferas para arreios, es.madeiras: forizifles. %Icei. ferro para costa:
aapim (-arrolhas. lacas. tad:lesa beba
duras ferro comum e carvão. Krutelras.
'unis fõrrnas 'ara doces, freio para

estradas do ferro. frigideiras; gaselloa
grelhas gar nos, ganclsos para quadras
gonzis para darruagens: insignic23
mas, laminas, liroretros, talas do Uno:
panelas, roldanas. ralos para p:as, relx
seiras, porta-pão. porta-jóias. paliteiros
jarras; machad:nhas, molas para pCIrta
molas para venezianas, martelos bar
retas. matrizes; navalhas; puas; 1123. Pre
gos, parafusos, picões, porta-gelo;
tes, regadores; serviços de chá e café
no

serras, serrores, sachos, sacarrolha; te
ralh e'reç 9t1hadr ,r as torque:(

tenazes. travadelras, telas dt arame. em
neiras- rrincos, tubos para encanamento
trilhos para pIrtas de correr. taças
travessas, turibillos: . vasos vasilhame.
e verrnma

