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CAPITAL FEDERAL
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Notificação:
Uma vez decorrido .) prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 1 4da Lei n.° 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e mais 10 dias
para eventuais juntadas de reconsidet ações e se do mesmo não se
tiver valido nenhum • interessado
serão logo expedidos os certificados abaixo.
Marcas deferidas:
N.° 192.606 - Frutabel - Soc.
Belfruta "Ltda. - Classe 42.
N.° 222.865 - Pneubiam
Hugo Ferreira da Silva - Classe
n.° 1 - Registre-se na classe 28.
N.° 299.526 - Soldos - Soc.
Anônima White Martins - Classe 1.

N.° 482.132 - Iika Rika Escritório Técnico Ltda. - Classe 38 - Registre-se com a exclusão de impressos • na classe 38.
N.° 483.909 - Calçados Santo
Antônio - Devany de Mello ,Classe 36N.° 480.991 - Vedacam - Vedacam . Ind. Química Ltda. Classe 31.
N.° 488.909 - Cerrano - Frigorífico Serrano S. A. - Classe
n." 32.
N.° 496.317 - Colibri - Friadrich Mauthe GMBH - Classe 8.
N.° 499.146- Os Reis da Aventura - Casa Editôra Vecchi Ltda.
- Classe 32,
•
N°. 499.476 - Spar - Condoroll Tintas S. A. - Classe 1 Registre-se com exclusão dos artigos grifados às fls. 3.

N.° 339.421 -- Ata Ata -Combustão Técnica Ltda. - Classe 6.
N.° 376.549 - Levita - Abreu
Junqueira Leite - Classe 41.
N.° 423.945 Agrimec Agrimec - Agricultura Mecânica Limitada - Classe 25.
N.° 433.425 - Guaiba - Ind.
Gancha de Prod. Alimentícios Sociedade Anônima -- Classe 41 Registre-se sõmente para balas,
bombons e caramelos.
N.° 441.430 - Atosc -- Costa
& Cia. Ltda. - Classe 48,
N. 453.130 - Cacique - Cacique - Comercial e Importadora
Ltda. - Classe 11.
N.° 454 ..241 - Sanbeni Prod.
Artísticos Sanbeni Ltda. - Classe 25.
N." 476.726 - Sutimar
Coneritaria Sulimar Ltda. - Classe 41
•egistre-se com a exclusão de
açucar e doces em calda e em conserva.
N.° 463.843 - Coelho- Indústrias Coelho S. A. - Classe 41.
N.° 465.499 - Agalack
Condoroil Tintas S. A. - Classe 1
S,.!gistre-se com exclusão dos
,:rligas grifados hs fôlhas.

N.° 500.411 --r Arfiplex plex -- Artigos Finos para Presentes Ltda. - Classe 36 - Registre-se com a exclusão de bolsas
N.° 500.545 - Arseninjetol Lab. Setros S. A. - Classe 3.
N.° 500.547 - Bismuquino - Laboratório Setros S. A. - Classe _3
N.° 501.211 - Moreal - Melado Ribeiro de Barros e Ricardo
Rodrigues de Moraes - Classe 28.
N9 501.542 - Sabia° Pinho Viuva Sabino Pinho 6 Cia. Ltda
- Classe 41 - Registre-se ~ente para os artigos reivindicados.
N. 501.656 - Santo Amaro Editiira Gazeta de Santo Amaro
Ltda. - Classe 32.
N.° 506.193 - Visiovit-A Farnedicals - Comércio e Indústria
de Produtos Quimicos Ltda. - Classe 3.
N.° 506.454 - Quinio Biotico
Prevenyl Ginecológico - Lecien
Classe 3..
S. A. Indústria Farmacêutica N.° 506.614 - Izolina - Lams
- Laminação e Artefatos de Metais S. A. - Classe 11.
• N." 506.735 - Galo de Ouro Eller Jofre -- Classe 26.
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N.° 506.741
Galo de Ouro
Eder Jofre - Classe 34,
Nó 506.744 - Galo de Ouro Eder Jofre - Classe 40.
N.° 507.553 - Nipa - Vicente
Pinto - Classe 8.
N. 510.242 - Berliet - Automobiles M. •Berlie• - Classe 6.
N.° 510.265 - Lab. Léo do Brasil S.A. - Leishmosan - Classe
n.° 3.
N." 510.656 - Manha
Indfmtris Reunidas Marilla Ltda. .lasse 41.
;•..
N." 512.624 - Hilton - Qui.mica Valney 5 . A. - Classe 48.
Nome comercial deferido:

N.° 513.317 - Autolinda - Mecânica de Automóveis Ltda. - Artigo 109, n.° 3 do CPI.
Titulo de estabelecimento deferido:
N.° 152.886 - Independência
- Armando Pereira - Classes 41.
42 e 43 - Art. 117, n.° 1 do CPI.
N.° 412.134 - Andrade Modas
- José Andrade - Classe 24, 28
e 35 - 'Art. 117, n.° 1 do .CPI.
N.° 366.438 - Padaria e Confeitaria Aviação. - Antônio . Puga
Caridade - Classes 41, 42e 43 Art. 117, n.° 1 do CPI.
N. 397.030 - Meu Ranchinbo
- Café e Bar Meu Ranchinho Limitada - Classes 41, 42 e 43 Art. 117 n.° 1 do CPI.
N.° 479.908 - Sulfilmes - J.
Santos Gaivão - Classes 8 e 32 Art. 117 n.° 1 do CPI.
N.° 499.764 - Casa Vermelha
- Souren Orondjian - Classes 30
35 e 36 - Art. 117 n.° 1 do CPI.
N.° 500.270 - Espiral da Música - Albino Menghini - Classes 8, 9, 25, 42 e 49 - Art. 117
n." 1 do CPI.
N.° 502.748 --• Classes 11, 14,
22, 23, 41, 42, 43 e 44 . - Art. 117
nQ 1 do CPI.
N.° 508.767 - Sapataria Loiola
--- Oliveira & Marimo Ltda. Classe 30 - Art. 117, n.° 1 do CPI..
N.° 512.260 - Colégio Moseley
-- Gabriel Franciss e Custódio Daniel Moura - Classe 33 - Art. 117
n.° 4 do CPI.

Marcas indeferidas:
N°. 191.986 - Olinda - António Magarotto - Classe 41.
N.° 195.878 - Lar - Lar Comp. Textil - Classe 37.
N.° 212.336 - Nitroauto - AG
- Acessórios São João S. A. Importação e Comércio - Classe 1.
N.° 214.728 - Lar Doce Lar Migue/ Abdelnur - Classe 37.
N.° 235.441 - Lider - Farah
ét Cia. - Classe 41.
N. 236.262 - Kicker - Baby
Jayme dos Reis Carvalho Classe 36.
N.° 265.151 - Andrade Modas
--José Andrade - Classe 36.
N.° 277.050 - Du-Lar - A Sensação Modas S. A. - Classe 37.
N. 344.427 - Andrade - Fábrica de Calçados Andrade Ltda.
- Classe 36.
N.° 376.336 - Dora - Sidney
C. Dode & Cia. - Classe 42.
N.° 393.907 - Cremicina
Wamdo Brasil Ltda. - Classe 48.
N.° 412.436 - Peter Pan do
Brasil - Peter Pando Brasil S. A.
- Confecções - Classe
Classe.36.
N5 282.271 - Peter
•- Indústria e Comércio Irmãos Rustom S. A. - Classe 36.
N.° 304.737 - Peterpan -Gouveia MoYeira Ltda. - Classe 36.
N.° 414.200 - Caste' - Caste/
Instaladora Telefônica Ltda. Classe 8.
N.° 426.240 - Cima ---- Comércio e Indústria de Madeiras Cima
Ltda. - Classe 4.
N.° 426.296 - Casa Blanca Confecções Casa Manca Ltda. ---

Classe 36.
N.° 429.684 - Ranchilhho - Pedro Paulino da Silva - Classe 42.
N.° 431.752 - Victor - Victor
Sisterolli - Classe 36.
N.° 437.257 - Alves - Armando Julio S p iandorello - Classa
N.° 439.060 - Somaco - Somace - Soc. de Materiais de
Construção Ltda. - Classe 8.
N.° 439.679 - ITT - International Telephone And Telegraph
Corp - Classe 40. •
N.° 448.622 - Ostravita - Indústria e Cornézcio Jaraguá Ltda.
- Classe 41.
N.° 450.342 - Casemirõ - José
Moreira do Nascimento - 'Classe
n.° 41.
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- As Repartições Públicas+
deverão remeter o expediente,
destinado ' à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 bota".
- As reclarnaçõe.s perlinen.
te O matéria retribuida, nos.
casos de erros ou omissões.
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção . de Redação,
das 13 às 10 horas. no máximo até 72 horas após a saida
Org ;ios oficiais.
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DIÁRIO CFICIAL
EC7 O
•*Mio d• publicidade do •apiedienit* do Dapartamente
"rociaria, d• Pric;priedad • Incluat•iaè do Mintsterlo
da IndEstris • Comercio

4CS • thk4 nas °fiem* do Departerrinto de imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as pura o „
rs'
FuNcioN,kmos
EPUITIÇÕES E rARTICULABES
exterior, que serão sempre
Capital
e Interior:
Capital
e
Interior:
anuais, as assinaturas poderSemestre
4.'500
. . Cr.
se-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6.009
. . . Cr '12.000 Ano . . .
. . Cr$ 9000
época, por seis meses ou um Ano
.
ano.
Exterior:
Exterior:
J
Cr$ 13. 000* Ano
- As assinaturas vencidas 4tw
'
Cr$ 10.000
poderão ser suspensas sela
aviso prévio.
vão impresos o número doi -dos jornais, devem OS asPara facilitar aos assinan- talão de rogistro, o mês e
sinantes providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com anteã fim de evitar solução dei cedência mínima de trinta
validade de suas assinaturas.
na parte superior do enderêçe contintrirfade no recelnmento' (30) dias.

N.' 455.189 - Globosol - Glo- N.° 499.478 - Triton - Conbo S. A. Tintas e Pigmentos - doroil Tintas S. A. - Classe 1.
N. 499.551 - Art Hal - Jóias
Classe 1.
N.° 462.852 - Mafrisa - Mata- Art hal 1.tda - Classe 13.
douros Frigoríficos S. A. - MaN.° 499.592 - Máquina Alvorafrisa - Classe 41.
da - Cordeiro & Cia. Ltda. N. 464.031 - Françauto - Co- Classe
mercial de Automóveis Françauto
N° 499.650 - Queimadinha DouraLtda. - Classe 21.
dinha - Destilaria Barriga Verde Ltda.
N. 478.404 Interpac - In- - cl. 42:
terpac - Intercontinental de PaN9 499.683 - Santo Antonio pel e Celulose S. A. - Classe 38.
Clinif arma Santo Antonio Ltda. -N° 479. .981 - Pequi-Bana - Indús- ci. 3.
tria e Comércio de Sucos e Sorvetes
N9 499.685 - Olido - Magazines
Pequi-Bana Ltda. - Classe 41.
cl. 36.
Olido Soc. Anónima
N. 0480.283 - Pequi - Fábrica
N9 499.686 - Magazines Olido de Doces Pequi Ltda. -- Classe Magazines Olido Soc. Anônimo n.• 41.
ci. 56.
N.° 482.591 - Lider - Fábrica
Premo - Vale DouN° 500.022
dc. Agulhas Hipodermicas Lider rado Engenharia Ind. e Com. Ltda. - Classe 10.
se 16.
N° 500.023 - Premo - Vale DouN. 485.346 - Eleetroenterol Cutter Laboratoires Overseas Corp rado Engenharia Ind. e Com. - classe 15..
- Classe 3.
N. 487.244 - Trans Rádio Ni- • N° 500.081 - Jaguaré - Madeipon - Trans Rádio Nipon Ltda. reira Jaguaré' Ltda. - cl. 4.
Wahuor
N° 500.200 - Dorsana
- Classe 8.
- cl. 3.
N.° 490.527 - Centenário - Elwanger
N9 500.212 - Naspin - Naspin
Soc. de Comércio e Refrigeração
S.
A. Ind. Química Brasileira - clasSpringer Ltda. - Classe 8.
se 46.
N.° 491.367 - Nosso Lar - José
N9 500.405 Máquina-Lavoura Dias, Sobrinho & Cia. - Classe 37 Máquina Lavoura S. A. Com . e Ind.
N.° 497.158 - Dourada Ce- de Café - cl. 41.
rámica Dourada Ltda. - Classe
RGE - RGE Filmes
N° 500.611
n.°16.
Ltda. - cl. 8.
N.° 498.422 - Café Palmeira N° 500.728 - Produtos Rachel Firmino Carvalho Santana - Lucas Inácio Ribeiro ..-a• cl. 41.
Classe 41.
N° 501.516 - Vitória - Doralino
N.° 499.195 - Candango 1 - Neckel - cl. 21.
N9 501.518 - Santo Antonio Vernag S. A. Veículos e Máquinas
Antonio Cunha Filho - cl. 41:
Agrícolas - Classe 21.
N9 503.582 - Dal-Ar Ind e
N.° 499.446 - Rubberland Zuquim, Fontana, Camargo & Cla. Com. de Grampos Dal-Ar Ltcla d. 48.
Ltda. - Classe 39.

Júlio
N9 503.672 - Capibaribe
Alexandre - cl. 46.
N° 504.118 - Rockmaster -- Mec.. 6.
talúrgica Rockwell S. A.
N°• 506.408 - Morumbi - Metalúrgica Morumbi Ltda.
cl. 32.
N° 506.712 - Dedetan - Jonathas
Carlos de Carvalho Filho - cl. 2.
N9 507.825 Ponto Azul - Ceramart S. A. Comercial e Imortaclora
- cl. 8.
N9 509.123 - Bertha - CBE Cia. Brasileira de Extrus.o
cl. 7.
Cidra! N9 509.548 - Cidral
cl. 1.
Produtos Químicos Ltda.
N° 510.131 - Kaio - Promoções
e• 'Com. Ltda.
cl. 28.
N° 510.418 - Ao Gaúcho - Francisco Srovieri S. A. - cl. 32
.'tonto
N° 511.350 - Piratininga
Socorro Piratininga Ltda. - el. 10.
N9 511.472 - Pureza - Produtos
Alimentícios Barbosa Ltda. - cl. 41.
N9 511.578 .-- Novitex - Novitex
Artefatos Texteis Ltda. - ci. 2.3.
N9 512.164 - Petroquímica Paulista
Petroquímica Paulista S. A. cl. 1.
N° 512.335 -- Formosa - Pari41.
ficadora Formosa Ltda. N° 512.520 - São Miguel São Miguel Ltda. - cl. 19.
Pecuária São
N° 512.871 - Crisval Crisval
S. A. Comercial Agro-Industrial cl. 24.
Pada:ia
N° 536.052 - Wesphália
Wesphália Ltda. - cl. 41.

D-c..7errtr...:) de '1966

- As Repartições Pabi.rus
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 dn
fevereiro de cada ano e ás
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sou.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Vocional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assin.atura.
- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr; 10 por ano
decorrido.
N9 501.596 - Memphis S. A.
Ind. de Sabonetes e Perfumarias Memphis S. À. - Ind. de Sabonetes
e Perfumarias.
Titulo de estabelecimento
indeferido
N° 499.762 - Casa de Móveis Cruzeiro - Henrique Pup El Cia. Ltda.
- cl. 40.
N° 511.837 - Aguas Minerais Minas Gerais - Rogério Brito Rebélo
cl. 43.
Exigências

Termos com exigências a cumprir:
N° 475.688 - Marcos dos Santos
Vianna.
N9 476.853 - .Metalúrgica Forsul
S. A.
N9 481.753 - Ind. de Artefatos
de Panos Itapetininga S. A. INARPI.
N9 498.127 - Transcontinental Sociedade Anónima de Transportes Comercial e Industrial.
N° 499.045 --- Amélia IVIasotti.
N° 499.385 - Vemag - S. A. Vet.
culos e Máquinas Agrícolas .4
N° 499.966 - Lima Borges Tecidos S. A.
N9 501.650 - Madeireira Faria Limitada.
N9 508.504 - Fdsfato Pernambuzano S. A. - Fospersa.
Comp. Industrial de
N9 510.709
Borrachas Cas mi.
N° 510.738 - Armações de Aço
Nome Comercial indeferido
Proba' S. A
N9 417.987 - Artefatos Metálicos
N'' 511.817 - Eletro .Mecár•ica
Para Construções S. A. - 71.MC - Arma Ltda.
Artefatos Metálicos Para Construções
N° 513.239 - Bar e Restaurante
S. A. - AMC. •
Popular Ltda.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o prçsente artigo, começará a correr o priAo para o deferimento
do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles Que se Julgarem prejudicados.
Têm° de Patente n° 127.975 de 2 81 ditos sinais da portadora de contrõle, e
16. Um apêndice de acõrdo com
os ditos segundos sinais do audio ao
de março de 1961.
•
IdispositiVos aos quais os ditos sinais d e ponto i., L..racterizacto pelo fato d ao 'terminal
de entrada do dito outro cir.
Icontrôle
são
aplicados
para
tornarem
o
s dita outra portadora incluir um sinal d e cuitu de combinação e por incluir dis.
Paramout Pictures Corporation
E
1
ditos
primeiros
e
segundos
dispos
itivo s áudio modulado sôbre a mesma, cujo s i- positivos para converterem os sinais
tados Unidos da América.
nal de audio se encontra numa localiza - dita segunda portadora à freqüência dos
«Um- sistema de transmissão comutadores aparentes.
de televisão pre-paga incluindo um trans10. Um sistema, de acôrdo com O ção diferente em relação à portadora sinais da dita primeira portadora.
missor de televisão e uni apêndice para ponto 9, caracterizado pelo fato dos di de vídeo do que aquela requerida pelo s
23.' Um apêndice para uso com reuso com receptores de televisão para tos dispositivos receptores converterem regulamentos governamentais, os dito
capacitá-los a participar de um progra- a dita portadora de video, a primeir a ' dispositivos instivos alterando a freqüên ceptores de televisão para capacitá-los
a participar num programa de televisão
ma de televisão pré-paga".
portadora de áudio e a segunda porta eia da dita portadora Oe áudio par a pre-pago que é transmitido através uma
uma
localização
especificado
pelos
regu
dora de átidio respectivardente em pri
Privilégio de invenção.
portadora de vídeo com os sinais de
metros, segundos e terceiros sinais da - lamentos governamentais.
vídeo tendo sinais de uivei cinza em
Pontos característicos
freqüência intermediárias, dispositivo s 17,. Uni apêndice, de acôrdo com o Vez de sinais sincronizadores e supressopara atenuarem os ditos terceiros sinais ' ponto 15, caracterizado pelo tato de que res, sinais sincronizados compostos
pa.
1. Um sistema de transmissão de tele- de freqüência intermediária, a um nível os ditos sinais de
visão pré-paga caracterizado do compre- suficientemente baixo para não interfe. mo incluem sinais inserção de sincronis ..ra
' os ditos sinais de vídeo, Primeiros
'
de
contrôle.
sinais de audio, e o segundos sinais de
ender um transmissor dotado de disposi- rirem com a reprodução dos sinais de
ponto 15 a 17, caracterizado pelo fat o' atuá:J, carac.2r1=acio pelo ' ato d- ser d otivo para gerar dulada numa segund a
frequiiência intermediária, dispositivos vídeo, • incluindo terceiros dispositivos
18. Um apêndice, de acôrdo com o tado de dispositivos para receberem os
normalmente abertos para dos
ditos dispositivos receptores con ditos sinais de vídeo, sinais sincronizapara desmodularem os ditos sinais sin - comutadores
aplicarem quando operados à saida dos
cronizadoreá compostos de dita segunda
. verterem a dita portadora de vídeo e a" :dores compostos, primeira portadora, de
para alterarem a dita primeira freqiiên ditos dispositivos conversores de fre- outra portadora em primeiros e segun- ! sinal de áudio e segunda portadora de
" • o dito circuito de adição para dos sinais de freqüência intermediária, sina. de audio, terminais de saida para
cia intermediária sensível aos ditos si-,
com isso à dita segunda
O Oito receptor,
.'Os para aplicanais sincronizadores compostos desmo- sobreporem-se
freqüência intermediária, e dispositivos 'os ditos dsipositivos desmoduladores dez- rem os ditos sinais de video
e os pridulados para inserirem os sinais sincro!modulando os ditos sinais de inserção
aos quais os ditos sinais de contrõle de sincronismo dos ditos segundos sinais meiros sinais de audio aos terminais da
nizaciores compostos nos sinais de visão
aplicados
para
tornarem
a
dita
terdita saida dos ditos dispositivos para
di o .
de freqüência intermediária, dsipositivos recepção
ceira chave operante.
incluindo dispositivos para
para desmodularem os ditos sinais de
6. Um sistema de acordo com b pon11. Um transmissor para emprêgo em freqüência intermediária, e um circuito ,atenuarem os ditos segundos sinais de
to 5, caracterizado pelo fato de que os
'audio, primeiros
dispositivos inoperantes
.
clito„s dispositivos amplificadores inclu- um sistema de televisão pré-paga, adap- de inserção de sincronismo ao qual os para . nrem
sinais sincroinzadores aos
tado
para
-gerar
sinais
de
vídeo
coinditos
primeiros
sinais
de
freqüência
iaem dispositivos instivos para inserirem
postos dotados de sinais sincronizadores 'termediária são aplicados, os ditos dis- ditos sinais recebidos sensíveis aos disinais do vídeo enquanto ainda modula- horizontais
e verticais e sinais supresso- positivos inativos aplicando os ditos si- tos sinais sincronizádores compostos, sedos sôbre um portador sensível aos
gundo dispositivos inoperantes para apliditos sinais sincronizadores compostos res horizontais e verticais associados, nais de inserção de sincronismo dos aio- carem os ditos segundos sinais de átt'
caracterizado
por
incluir
dispositivos
padulados ao dito circrito de inserção dio aos terminais da dita saida
desmodularioá, e diápositivos para torna
lurem os ditos dispositivos instivos ati- ra pararem os ditos sinais supressores de sincronismo para inserirem sinais sin. gar dos ditos primeiros sinais de audio
horizontais
everticais
dos
ditos
sinais
vos.
cronizadores sôbre os ditos sinais de vi- :incluindo dispositivos para impedirem que
de vídeo compostos, dispositivos para se- deo enquanto modulados sôbre os ditos os ditos primeiros
7. Um sistema, de acôrdo com o pon- pararem os ditos
sinais de audio, o
sinais sincronizados.
primeiros sinais de freqüência interme- dispositivos para tornarem operantes
os
to 6, caracterizado por incluir dispositidiária,,
os
ditos
dispositivos
conversores
ditos
p
14.. Um transmissor de televisão, de
rimeiros e segundos dispositivos
vos para transferirem a freqüência da
sendo
sensíveis
aos
ditos
sinais
de
coninoperantes.
dita portadora de áudio para freqüên- acôrdo com o ponto 12, caracterizado
desmodulados para tornarem aticia requerida pelos regulamentos gover- por incluir dispositivos para gerarem trõle
24. Uni apêndice, de acôrdo com o
vos os ditos dispositivos inativos.
namentais, os ditos dispositivos inativos uma subportadora de contrõle fantasma
ponto 23, caracterizado por incluir disdispositivos
para
.
19. Um apêndice, de acordo com o p ositivos para receberem as ditas primei.
' modularem em amplicombinado a dita freqüência da portadora de audio transferido tom a dita por- tude os ditos sinais de cOntrôle sôbre ponto 18, caracterizado pelo fato de ne- rãe segunda p ortadoras e para respectadora de audio, e os ditos dispositivos a dita subporiadora de contrôle fan- lesarem recebidos primeiros sinais de .ou. ti vamente converterem as mesmas
em
conversores tornando ativos os ditos dis- tasma em oposição de fase aos ditos diO modulados sôbre uma primeira oorÁ p rimeiro e segunda freqüência intermepositivos inativos para a inscrição de sinaos de contrôle que estão sendo mo- tadora e segundos sinais de áudio modu- diários .
sincronismo.
dulados sõbre a dita portadora, a dispo- lados sõbre uma segunda portadora ten25. Um apêndice, de acõrdo com e
sitivos para modularem a dita' subpre.- do uma freqüênéia que difere daquela
ponto 24, caracterizado por incluir dis8. Um sistema, de acôrdo com o tadora fantasma
modulada sôbre os di- da dita primeira portadora, incluindo positivos Conversores de freqüência acoponto 5, caracterizado por incluir dis- tos sinais •
sincronizadores composto e um circuito de combinação tendo pri- plados com os ditos dispositivos recep.
positivos para converterem a dita pri- a dita sub-portadora
de .contrõle não meiros e segundos terminais de entrada, tores para deslocarem a freqüência pormeira freqüência intermediária alterada
são
moduladas
sõbre
os
ditos primeiros e . disoositivos para an"carern Os sinais tadoro dos ditos segundos sinais de
e a dita segunda freqüência intermediá- sinais de portadora de audio.
a dita primeira portadora recebida aos
rol r e:; p 2ctivam.-Itc em tr2qüências por.
t erminais de primeira entrada do dito dio recebidos naquele dos ditos primeitadoras de áudio e de vídeo que são
15. Um anêndice parà uso coim re- circuito de combinação incluindo disposi. ros sinais de átidio recebidos.
diferentes daquelas recebidas e mie são septores de televisão para capacitá-los t ivos para atenuarem os
26. Uni apêndice, -de acôrdo com
sinais da dita
apropriadas para p rocessamento por uni a participar num programa ele televisão ' s
po.lio 25, ca raeter:zad...) por incluir disegunda portadora recebida.
receptor do assinante. .
pré-pago que é tarnsmitido através uma 1
positivos para . converterem a saida dos
20. Lira apêndice, de acõrdo com o
dito opéndice numa freqüência portodo9. Uni sistema, de acõrdo coa. o pua portadora de vídeo com sinais de video noto 19,
caracterizado por incluir se- r. que e . dif e
to 1, caracterizado pelo fato do trans- edotados de sinais de nivel em cinza P undOs dispositivos
rent das freqüências porpara atenuarem os tadoras recebidas
m
vez
de
sinais
supressores
a
sincropelos ditos dispositimissor incluir dispositivos para geraitos
primeiros
sinais
de
áudio
à
um
iizadores,
e
sinais
de
inscrição
'desimo
mi- vos de recepção.
reto primoaos sinais de audio, dispositi- c
ei
ao
qual
eles
não
interferirão
com
ronismo
modulados
sõbre
uma
outra'v
vos para gerarem segundos sinais dc p
27. Um apêndice, de acôrdo com o
dos ditos segundos sinais
;audio, dispositivos para gerarem sinais p ortadora, caracterizado por incluir dis- ad ereprodução
ponto
24, caracterizado por incluir um
áudio.
de contrôle, .dispositivos para gerarem t ositivos para a recepção da dita porcircuito de inserção de sincronismo ao
adora
de
vídeo
e
da
outra
portadora-1
21.
sirmi- de s it-,p. , e,-clora cl:' contrôle, ditos d
Um apêndice, de acõrdo com o qual a salda dos ditos dispositivos re'spositivos para desmodularem os ditos p onto 18, caracterizado por incluir
primeiros sinais de portadora de audio ' s mais
ceptores é aplicado, um circuito de adide inserção de sincronismo di- ositivos para converterem a saida risdo ção, e dispositivos ao dito circuito de
entre a saida dos ditos dispositivos pa- t
ra recepção e o dito circuito de adi- va outra portadora, dispositivos inati- d ito circuito ele inserção de sincronismo adição.
ção, dispositivos bodos com os ditos ç os para inserirem sinais de oncroniza- a uma freqüência portadora de vídeo
28. Um apêndice, de acôrdo com o
disp.osoivos da sdidi na d ão nos d'tos sinais de vídeo dentro a p ropriada para utilização pelo recep- ponto 24, caracterizado pelo.
os ditas sumis de nível emcinza ainda t
fato dos
ra desmodularem os ditos sinais de sub• rn
or de u massinante, a dita freqüência dispositivos receptores serem capazes de
portadora do contrôle modulados dos di- a odu!ados sôbre uma portadora -ensivel p ortadrira convertida sendo diferente da- receberem àinais de contrôle modulados
tos sinais da primeira portadora do ábe - nos ditos sinais de inserção de sincro- cl nela recebida pelo dito apêndice.
sõbre uma subportadora de contrõle que
ismo desmodulados, e dispositi-J,s para
22. Um apêndice, de acôrdo com o tamzém modulada em amplitude sobre
dio recebidos, dispositivos para &sino- tornare
mativos os ditos dispw i tivos ins- p
onto 15, e 18 e' 19, caracterizado pelo
dularem os ditos sinais de contrôla do' tivos.
dita primeira
fato dos dispositivos inativos aplicarem ia
I (N9 42.703 — 11-10-50 — Cr$ 35).
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PATENTE

Punca-ao nota de acerdo com o art. 26 do Codigo de Propriedade Industrial:
2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o . deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqiieles que se julgarem prejudicados.

TÊRMO N.° 135 ,(77
De 21 de janeiro de 1962 •
Arrnour And Company — Estados Unidos da América..
Titulo — Processo para preparar sulfo-derivados de imidazolinas e agentes ou composições
amaciantes baseados • nos oitos derivados.
Pontos caracterá,wos

1. 0 Um processo para preparar
sulfo-derivados de inddazolinas e
agentes ou composições amacianles baseados nos • ditos derivados,
referente a um processo cai acterizado pela roação de prootioo sulfona emo .. ia 1,2 dissubstituida e manutenção dos rengenles a teperaturas abaixo de 80°C,
até que se complete areacão.
2.° Um processo 'para -preparar
sulfo-derivados de imidazolinas e
agentes ou composiOões ainaciantes baseados nos ditos derivados,
referente a um processo caracterizado pela reação de procano sulfona com uma imidezolina 1,2
dissubstituida. tendo um grupo
alquila na posição numero dois,
com um comprimento de cadeia
variando de 9 a 19 átomos de carbono, e manutenção dos reagentes
a uma temporatura :ia faixa de
30 a 70°C, até que se complete a
reação.
3' Processo de ae11!4, eorn o
ponto 2, caracterizado aa rque os
resgentes são mantolos na faixa
de temperatura de 40 a 50°C até
que a reação se tenha completado.
4.° Um processo para preparar
sulfo-derivados de imidazolinas e
agentes ou composições arnaciantes baseados nos ditos derivados,
referente a um processo carenterizado pela reação oo propano
sulfona com uma alquileno 1 'bis
(2 alquilimidazolina) tendo os
dois grupos alquila com mo comprimento variando entre 9 .e 19
átomos de Carbono, e manutenção dos reagentes a urna temperatura na faixa de 30 a 70°C, até
que a reação se complete.
5' Um processo para .preparar
sulfo-derivados de imidazdlinas
e agentes ou composições amaciantes baseados nos ditos derivados, referente a um processo caracterizado pela dissolução de
imidazolina em um solvente •não
reativo com ela nem com propano sulfona, misturação de propano sulfona com a imidazoiina dissolvida, emaffititenção de mistura
em reação a urna temperatura
- abaixo de 80.C, até ema se complete a reação.
6. 0 Processo de acrirda com o
ponto 5,. caracterizado porque o
solvente é um hictrocal. bonato clorado.

7.° Processo de acerclo com o
ponto 5, caracterizado porque o
dito solvente é acetona
8.° Processo de acôrdo com o
ponto 5, caracterizado porque a
reação é mantida a urda temperatura na faixa de 30 a 7‘)°(.,
9' Processo de acôrdo com o
ponto 5, caracterizado porque a
dita imidazolina compreende uma
olquileno 1 bis (2 alquilimidazotina) tendo os grupos 2 alquila
com um comprimento de -cadeia
variando entre 9 e 19 átomos de
carbono.
10. Processo de acôrdo com o
ponto 5, caracterizado porque a
dita imidazolina compreende uma
imidazolina 1,2 dialquil substituída, tendo um grupo alquila na posição dois, com um comprimento
de cadeia variante entre 9 e 19
átomos de carbono
11. Um proeesa o para preparar
sulfo-derivados de imidazolinas e
agentes ou composições amacianLes baseados nos ditos derivados,
referente a um processo caracterizado pela dissolução de uma
imidazolina 1,2 dialquil substituída. em um solvente inerte para
a inV.dazolina e para preparo sulfone, misturação de propano sulfona com a imidazolina dissolvida.
e manutenção dos reagentes em
uma temperatura na faixa de 30
a 70°C, até se completar a reação.
12. Processo de acOado com o
ponto 11, caracterizado porque os

reagentes são mantidos a unia
temperatura na faixa de 40 a 50°C.
13. Processo de _acôrdo com o
ponto 11, caracterizado porque' o
solvente é um hidrocarboneto clorado .
14. Processo de acima() com
ponto 11, caracterizado porque o
solvente é acetona.
15. Um processo para preparar
sun-derivados de imidazolinas
e agentes ou composições amaciantes baseados nos ditos derivados, referente a um processo caracterizado pela dissolução de
urna imidazolina 1,2 dissubstituida, tendo na posição número dois
um grupo alquila com um com. primento na faixa de 9 a 10 átomos de carbono, em um solvente
inerte,-misturação de propano sulfona com a imidazolina dissolvida
e, após isso, manutenção de uma
temperatura de reação abaixo de
80°C, até que se complete a reação.
16. Processo de acéirdo com o
ponto 15, caracterizado perque o
aolvente tem o ponto de ebulição
abaixo de 80°C.
17.. Processo de acôrdo com o
ponto 15, caracterizado porque o
solvente é um bidrocarboneto clorado.
18. Processo de acôrdo com o
ponto 15, caracterizado porque o
solvente é acetona.
19. Processo para preïiarar sulfo derivados de imidazolinas e
agentes ou composição a:Maciantes

BENS DOS IMIGRANTES
LEI

N°

4.966. DE 1966

Divulgaçâo a' 969

Preço: Cr$ 80

A VENDA

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende. se a pedidos pelo Serviço de ReemMso 'Natal
Em Brasília
Na sede do D.I.N.

baseados nos ditos deriaados, 'caracterizado pelo fato do agente de
amaciante de tecidos ser um derivado de ,sulf imidazolina ama
fótero de fórmula:
em que R1 e R são grupos alquila
tendo um comprimeoto médio na
faixa de 9 a 19 átomos de carbono.
20. Agentes ou composições de
amadante de tecidos compatíveis
com os detergentes convencionais,
de acôrdo com-o ponto 19. caracterizados porque os ditos grupos
alquila R1 e dl da sun imidazolina • têm um comprimento médio
ir'. faixa de 15 a 19 átomos de
carbono.
21. Agentes ou composições de
amaciamento de tecidos, anfóte,
ros, compatíveis com os detergentes convencionais, caracterizados
por compreenderem . urna 2 alquil
h.idroxi alquil 1 sulfo
dazolinio.
• 22. Agentes ou comajosieões de
acordo -com o r-onto 21, caracterizados poroue o dito derivado é
uma 2 alquil• 1 .(2, acilamido etin
1 sulfo- propil hnidazolinio sulfo
betaina.
23. Agentes ou composições de
amaciamento de tecidos, anfóteros, compatíveis com os detergentes convencionais, caracterizados
por compreenderem urna alquileno 1 bis (2 alquili sulfo propillmidazolinio) sulfo betaina.
-24. Agentes ou composições de
acôrdo com o ponto -23, caracterizados porque o dito agente
uma (1',2' etileno) 1 bis (2 alquil
1 sulfo propil imidazolina) sulfo
betaina em que os ditos grupos alquila têm, um comprimento médio
na faixa de 9 a 19 átomos de carbono.
25.. Agentes ou composições de
amaciamento de tecidos, onfóteros, caracterizados pelo fato de
agente de amaciamento ser um
derivado de sulfo imidazolina da
fórmula:
em que 11.1 é um grupo alquila
tendo um comprimento médio na
faixa de 9 a 19 átomos de carbono, e R2 é um grupa anaullenO
tendo de 2 a 4 átomos de carbono.
26. Agentes ou composições de
acôrdo com o pont o25, caracterizados porque o dito grupo P2 é
etleno,
27. Agentes ou com posições dê
acôrdo com o ponto 25, caracterizados porque o grupo P1 um
comprornimento mé rP4-) na faixa
de 15 a 17 átomos dê carbono.
A requerente reivindica de
acôrdo com a Convenção Internacional e o art. 21 do Decretolei n.° 7.903 de 27 do agê ste. de
1945, a prioridade On corrcsp ondente pedido deposi!odo na Benartição de Potontoao dos Estados
Unidos da AmOri o a eo , 95 do Janeiro de 1901, sob " P-1 708.
CC
(N." 42.705 — /1-10-00
Cr$ 35).
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MARCAS DEPOSI•TADAS
Publieaçâo feita de acOrdo corn` o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara • c.orrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant, esse prazo poderão apimentar alli8 oposições ao Departamento .
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão OD registro requerido
12-6-1966
Termo ri:3 755.565,
Brasiweten Importãção Exportação
Limitada
São Paulo

. Têrmo n. 5 755.574, de 22-6-1966
Indsteel -- Máquinas e Equ!pat,---ros
de Aço Inoxi,lável Ltda
São Paulo

Termo n.° 755.578, de 22-6-1966
• Guiomar de Mello Figueira
São Paulo

não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
Prorrógaçâo
ou sem pauta, papel crepon, pape) de
• INHADRIM
seda, papel impermeável, papel encerado
Classe 33
Ind, Brasilidra
papel higiênico, popel impermeável
pepresentaçõe simportação e exportaçao
Classe 3
para copiar, papel para desenhos, paINDÚSTRIA
BRASILEIRA
Um produto farmacêutico usado Como pel para embrulho Impermeabilizado
Termo n.° 755.566, de 22-6-1966
antisético das rino-faringites
Editeora Comercial Pacarai Ltda.
papel paro encadernar. papel para e8.
Clase 6
São Paulo
crever, papel para imprimir, papel paTermo
n.o
755.579,
de
22-6-1966
Máquinas e equipamentos de aço inoxirafina para embrulhos, papel celofane,
Guiomar de Mello Figueira
dável, para tinturarias industriais e
papel celulose, pope) de linho papel
•
São
Paulo
outras
ORGULHO DO BRkkabsorvente, papel para embrahar tasne
CAILIAZ,IN . •
Têêrmo n.° 755.575, de 22-6-1966
baco, papelão, recipientes de Papel roIad: Brasileira
Ind. Brasileira
Antonio Bouerl
setas de papel, rótulos de papel. rolos
São Paulo
de papel transparente, sacos de papel
Classe 32
serpentinas, tubos, postais de cartão
Classe 3
Artigos .da classe
e tubetes de papel
•OiLlf Só DOBRAUm preparado farmacêutico usado como
Termo n.9 755.568, de 22-6-1986
IL.
Termo n.° 755.584, de 22-6-1966
BRASIL,• indicação sedativa nos estados de
Indústria e Comércio de Plásticos
Salinas Pereira Bastos S.A.
excitação nervosa
iSó NEOKAW
Santos Ltda,
Guanabara
Termo n.o 755.580, de 226-1966
São Paulo
Classe 41
Guiomar de Mello Figueira
Frase de propaganda
PRORROGAÇÃO
São Paulo
Têm)
n.°
755.576,
de
22-6-1966
fInkNMatleiran
Safelca S . A. Indústria de Papel
OT VII
São Paulo
Classe 28
Id. .tlrasileira
Plásticos em geral e seus artefatos
U.LA,WA.
Turno n.° 755.569, de 22-6-1966
Classe 3
De c'.
asileira
Malharia Tridi Ltda.
Um preparado farniacéutico tâado como
São Paulo
tratamento das otites
Classe 38
Termo
n.° 755.581, de 22-6-1966
Aros para guardanapos de pape
TRIDI
Guiomar de . Mello Figueira
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
.1eira g
para retratos e outógrafos. balões (exClasse 36
São Paulo
ceto para brinquedos) blocos para
Confecções de malhas em geral
Classe 41
/
cOrrespondência., blocos para cálculos
Sal
Urna° n.° 755.570, de 22-6-1966
blocos para anotações, bobinos, brochaMENTODRIN
Antonio de Oliveira Pinto
Têrmo n.° 755.582, de 22-6-1966
ras não impressas, cadernos d. escreInd.
Brasileira
São Paulo
Kee Detergents Limited
ver. capas para documentos, carteiras
Classe 3
Inglaterra
caixos de pap elão, cadernetas. cader.
•
fliiOLDIDGESSO
nos, caixas de cartão, caixas para pa- Um preparado farmacêutico usado no
Ind. brasileiru
pelaria, cartões de • visitas. cartões c0 • tratamento das rino-faringites e suas
Classe 16
manifestações
marciais. cartões indices. confeti. car
Artefatos de gesso, empregado em
Colina cadernos de papel melimetradc
Termo
n."
755.5Y7, de 22-61966
construções e adornos de prédios
e em branco para desenho, caderno:
Gráfica São João Bosco Ltda.
esdares. cartões em branco. cartuchos
Têrmo n.° 755.571, de 22-6-1966
São Paulo
Classe 46
de cartolina,, copas planograticas. ca .'
Confecções Heliópolis Ltda.
Detergentes
demos
de
lembrança,
carretéoi
de
pa,
São Paulo
SKO JOÃO BOSCO,
palão. envelopes. envólucros para cha.
Térmo n.° 755.583, de 22-6-1966
ratos de papel. encadernação de papei
Brasileira
HELIOPOLIS
Sico Incorporated
ou Papelão, etiquetos, folhas indice.
Estados Unidos da Américe
Ind. Brasileira
Ciasse 38
%lhas de ce/ulose, guardanapos, livros
São Paulo
não impressos. livros fiscais-, livros de Aros para guardanapos de papei
Classe 36
Confecções em gerai para senhoras e contabilidade, mata-borrão. ornamentos aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
de papel transparente. protos, PaPeli• para retratos e outógrafos, balões (excavalheiros
Aos. Papéis de estanho e de alumin:o. ceto para brtsquedos) • blocos para
Têrmo n. o 755.572 de 22-6-1966
papéis sem Impressão, papéis em branco correspondêncil, blocos para cálculos
Clame 40
&gaia — Textis Confecções Ltda.
para forrar paredes, papel olmaço com blocos para anotações, bobino!, brocha- %toeis em geral, de
metal, vidro, de
São Paulo ou sem pauta, papel crepon. papel , de ras não impressas, cadernos de escreleo madeira, estofados ou não, inclua
seda, papel impermeável, papel encerado ver. capas para documentos, carteiras, .aive móveis para escritórios: Armários,
papel higiénico, popel impermeável calmas de papelão, cadernetas, cader- armários para banheiro e para roupal
Intd- brasileira
para copiar, papel para desenhos, pa- nos, caixas de cartão, caixas para pa- usadas: almofadas. acolchoados Par*
Classe 36
Confecções em geral par asenhoras e pei para embrulho impermeabilizado pelaria, cartões de visitas, cartões cO- móveis, bancos, balcões. banqueta,
papel paro encadernar, papel para es- merciols, cartões indicas, confeti, cardomiciliares, berços, biombos,
cavalheiros
crever, papel para imprimir, papel pa- tolina, cadernos de papel melimetrado bandelas
cadeiras, carrinhos para chá e café,
Termo n. o 755.573, de 22-6-1966
rafina para embrulhos, papel celofane, e em branco para desenh o), cadernos conjuntos para dormitórios, conluntoil
Malharia Libanzil
papel celulose, popel de linho papel esclares, cartões em branco, cartuchos Iara sala de 'jantar e sala de visitas,
São Paulo
absorvente, papel para embruhar ta- de cartolina, copas planográficas, ca- valuntos para terraços, jardim e praia,
baco, papelão, recipientes de papel ro- dernos de lembrança. carretéis :„.lo pet- tonjuntoa de armários e gabinetes parai
setas de papel, rótulos de papel, rolos palão, envelopes, envólucros para cha- 'opa e cosinha, cama& cabides, cadeiral
Iad,
de pape! transparente. sacos de papel rutos de papel, encadernação de papel giratórias, cadeiras de balanço, caixa*
Classe 36
serpentinas. tubos, postais de cartão ou papelão, etiquetos, fdlhas indicas te rádios, colchões, colchões de moias,
.Confecções 3e, malhas cc., geral
e tuhetes de papel
frilhos de celulose, guardanapos, livros dispensas, divisões, divans. discoteca(

;IJAg2TRirs

INDSTEEL

•

-
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MARCAS DEPOSITADAS
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Publicação feita de _actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
•
oposições. ao Departamento
a correi o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. purante esse prazo poderão apresentar suas
registro requerido
a
comerão
ito
julgarem
prejudicados
com
ta
Que
Propriedade
Industrial
aqueles
Nacional da
ie made.ra. espreguiçadeiras. escrivani.
,...rda -roupas. mesas,
nhaà . estant,?à.
nesinnas aieàir.-ae liara radio e teIevião. niesinhas tra..a televisão, (=Altas
para quaurtx aurw rt !ratos pJirrimas
poirrona s-ca mas. prateleiras. porta-cha'eus. sotas. sotas-camas. travesseiros e
vitrine:
"—Termo n.° 755.585, de 22-6-1966
Indústria de Bebidas Milani
São Paulo

Termo n.° 755.589, de 22-6-1966
SONAG — Sociedade Nacional
Agenciadora de Seguros Ltda.
São Paulo

PURO SANGUE
Indústria Brasileira

Termo n.° 755.599, de 226-66
(Prorrogação)
Casa Falchi S. A. Industrias e
Comércio
São Paulo
PRORROGACAO

Classe 41
Para distinguir rações balanceadas e alimentação para aves e animais: Açúcar,
alfafa, alpiste, farelo, feso, forragens,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
milho, quirela, rações balanceadas e viClasse 41
taminas, sementes para pássaros, sal e
Para distinguir: Balas, chocolates, caratorta de algodão
melos, confeitos, pastilhas, torrão, bomTêTMO n.° 755.595, de 224-66
bons, cacau açúcar e pralinés
Socil Pró Pecuária S,. A.
Termo
n.° 755.600, de 22-6-66
São Paulo
(Prorrogação)
FUGUNDIL
Casa Falchi S. A. Indústrias e
Indústria Brasileira
Comércio
São Paulo

'PINOCCHIO"

SA-0 PAULO -CAPITAL

Classe 42
Whasky
Termo is .G 755.586, de 22-6-1966
Lazco S.A. Artefatos de Couro
Classes: 35 e 36
São Paulo

Termo n.° 755.594, de 22-6-66
Socil Pró Pecuária S. A.
São Paulo

Classe 33
Insígnia de Comércio
Termo n.° 755.590, de 22-6-1966
SONAG — Sociedade Nacional
Agenciadora de Seguros Ltda.
São Paulo

"LAZCO" ARTIGOS

• Classe 41
PRORROGAÇÃO
Para distinguir rações balanceadas e alimentação para aves e animais: Açúcar,
CINSZBELA
alfafa, alpiste, farelo, feso, forragens,
Indústria Brasileira
milho, quirela, rações balanceadas e vitaminas, sementes para pássaros,. sal e
Classe 41
torta de algodão
Para distinguir . Balas, chocolates, caramelos, confeitos, pastilhas, torrão, bom• Térmo n.9 755.596, de 22-6-66
bons, cacau açúcar e pralinés
C-01.\P — Companhia Fabricadora de
Peças
Termo n.° 755.601, de 22-6-66
São Paulo
.
(Prorrogação)
Casa Falchi S. A. Indústrias e
Comércio
São Paulo
Oro

DE COURO QUE
VALEM OURO
Frase de propaganda
Termo n.o 755.587. de 22-6-1966
SONAG — Sociedade Nacional
Agenciadora de Seguros Ltda.
São Paulo

SONAG—SOCIRWUS
NACIONAL AGENCIALORA
DE SEGUROS LTDA.
Nome Civil
de 22-6-1966
Termo ti
SONAG — Sociedade Nacional
Agenciadora de Seguros Ltda.
São Paulo •

BOBAG
,Sao Pulo—Capital
Classe 33
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.9 755.591, de 22-6-1966
C.apri — Conatbilidade e Assuntos
Fiscais Ltda.
São Paulo

CAPRI—CONTABI—
DAD3 3 Assume

Mpi scgs

Nome Comarekt1

PRORROGAÇÃO

,
Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 755.592, de 22-6-1966
Capri — Contabilidade e Assuntos
Fiscais Ltda.
São Paulo

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 755.597, de 22-6-66
COFAP — Companhia Fabricadora de
Peças
São Paulo

•
CAPRI
Sio Paulo—Capital
Classe 33
Despachos junto as repartições públicas,
contabilidade em geral, assuntos fiscais,
aberturas de firmas
Termo n.° 755.5n de 22-6-66
Socil Pró Pecuária S. A.
São Paulo

IP ZETI LI L"
Indiletrie Brasileira
Classe 41
Para distinguir rações balanceadas e alimentação para aves e animais: Açúcar,
alfafa, alpiste, farelo, feso, forragens,
milho, quirela, rações balanceadas e vitaminas, sementes para pássaros. sal e
torta de algodão

l'iTiet) sters eas SUOU
Classe 20
Para distinguir: Petrechos navais e
aeronáuticos: âncoras, boina, cinta de
natação, ftaeixas, flutuadores para hidrometria. para-quedas e salva-vidas
Termo n.9 755.598, de 22-6-66
COFAP — Companhia Fabricadora de
Peças
São Paulo

Ck.s,...es: 3 e 33
insigni de cornéi•cio

Industria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Balas, chocolates, caramelos, confeitos, pastilhas, torrão, bombons, cacau, açúcar e pralinés
Termo n.° 755.608, de 22-6-66
CIDAP — Companhia Industrial e
Distribuidora de Autopeças
São Paulo

•

CIDAP

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente
exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos. adubadeiras. ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura batedeiras para ceerais. bombas
para adubar. ceifadeiras. carpideiras
ceifados para arroz. charruas para agriceifara
cultvadores. debulhadores.
destoc,Aures, desenregradure.s: esmagadores para 2, nricultura escarrificadores. enchovr.deiras. Facas para mágglnas agricclas terradeiras gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou destes. máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas máquinas vaporizadoras, máquinas d'.•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação falta de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
ess
prazo poderae
apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados
com
aoncessão do registro requerido

a correr o prazo de 60 d ia,, par o deferimento doido.
ped Durante
e

il•n•n

fundir, maquinas niveladoaas -cie terra.
maquinas perfuradoras para a agricul.
tura maqcinas de plantar, motocharrugas, máquinas • regadeiras. máquinas de
roçar, de semear: para asfaltra: de
torquir. de triturar, de esiarelar terra.
para Irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverisai desinfetantes, para adubar. para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais. maquinas
amassadoras 'ara Sins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar. para ca.
pinar, máquinas combinadas para semear e. cultivar, de desbanar, para ela
sacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras ordenado.
tas' mecânicas, raladores mecânicos, co.
los compressores par!. a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeíras,
marcadores de terra, tosadores de gra,
ma, tratores agricolas.. válvulas para
máquinas agricolas
Têrmo na 755.602, pe 22-6-66
Farmopecuaria S. A. — Produtos
Veterinários
São Paulo

PRORROGAÇÃO

químicos, ácidos sanitários, águas deTêrmo n.9 755.609, de 22-6-66
sinfetantes, álcalis, bactericidas, baratiAgro Industrial Meinberg S. A.
cidas, carrapaCcidas. desin 4etantes esteSão Paulo
rilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatos
AGRIMS A
Tênno n.9 755.605, de 22-6-66
Indústria Brasileira
(Prorrogação)
Farmacopecuária S. 'A — Produtos
Classe 25
Veterinários
Para dii,tinguir: Bibelots, cartões posSão Paulo
tais, cartazes, displays desenhos artísticos, decalcccaanias, estatuetas, estampas, gravuras, figuras de ornatos, fotografias, imagens, manequins, maquetas,
PRORROGAÇÃO
obras de pintura e cartazes para decorações e para exposição, projetos, mostruários de mercadorias para
propagandas

/ ATP/L

Classe 2
•
Substancias e preparações químicas
usadas na agricultcra, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
químicos. ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapaticidas, desin çetantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatas

Têm° n.° 755.610, de 22-6-66
(Prorogação)
Indústria Brasileira de Condutores
Elétricos S.

A.

São Paulo

PRORROGAÇXO
INDUTRIA BRASILEIRA
DE CONDUTORES SIÉTRI
COS S/A.
Nome comercial

SUMIRA

Têrmo n. 9 755.606, de 22-6 66
(Prorrogação)

Indústria Br. sibaitit

Farmacopecuária S. A. — Produtos
Veterinários

Classe 2
Para distinguir: Produto veterinário

São Paulo

Tèrtno n.9 755.603, de 22-6-66
(Prorrogação)
Fannacopecuária S. A. — Produtos

PRORROGAÇÃO
e APON
I tida t -rií ria- si 1 si ra

Veterinários

São Paulo

PRORROGAÇÃO

F.42M06114NIDINA
Classe 2
Subsãncias e preparações quimicas
usadas na agricaltcra, na. horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários. a saber: — adubas
químicos. ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bacteri c. idas, barata
calas, carrapat:cidas. desin'etantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatos
Termo n.° 755.604, de 22-666
(Prorrogação)
Fdrmacopecuária S. A. — Produtos
Veterinários
São Paulo

PRORROGAÇÃO

FA,QMOCALCIO
Classe 2
Subsãncias e preparações quimicas
usadds na agric. :altera, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos

Classe 2
Substâneias e preparações quimidas
usadas na agricultcra, na horticultura.
na vaterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
quimicos, ácidos sanitários, águas de.
sinfetantes, álcalis, bactericidas, baraticarrapat:cidas. desin fetantes esterilizantes, en rtos, fertilizantes,
formicidas e frafatos
Têrmo n.° 755.607, de 22-6-66
(Prorrogação)
Fannacopecuária S. A. — Produtos
Veterinários
São Paulo

PRORROGAÇÃO

MDMOTIAZOL

Tármo n. 9 755.611, de 22-6-66
Fábrica de Cera Tacolac Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

botas, botinas, bluseee, boinas,. baliam
douras, bonés, capacetes, cartolas, carapinas. casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, alatoa,
cintas, combinaçóes, corpinhos, calçaa
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro,,
salas, casacos, chinelos, dominós, echar.
lies, fantasias, fardas para militares, co.
afilais, fraldas, galochas, gravatas, gora
ros, jogos dt angarie, jaquetas, laquélk
luvas, ligas, lenços, mantea, meias,
maiôs, mantas, tnandribo, mastilhaa, mi'
letós, pelas, penhoar, pulover, pelariam&
peugas, pouches, polainas, pijamas, pua
ribas, p erneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, scèretudoi,
suspensórios, saldas de banho, sandáliaL
sueteres, shorts, sungaa, stolas ou alacka,
toucas, turbantts, ternos. uniformes
e vestidos
•
Tèrmo n.° 755.613, de 22-6-66
Mifano Refrigeração Indústria e
Comércio Ltda.
São. Paulo
II I " F Á

N

O

Industria Brasileira',
Classe 8
Para distinguir: I42frigeradores,
deiras, balcões frigoriifcos

Têrmo n.9 755.615, de
Reuters Limited
São Paulo

FÁBRICA 3 CtRA

TACO LAC I NraSTRLA
E COMÉRCIO
Nome comercial
Têm° n. 9 755.612, de 22-6-66
Editora Flor de Lys Ltda.
São Paulo

FLOR Dl LYS
Incltletri a Brasileira.

Classe 32
Uma publicação sob a forma de revia:
tas, boletim ou Jornal
Têrmo n.° 755.616, de 22-6-66
Reuters Limited
tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publiddades, programas radioSão Paulo
fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
•
Térmo n. 9 755.614, de 22-6-66
(Prorogação)
Classe 32
Indústria de Artefatos de Jersey e
Uma publicação perlódlcd
á
Nylon Luxte Ltda.
São Paulo .
Tèrmo n.9 755.617. de 22-6-66
Distribuidora de Comestíveis Disco*
S.A.
PRORROGliáç-ÁO
Guanabara
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca-

Classe 2
Substâncias e preparações quimica5
usadas na, agricultcra, na horticultura.
na veterinária e.para f:ns sanitários, a
Brasileirs
p ara fins sanitários, a saber: — adubos
químicos. ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, baratiClasse 36
cidas, carrapat:cidas. desinçetantes este- Para distinguir: Artigos de vestuários

ttlXITE

-

Indústria

rilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas a fosfatas

22-6-66

e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,

Classes: a 50
Sinal de propaganda
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MARCAS DEPOSITADS
Publicação feita de aaOrdo com o art. 130 do Código de -Propriedade IndusSaal Da data da publicação começará
• correr o Prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido Durante esse prazo mi aras+ apresentas suas oposições ao Deparas/mento
Nacional (Ia PrOguriedade Industrial aquales que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.o 755.623, de 22-6-1966
pare sala de jantar e sala de visitas.
Irmãos Unikowsky
conjuntos para terraços. jardim e praia
Rio Grande do Sul
coniuntoe d, anilaram e gabinetes para
copa e cosinar, camas cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixa.
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões. divans discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escavam
.Indústria Brasileira.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
anesin)- as mesinhas para rádio e telex,/
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru- são, mesinhas • para televisão, mo,aula,
ções e decorações: Arz,amassas, argila. para quadros. uorta-retratos, paitroeas
Classes: 32, 33, 38 e 40
areia. azulejos, batentes. oalaustres. blca poltronas-camas, prateleiras. portaschaSinal de prpaganda
tos de cimento, blocos para pavimenta- DéUS. sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines
ago, calhas, cimento, cai. cri. chapas
Termo n.° 755.24, de 22-6-1966
Classe 32
Isolantes. caibros, caixilhos. colunas.
Companhi aBrasileira
IVIilhobrasa
Chapas para coberturas, caixas dágua. Para distinguir: Almanaques, a g ímdds,
Refinadora de Milho
•
anuários,
álbuns
impressos,
boletins,
caCaixas de descarga para etixos. edificaRio Grande do Sul
ções pitmoldadas. estuque. emulsão de tálogos, edições impressas, revistas, órbase asfáltico. estacas. esquadrias, estru- gãos de publicidades, programas radioturas metálicas para construções. lame- fónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
circenses
de junção. !ages. lageotas. material isoClasse 38
lante contra frio e calor, manilhas, masP---iileira
sas pare revestimentos de partdes, ma- Aros para guardanapos de pape;
Classe 41
deiras para construções. mosaicos. pro- aglutinados. álbuns (em branco i álbuns
dutos de base asfalta), produtos para para retratos e outógratos, balões (ex. Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
tornar impermeabilizantes as argamas- ceio . para brinquedos) blocos para
Essências alimentícias
sas de cimento e cal, hidráulica. pedre- cOrrespondência. blocos para cálculos
gulho. produtos betuminosos. impermea- blocos para anotacões, bobinos. brochuTermo n.° 755.626, de 22-6-1966
bilizantes liquidas ou sob outras formas ras não impressas, cadernos de escre- Gessonorte. Indústria (, Comércio Ltda.
para revtstimento e outros como na pa- ver, capas para documentos. carteiras.
•
Perriamlmco
vimentação. peças ornamentais de ci. caixas de papeias), 'cadernetas, cadermento ou gesso para tetos e paredes, nos. caixas de cartão. ca:xas para papapel para forrar casas, massas anti- pelaria. cartões de visitas cartões coácidos para uso nas construções. par- merciais, cartões indices confeta car
quetes, portas, portões, pisos. soleiras tolina, cadernos de papel melimetrado
para portas, tijolos, tubos de concreto. e em branco para desenho cadernos
telhas, taCoe, tubos de vtntilação. tan- esclares, cartões em branco. cartuchos
ques de cimento, vigas, vigamentos e de cartolina, copas planograficas, ca.
vitrós
densas de lembrança. carreté:s de paTermo n. • 755.619, de 22-6-1966
peio. envelopes. envólucros para dia.
Central Madeireira Ltda.
ratos de papel. encadernaçâo de papel
ou papelão, etiquetais, fõlhaa !adices
Rio Grande do Sul
Feilhas de celulose, guardanapos. livros
r
Nome Comercial
no impressos, livros fiscais, livros de
755.627,
de
22-6-1966
.
Têrmo
n.
9
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel 'transparente. protos. papei:• Detergentes de Goiana S.A. Detergo
ilhoa papéis de estanho e de amante°
Pernambuco
1 Indústria Brasileira
papéis sem impressão. papéis an 'brancc
,
. Classe 26
para FOrrar paredes, papel almaço com
Artefatos de madeira, osso ou marfim, ou sem pauta. papel crepon. papel de
não incluídos em outras classes
seda, papel impermeável. papel encerada
papel higiênico. popel impermeável
Térmos ns. 755.620 a 755.622, de
para copiar. papel para desenhos. p.a:
22-6-1966
pel para embrulho impermeabilizado
Irmãos Unikowsky
papei paro encadernar, papel para esRio Grande do Sul
crever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
, ,274".n
papel celulose, papel de linho papel
14.absorvente, papel para eMbruhar tabaco. papelão. recipientes de papel roNome Comercial
etlibr'
'
setas de papel, rótulos de papel. rolos
Têntio
n.
9 755.628, de 22-6-1966
tviutled4.1"
la"de papel transparente, sacos de papel
José Seal
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Pernambuco
m
Termo n.o 755.625, de 22-6-1966
matketria BeaSiled
•
Fábrica de Amortecedores Pampa Ltda.
Classe
•
Z°:>--- Rio Grande do Sul
Móveis em geral. de metal, vidro. de
liça madeira, estofados ou não. inclue
!doe móveis para escritórios: Armários.
4.'&iPA IS RAaFtF, A
armários para banheiro e para roupas
asadas, almofadas, acolchoadaz Pata'
Classe 41
móveis, bancos. balcões. banquetas.
Indústz,ia apagada_
Doces em geral, eia caldas compotas,
br 'a las domiciliares, berços, biombos.,
cristalizadas, extrato e massa de tomate
Classe 21
imdeinus, carrinhos para chá e caft,;
e suco de frutas
Amoriccedoret
itenjuntos para dormitórios. conjuntos
Têrmo n.° 755.618, de 22-6-66
Madeireira São João Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n. o 755.629, de 22-6-1966
Jacob Thiago Bouwman
Pernambuco

• SENZALA'

SÃO JOÃC

Mildeuhdll

Sesstardrie.
Indóskirg e
Comércío U.

'C:E 1". R A 11.

Detergentes de

Goiana S/A Delergo •

RA MR.k:

Indústria
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo
Têrmo n. 9 755.630, de 22-6-1966

Rodrigues El Romeiro Ltda.
Pernambuco

ROTIERDAM
indústria Brasileira"'
Classes: 13, 14 e 25
Titulo
Termo n.° 755.631, de 22-6-1966
Torreiação e Moagem do Café
Horizonte Ltda.
Paraná
.

Classe 41
Cate torrado e em pó
Ti'm r 755.632, de 22.6-1966
Virgil Trifan

Paraná

CAââ úiOO
Indústria BrRsileira
Liasse 36 •

Para distingi. .: Artigos ia vestuário,
e roupas feitas sm geral: Agasalhos
aventais. alpargatas anáguas. blusas
botas. botinas. ' blusões boinas babalouros, bonés capacetes. cartolas, cara
itgas casacão. coleies capas, chatas
,:alcacks. chapéus. cintos
vfr,
cnnihinaçóes corpinhos. Cala.
st .;
de senhoras e Is cç!ança.s calções. casratnisolas. camisetas
cas. camisas
cuecas, cerou:as colarinhos, cueiros
saias, casacos chi II e 108 dominós. acharpes fantasias, tardas para militares, colegiais. fraldas. galoclira gravatas, gorros. ogos de lingerie. iaguetas. legues
luvas. ligas, lenços. mantõs. meias:
malas mantas. mandria mantilhas. pa;letó , palas, penhoar. pulover. pelerinas;
sueteres. shorts. sungas. stolae ou glacie
gangas. pouches. polainas pijamas. pu.
suspensórios. saidas de banho. sandálias
robe de chambre. roupão. sobretudos
phos. perneiras. putmonos. regales
toucas. turbantes ternos. urt%rgne

e vestidos

• cs.
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MARCAS

DEPOSITADAS

Publicação feita de acardo com o art. 130 do Código da Propriedade Inci:v-,trini . Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo pode, ao apresentar suas oposições ao Dapartanaentó
Nacion•1 da Propriedade fridUstrial aqueles que se julgarem prejudicados com a • concessão- do registro requerido

Termo n.° 755.634, de 22-6-1966
Fundentes para solde. g al vanizadores
Cridies Sociedad Anonima Industrial y lelatinas pare totogratias e pinturois
Comercial
aacerina: hidratas, hidrosultitos: raspes.
neabilizantes, tbduretos lacas; massa:
Argentina
para Cintura. magnésio, mercúrio. nitra,
tos. neutralizadores. nitroce t ulose: pro.
3xidos, oxidante, óleo para 'pintura 61"
de linhaça, produtos quimicos para an
pressão, potassa industrial, papéis ha
liográficos e preliocopista. peliculas sen
sivels, papeis para .Fotografias e anil1l.
Classe 6
Maquinaria pesada, incluídas máquinas ses de laboratório. pigmentos, potassa
opera trizes, prensadoras, torneadoras, pós metálicos paro a composição de an
as. prepar.açôes para rotograreRS. orodu
ferramenteiras e perfuradoras
tos para niquelar. prateai .e cromai
Termo n.° 755.635, de 22-6-1966
produtos pára diluir tintas, prtisslaros
Farmácia Rápida Noite e Dia Ltda . reativos, removedores, sabão neutra
sais, salicilatos, secantes. sensibilizantes
Guanabara
si:ilatos. soda cáustica, soluções quitai
ca.s de uso industrial, solventes, asila
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira. ferro, paredes
construções, decorações. couros, tecidos.
libras. celulose, barcos e veiculas, talco
Industrial thmer. vernizes. zarcão
Têrmos as. 755.636 e 755.637, de.
22-6-1966
* Polysius
b.H.
Alemanha
Instrumentos de medição; fornos gicatórios com ou sem instalações especiais;
Classes: 3; 10 e 48
fornos de cuba: suportes condutores,
Titulo de Estabelecimento
quaddros e armários de distribuição; distribuidoreS, assim como instalações
Termo n.9 755.633, de 22,6,1966
elétricas
Westfalische Essenzcn-Fabrik F. W.
Baecker KG.
Doe ronund

PtiLYSIUS1
o

Classe 11
Recipientes, tubuiaç ões, deslizes e calhas de transporte, leitos de metal
Termo na' 755.640, de 22-6-1966
(Prorrogação)
Metropolitan aCompanhia de Seguros
Gurnabara

qu un 'tos, ácidos sanitários, águas de.
sintetantes, álcalis, bactericidas. baraticicias, carrapat.cidas. desin'atantes esterilizantes, enxertos, tertilizantes, •
formicidas e tosfatos
Termo n. 9 755.639, de 22-6-1966
(Prarrogação)
J. R. Geigy S A .
Suíça

'PRORROGAÇÃO'

São Paulo

NOVAZOL.
Classe 1
Matérias corantes e* produtos químicos
para a tintúraria e a impressão uo
estampagem
-—Têrtno n.9 755.642 de 22 6-1966
.
(Prorrogação)
Fábrica de Chocolate Salsvare S. A .
Paraná
•
AZUL CLARO VEriMLL HO AZUL ESCURO

Classe 42
Aguardente
Termo n.° 755.647, de 22-6-1966
Lemefer S. A. Crédito, Financiamento e
Investimentos
São Paulo
H/1We,,
CmCGOL•IC

AMARE:10

pougADO

Classe 1
Para distinguir: Absoryentes. acetona,
ácidos. aceraras, agentes quinsicos oara
c tratas-pente e coloração de f i bras. tecidus. couros e celulose: água-raz. albumina alutnen. alvaiade. enve:.ntes industriais, alumínio em pó
amoníaco, anti-incrustantes. anti-ozidanes anti-corrosivos. anti-detonantee. azotatos. água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia: banhos iate galvanização.
benzinas. benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem. carvões. carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas. composições. ria
tiritares de incêndio. cloro, corrosivos,
cromaras, corantes, creosotas: descorara
tes desincrustántes. .lissolventes:
sões fotográficas, enxofre. ater, esmaltes. eestearatos; feno!, filmes sensibila
andas para fotografias, fixadoree. flui.
dos para freios, formal fosfatas tildas.
triais. fiisforos industriais, fluoretos

LEMEFER S.
(RÉDITO, FiNANCIAMENT&I.

Classe 41
Chocolate
Termo n. 9 755.643, de 22-6-1966
Tintas Ypiranqa SÃ.
Guanabara

E INVESTIMENTOS

Nome Comercial
Térmo n.° 755.645, de 22 -6 - 1966
Augusto Caldas 6 Cia.
Guanabara

PRORROGAÇÃC

TINTAS YPIRANGA -

Crorz-Jgaçao

quassia para fins horticolas, fertilizante:: para o solo. formicida, guano. ineetifugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
sreservar o solo, preparações para destruir Infetos. hervas e plantas (*inibas, sais para fins agricolas, sais para
fins horrtcolas. substâncias quinacas
para destruir insetos. bervas e plantas
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Têrmo n.° 755.644, de 22-6-1966—
Comercial. de Aguardéntc Tayano Ltda.

Urna Tinta Para

Cada Fim

ÇIRORROGAÇÃOj

SWEEPSTAKW

Classe 1
METROPOLITANA
Expressão de propaganda
1ncIa
1a B
Termo
n.°
755.641,
de
22-6-1966
OS
Classe 48
COMPANHIA DE SEGtTR
Giba Société Anonyme (em alemão:
distinguir: Perfumes, essénclas, estCiba Aktiengesellschaft ) (ern inglês: ratos. água de colónia, água de toucaNome Comercial
Ciba Limited
ador. água de beleza. água de quina,
Termo n.° 755.638, de 22-6-1966
aua de rosas, água de alfazema. água
Suíça
(Prorrogação)
tara barba, loções e tónicos para os
J. R. Geigy S.A.
abe'os e para a pele. brilhantina. boatonna, `.batons" cosméticos. fixadores
Suíça
le penteados. petróleos. óleos para os
abeto. crave reitivenescente. cremes gorClasse 2
:PRORROGAÇÃO
tur.eos e pomadas para limpeza da
Substâncias e preparações químicas ,ele e "tnaquilage depilatórios. deo.
usadas na agricultura, à saber: adubos. tarantas. vinagre aromático, pó de arroz
adubos artificiais para o solo, álcalla
talco perfumado ou não. lápis para
para fins agrícolas. bactericidas, ceras testana e sobranceiras. preparados para
para enxertos. cianamide de cálcio anhelezar cílios e olhos, carmim para
mato e para os lábios, sabão e creme
Classe 2
mano adubo para o sola defutnadoaas,
Substâncias e preparações químicas desinfetantes usados na agricultura e sara barbear, sabão liquido perfumado
usadas na agricultara. na horticultura, na horticultura, escórias básicae para ai não, sabonetes. dentifriclos em pó,
na veterinária e para f:ns sanitários, 'a adubos, essências para exterminar ani- asta ou liquido. sais perfumados para
Para fins sanitários, a saber: — adubos liais e plantas daninhas, extratos de ,iinbess, pente& vaporizadores de perto-

tr
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Publicação feita de acOrdo com o art la0 do <::adigo da Pruprieda.rie ti:Ju:strial Da data da publicação começará
• auuer o Prazo de 60 dias para e deferimento cio pedido Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamentda
Nacioual cia Propriedade!adue tría.
1 aguéles que se
;em lar, judie:trios cum a cone svAãe go re gistro reauerido
ra• escavas para dentes, cabelos. unhas pele a - maquilage" leptiatórh.s deso
cílios. saquinhos pertumado. prepara- dorantee, vinagre arumatie,, r. de arroz
dos em Pó. pasto- iiquidos e tijolos e talco pertumado ou não .apis para
para o tratamento das unhas dissol- pestana e sobranceiras. piepadus park
ventes e vernizes, removedores da cutl- embelezar cibos e alhos ca r mim paro
cula. glicerina perfumada para os cabe- O rosto e para os lábios, sabão e arena
los t preparados para descolorir unhas. pare barbear, sabão aertutnadc
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos - 912 ala COO tapuia' 'santioqes 'nu no
ocra a pele pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perto
Termo n.° 755.646, de 22-6-1966
',ander S.A. Crédito, Financiamento e me; eactivas para dentes, cabeies tinhas
e ditos. saquinhos perfumado prepara
Investimentos
dos em pó, pasta liquidos e tiiolos
São Paulo
praa o tratamento das unhas dissolventes e vernizes, removedores da cuti.
cuia. gllceriaa erkimada para os cabelos

N.EMEFER

#10Ú5TRIA BRASILEIRA

engates para ..aras. eixos de direção,
tratos. tronteiraa para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas. motOcargas. moto furgões,
manivelas. navios. Ónibus, pana-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões.
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas. reboque radiadores para veiculas
rodas para veicules selins. tr , ciclas, tirantes para veicules. vauões, velocipedes. varetas de contrôla do afogados e
acelerador. tróleis. troleibus. varaes de
Têm° n.° 755.651, de 22-6-1966
Moinho Tomazzoni Limitada
e preparados para descoroir unhas
Rio Grande do Sul
cílios e pintas ou sinais atificials óleo,
para e pele

• Caiu 38
Termo n.° 755.648, de 22-6-1966
Para distinguir: Aro' para guardanapos
Amau Dizioli S.A. Industrialização de
de papel aglutinado blocos para corSeitentes Oleaginosas
respondência. blocos para cálculos, blo
São Paulo

cos para anotações, calços de tipografia de papel ou papelao cápsulas de
papel, caixas de papelão, acdernetas, ca:
dernetaa. cadernos, caixas de carta°,
Cabras para papelaria, cartões de vizi
tas ou comerciais, cartões Indicas, conferi. envólucros para charutos de papel,
envelopes, etiquetas, folhas indicai, folhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mataborrao, ornamentos de
papel transparente, papeis sem impres@ao, papelinos, papeis em -branco para
Impressa°. papei. fantasia, menos para
Sorrir paredes, papel almaço com ou
sem pauta, papel anon, papel de seda,
papel em bobina para impresdo, papel
encepado, apel higiênico, papel imparmeáJel para copiar, papel para dese-

nhos, papel para embrulho impermeabilizado papel para encadernar, papel para Imprimir, papel arafinado para embrulhos, papelão, radiantes de papel.
rosetas de papel. rótulos de papel, tubos postais de cartáo
'ramo n.° 755.650, de 22-6-1966
Ludwig Scherk
Alemanha

Çebrar9
'C a r s'Y

gadeiras. estribos. escada:, r olantes. elevadores para passageiros e para carga,'

ARN

4r""
joomajwanot

Indústria Brasileira
Classe 41
Farinhas de trigo e milho
Têrino n.° 755.654, de 22-6-1966
Pedrizzi, Batisti 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

indústrk nrasileira
Classe 41

Óleo virgem de amendoim

"\\

Termo n.° 755.649, de 22-6-194—

Katadyn, Produkte A. G.
Suiça

)(alado
Classe 8
Filtros de água e aparelhos para

preparar água
Termo n.° 755.652, de 22-6-196—
Lorenzo .Adolpho Puntschart júnior

1.1 ' • ecP
Classes: 1, 16 e 28
Frase
Termo n.° 755.655, de 22-6-15-6-6 J. Rocirigues fj Irmão
São Paulo

Guanabara

Classe 32

Insígnia
Têrmo n.° 755.657, de 22-6-1966
Resicrepe — Comércio e Indústria de
Estopas Ltda.
Guanabara

RESICREPE
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 4
Esiôdas em bruto e parcialmente
preparadas
Urino n.° 755.658, de 22-6-1966 —
Stillfried juttner
• Guanabara

Celestial
indústria Brasileira
Classe 22
Fio de nylon para cciaitura

Termo n.° 755.659, de 22-6-1966
TV Grobo Ltda.
Guanabara

Umbu clima
NO TEATRO

LOPUTEX
• INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca-

Cilindro gráfico, máquinas gráficas e

rialos gráficos

Termo n.° 755.653, de 22-6-1966
Brasil Brasília — Veicules Ltda.
Brasília
"BRASIL BRASILIA — VEICULOS'

Tern-, on.° 755.656, de 22-6-1966
Editóra Livromestre Ltda.
Guanabara

Classe so

Para distinguir: Arn do. anil, azul da
Prússia alvaiade elis zinca, abrasivo&
algodão p repararia para limpar metais.
detergentes
„ •s extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
rens e de madeira, goma p are lavanderia. Impadores de luva& líquidos de
iranquear tecidos li q uidas mata-gorduras para roupas e mata óleos p ara roc
pas: oleina óleos para limpeza de car-

Classe 21
Para distinguir: Veicules e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. autoClasse 48
móveis, auto-caminhões, aviões amorPara distinguir: Perfumes, esséncias ex- tecedores, alavancas de câmbio larcos.
tratos, agua de colónia, água de touca. breques, braços para veicules, bicicledor, água de beleza, água de quina tas, carrinhos de mão e carretas, •:aulipara barba, loções e tónicos para os nhonetes, carros ambulantes, camidliões,
cabelos e para a pele. brilhantina, ban. carros, tratores, carros-berços. carrospós de branquear roupa, salicatr
dobai, "batons" cosméticos, fixadores tanques. carros-irrigadoes, carros, car- ros,
ie sódio. soda cáustica. sabão em pó
de 'penteados. petróleos. óleos para os eças, carrocerias, chassis, chapas cirsabão comum, sabão de esfregar e secabelo creme revanescente, cremes gor- culares para veiculos, cubos de veículos,
nonáceos. tijolos de polir e verniz
durosos e pomadas Pare lia:Peza da corrediços para velculos. direção, desliClasse 49

tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, r ádio-televisionadas, peças teu
trais c cinematodráficas, programas
circenses
Têrmo

755.660, de 22-6-66

TV Globo Ltda.
Guanabara

PCITWAA
Classe 32
Para chstainuir. Almanaques, ag..9.,is,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca-

tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea•
• trais e ainernatográficas, programas
circenses
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
• correr o prazo da 60 dias para:0 deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão e.presentar suas oposições ao Departamento
,sms, Nacional da Propriedade Industrial aquêlea que se julgarem prejudicados com a concessão , do registro requerido

Termo n.° 755.661, de 22-6-66
(Prorrogação)
Indústria e Comércio de . Vnhos
Gasperin Ltda.
Rio Grande do Sul
PRORROGO°

tos. tintas em piá. liquidas, sólidas ou gica coalhada. castanha. cebola, condi- c. iinutadures, interruptores. tom tdas de
pastosas para madeira, ferro, paredes. mentos para alimentos, .solorantes. corrente, lusiv et apare.hos fotográficos
construções, decorações, couros. tecidos. chouriços. dendê, doces, do,es de tru- e cinematog rág icos, tiimes rev lados,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco tas. espiriatre essênc:as alimentares, em- binóculos, óculos, aparelhos de aproxiindustrial, thiher. vernizes, zarcão
padas, ervilhas, enicovas, extrato de toê- riaçã'o, abat-jours e iustres maquinas
Casse 2
para lavar roupas para uso
mate, farinhas alimenticias, favas, féSubstâncias . e preparações químicas culas, flocos, tareio, fermentos. feijão
aomestiro
usadas na agricultcra, na horticultura, f:gos. frios. 'ssuras sêcas naturais e crisTêrmo n.Q 755.671, de 22-6s66 na veterinária e para Ens sanitários, a talizadas, glicose, goma de mascar, gor
Tobias Spodek
para tina sanitários, a saber: — adubos duras, grânulos, grão de bici gelatina
São Paulo
quimicos. ácidos sanitários, águas de. goiabada. geléias. herva doce herva
sinfetantes, álcalis, bactericidas, barati- mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
cidas, carrapaccidas. .desn'etantes este- condensado. le:te em pó. legumes em
rilizantes. enxertos, fertilizantes,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
formicidas e tosfatos
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
INDUSTRIA reAsILEIRft
Classe 3
margarina, marmelada. tnatarrãs, mas
Para distinguir: Substâncias químicas, sa de tomate, mel e melado, mate. mas.
Classe 49
produtos e preparados para serem usa- sas para mingaus, molhos coiluscos. Para distinguir: Brinquedos e passa.dos na medicina ou na farmácia
tempos
mostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 7
zes, óleos camestiveis, ostras, ovas.
Termo n.° 755.672, cie 22-6-t6
Máquinas e utensílios para serem usa- pães,, paios psalinés pimenta, pós para
Tobias Spodek
das exclusivamente na agricultura e pudins, pickles, peixes, rimaras-s. pa .
São Paulo
horticultura a saber: arados abridores tês, pett-pois pastilhas. pizzas pudins:
de sulcos, adubacleiras, ancinhos me. queijos, rações balanceadas para anicânicos e empilhadores combinados, mais, requeijões, sal, sagú, sardinhas,
VIAGEM AO
arrancadores - mecânicos para agricul- sanduíches. sorvetes, suei de tomate e de
tura, batedeiras para ceerais, bombas frutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha.
FUNDO DO MAR
para adubar, ceitadeiras, carpideiras rim, ,tremoços, tortas, tortas para aliceitados.para arroz, charruas para agri.
mento de animais e aves, torrões .
INDUSTRIA DRAS-IL EIR A
ccltura • cultivadores, debulhadores,
toucinho e vinagre
Classe 49
destocadores, sleaentegradores; esmagaTêrmos na. 755.669 e 755.670, de
Para distinguir: Brinquedos e passadores para a agricultura escarrificado
22-6-66
tempos
\
res, enchovadeiras. facas para máquI.
Tobias Spodek
nas agricolas ferradeiras gadanhos.
Termo n.° 755.673, de 22-6-46
São Paulo •
garras para arado, grades de discos
Tobias Spodek
ou destes, máquinas batedeiras para
São Paulo
agricultura máquinas Inseticidas máquinas vaporizadoras, máquinas de
tundir, máquinas niveladoras de terra,
JOVEM GUARDA
máquinas pertUradoras para a agricul.
Classe 28
• INDÚSTRIA eitASILEINA
tura. máqcinas de plantar, motoc.har- Para distinguir: Indústria e comérsio de
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de artgos e produtos fabricados de piás,
Classe 49
roçar, de semear; para asfaltra; de
ticos
Para distinguir: Brinquedos e passatorquir. de triturar, de esfarelar terra.
Classe 49
tempos
para 'irrigação, para matar formigas e Para distinguir: Brinquedos e passaoutros insetos, para borrifar • e pulveritempos
Termo n.° 755.674, de 22-6-66.
zar desinfetantes, para adubar para
Editorial Brugtiera Ltda.
Termo n.° 755.668, de 22-6-66
agitar e espalhar palha, nara colhe:
Guanabara
"Nykko" — Utilidades Domésticas
algodão, para colher cereais máquinas
Ltda.
amassadoras para çins agrícolas, de
São Paulo
cortar árvores, para espalhar. para capinar, máquinas combinadas para se.
mear e cultivar, de desbanar para eis.
Classe 32
sacar, máquinas e ancinhos para torraPara distinguir: Almanaques, agendas,
-opettapio s-elopeasoa sauintiam 'suai)
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
ras mecânicas. raladores mecânicos. roINDÚSTRIA BRASILEIRA
tálogos, edições impressas, revistas, órlos compressores para a agricultura
gãos de publicidades, programas radio.
Classe 8
sachadeiras, se:madeiras. secadeiras.
marcadores de serra tosadores de gra- Para distinguir os seguintes artigos elé- fõnicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
ma., tratores agricc las, válvulas para tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
circenses
pick-ups, geladeiras, sorveteiras; apare.
máquinas agricolas
'hos de refrigeração. enceradeiras, asTermo
n.°
755.675,
de 22-6-66
Classe 19
piradores de piS fogões, fornos e fogaEditorial Bruguera Ltda.
Para distinguir: Aves, animas vvos, reiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
Guanabara
bicho da sêda, bovinos, cavalar, capri- aalanças, ferros elétricos de engomar e
nos, galináceis, ovos, ovinos sumos
russas, batedeiras, coquete/eiras, espre. Classe 41
medores liquidificadores elétricos máAlcachofras aletria, alho, aspargos, quinas para picar e moer legumes e
açúcar, alimentos para animais, amido, carne, resistências elétricas, fervedores,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta, estufas, ventiladores, paen/as e bules
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei- elétricos, refletores, relógios de ar reClasse 32
tonas banha, bacalhau, batatas, balas. frigerado formas elétricas, máquinas Para distinguir: Almanaques, agenda%
biscoitos, bombons. bolachas- baunilha, fotográficas e cinematográficas. cam- anuários, álbuns impressos, boletinz,. cal
café em pó e em grão, camarão, canela. painhas elétricas, garrafas térmica& re- tálogos, edições impressas, revistas, dei
em pau e em pó. cacau. carnes, chã, ra4ores automáticos, lâmpadas. apare- gãoa de publicidades, programas rachar
caramelis, chocolates, confeitos, cravo lhos de luz, fruorescente, aparelhos de fónicos, rádio-televisionadas, peças TU,
cereais, cominho. creme de le:te. cremes comunicação interna, esterilizadores. contrais e cinematográficas, programas
alimenticios, croquetes, compotas, can- lenzadores, bobinas, chaves elétricas.
circenses

OS CHEYENES
.

. ...—

Jose O;;esIs t moiam.
•

•-

Classe 42
Vinhos
Têrmos ns. 755.662 a 755.667, de
.
22-6-66
Cardeal — Materiais Elétricos S. A.
São Paulo

"CARDEAL"
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona

ác.iaos. acetatos, agentes químicos para
o tratammto e coloraçâo de fibras, te.
ciclos. couros e celulose: água-raz. al.
bumina. anilina& alutnen. alvaiade, alvejantes industriais. aluminic em pó
auonlaco..anti-incrustantes. anti-oxidan.
tes. enti-corrosivos, anti-detonantes. azo.
tatos. água acidulada para acumulado.
res, água oxigenada para fins industrial& amónia: banhos pare galvanização
benzinas. benzol. betumes. bicarbonatc
de sódio, de potássio: cal virgem. car•
vões, carbonatos, catalizadores. ululo.
se, chapas fotográficas, composições. ex.
tintores de incêndio, cloro. corrosivos
cromatos. corantes. creosotos: descoran
r desincrustantes. dissolvente& emulsões fotográficas, en1 fie. eter. esmaltes. eestearatos: fenol. filmes sensibili.
zados para fotografias. fixadores. fluidos para freios. formol fosfatos industriais. fósforos industriais. fluoretos
flauckintes irra solda: galvanizadores
glicerina: hidratos. hidrosulfitos: itapermeabilizantes. ioduretos lacas: massas
p- atura. magnésio, mercúrio, nitra.
tos. neutralizadores. nitrocelulose; pro.
oxidos. oxidante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para im.
pressão, potassa industrial, papéis haliográficos e preliOcopista peliculas 'sensíveis. papéis para footgrafias .e análi.
ses de laboratório, pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias, produtos para niquelar. pratear e cromar.
produtos para diluir tintas. prusslatos,
reativos. removedores. sabão neutro.
sais, salicilatos secantes. sensibilizantes.
diletos. soda cáustica, soluções má:nicas . de uso industrial, solventes. sulfa-

TIMM

NI.KKO

Pintar e Brincar

Telerarnç
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Termo n.° 755.676, de 22-6-66
Fernandes Azevedo Bebidas Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
vvvvvvy

PTIN
PEUA
,NDuSTRIA
BRASILEIRA

/N A A A />n"
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch. oipermint, rhuin,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Têrmo n.° 755.677, de 22-6-66
Fernandes Azevedo Bebidas Ltda.
, Guanabara
PRORROGAÇÃO

COLAR MAGICO
Indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. an:z bitter. brandy. conhaque, cer.
vejas. ternet, genebra, gin. tramei. licores, nectar, punch pipermint, rhum.
sucos de frutas sem .álcool, vinhos, ver.
mouth vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sk-v
Têrmo n.9 755.678. de 22-6-66
Prudencio & Andrade Ltda.
Piauí

(1)~ 7,tuth.
INDUSTRIA BRASILEIRA

dagem metálica; mesas de comando dagem metálica; mesas de comando
para centrais, sub-estações e laborato- para centrais, sub-estações e laboratórios de eletricidade
rios de eletricidade
Termo n.° 755.680, de 22-6-66
Termo n.° 755.684, de 22-6-66
Officine Elettromeccaniche Galileo di Officine Elettromeccaniche Galileo di
Battaglia Terme S. p. A..
Battaglia Terme S. p. A.
Itália
Itália

limpar vidraças, preparados para conservar o escorregamento das correias,
massa para encerai, pasta para lustrar
e conservar calçadOs. pópara
prata pó para limpar talreres, prep..
rados para conservar couros
Termo n.° 755.687, de 22-6-1966
Laticínios Sonata Ltda.
Guanuabara

r GAME° BRASILEIRA
Classe 8
Interruptores; disjuntores; seccionadores; isoladores; transformadores de corrente; transformadores de potencial;
Classe 41
instrumentos e aparelhos de medição
elétrica; aparelhos para ensaios e tesLaticínios
tes elétricos; quadros elétricos de blinTermo
n.°
755.688,
de 22-6-1966
dagem metálica; mesas de comando
Victorio
Pereira
Marzano
para centrais, sub-estações e laboratóMinas Gerais
rios de eletricidade
Classe 8
Interruptores; disjuntores; seccionadoTermo n.° 755.681, de 22-6-66
Officine Elettromeccaniche Galileo d- res; isoladores; transformadores de corrente; transformadores de potencial;
''tattaglia Terme S. p. A.
instrumentos e aparelhos de medição
Itália
elétrica; aparelhos para ensaios e testes elétricos; quadros elétricos de blinClasse 41
\\S-O dagem metálica; mesas de comando Pickles, conservas
e conservas em geral
para centrais, sub-estações e l aboratórios de eletricidade
Termo n.° 755.689, de 22-6-1966
Termo n.° 755.685, de 22-6-66
Companhia Produtos Pilar S.A.
Officine Elettromeccanichr Galileo di
Pernambuco

ganata.

Battaglia Tertne S. p. A.

Itália

PRORROGACÃO

Classe 8
Interruptores; disjuntores; seccionadó
res; isoladores; transformadores de rcm.rente; transformadores de poten c ial;
instrumentos e aparelhos de medição
elétrica; aparelhos para ensaios e testel elétricos; quadros elétrcos de blindagem metálica; mesas de comando
para centrais, sub-estações e laboratórios de eletricidade
Têrmo n. 9 755.682, de 22 6-66
Officine Ele ttretneccaniche Galileo
Battaglia Terme S. p. A.
Itália

Classe' 41
Vinagre
Termo n.° 755.679, de 22-6-66
• Classe 8
Officine Elettromeccaniche Galileo di Interruptores; ciisjuntgres; seccionadoBattaglia Terme S. p. A.
res; isoladores; transformadores de corrente; transformadores de potencial;
Itália
a
instrumentos e aparelhos de medição
elétrica; aparelhos para ensaios e tes-

ELETROGALILE0

i

•
IIATTACOA. TLOP(É.

Classe 8
Interruptores: disjuntores; seccionado
res; isoladores; transformadores de corrente; transformadores de potencial;

instrumentos e aparelhos de medição
elétrica; aparelhos para ensaios e tes-

tes elétricos; quadros elétricos de blindagem metálica; mesas de comando
para centrais, sub-estações e laboratórios de eletricidade
.Termo n.° 755.686, de 22-6-1966
José Martins dos Anjos
tes elétricos; quadros elétricos de blinRio de Janeiro
dagem metálicai mesas de comando
para centrais, sub-estaçõrs e laboratórios de eletricidade
Térmo n. 9 755.683, de 22-6-66
ex4
Officine Elettromeccaniche Galileo di
Ç.r

Classe 41
Biscoitos •
Têrmo n.° 755.690, de 22-6-1966
Cia. Produtos Pilar S.A.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO,,

Battaglia Terme S. p. A.
Itália

GALILEO ELÉTRICA
Classe 8
Interruptores; disjuntores; seccionadores; isoladores; transformadores de corrente; transformadores de potencial;
instrumentos e aparelhos de medição
elétrica: aparelhos para ensaios e testes elétricos; quadros elétrcos pie blin-

Classe 8
InterruptGres; Jisjuntores; secciona doClasse 46
res; isoladores; transformadores de cor. Abrasivos. preparados para dar brilhe
rente; transformadores de potencial; em rolos, carbureto de sulca abrasivo
instrumentos e aparelhos *.de :medição cera em pó ara lustrar madeira, cera
elétrica; aparelhos para ensaios e tes- para polir cera para conservar e Polis
tes elétricos; quadros elétricos de blin- rnnveis e ..ssoa :hos. • composições para

Classe 41
Bolachas
Termo n.° 755.694, de 22-6-1966
Araken Távora
Guanabara

Sditém dt 2942attot
Classes: 32 e 32
Titulo
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Publicação feita de acerdo com o art. 130 'do Código da Propriedade Industrial, Da data da publicaçáo começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
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Termo n.° 755.691, de 22-6-1966
Alimonda Irmãos S.A.
Pernambuco

Têrmo n.° 755.697, de 22-6-1966
Têrmo n.° 755.703, de 22 -6- 1966
Taimencol TaVares Imóveis Engenharia Laboratórios Burrodghs Wellcome do
e Comércio Ltda.
Brasil S.A.
Guanabara
São Paulo

:PRORROGAÇÃO

TAIMENCOL

7,2110'1

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe
Termo n." 755.698, de 226-1966
Editôta Chuvisco Ltda.
Guanabara

Classe 46
Cera para assoalhos
Têrmo n.° 755.692, de 22-6-1966
Companhia Produtos Pilar S.A.
Pernambuco

PRORRVG4A0

CHI)VISCO
Classe .32
•
Revista, jaenai e
impressos
Termo nf' 755.699, de •22-6-1966
A. Silva & Cia. Ltda.

PRORROGAÇÃO

SEPTRINI

Classe 3
Substâncias e preparados medicinais e

eyoa.,‘505 ?Ltar,P/9,
qecle- e2:f YlaIngtxCO
Classe 41
Farinha alimentic.a
Termo n. 9 75.-.-693, de 22-6-1966
Companhia Produtos Pilar S.A:
Pernambuco

--C 4r-lk (S a

e.ro

•

(ISC

\ri.

ra

W_ off osolorii
Classe 16
Titulo de Estabelecimento
- --~911
Termo n.° 755.705, de 22-6-1966
Camina I3ouzon j Cia.Ltda.
Bahia

Têrmo n. 9 755.695; de 22-6-1966
Empresa de Transportes Rio-Minas
Limitada
São Paulo
,.
• ,PRORROGAÇÃO
, • .' .tm,i4:1À.,r'i•*".--N,`."4"''' -,.....
laPOCCA 01' TRAPOPORtlie'

IO—MINAS LTDA.
Nome Comercial •
TermO n.° 755.696, de, 2.2-6-1966 .
Bambura Lanches e- Comestiwis Ldta.
Rio de. Janeiro

• Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 755.711, de 22-6-1966

• W. Pereira & Filho Ltda,

DE FUTEBOL DE PRAR.

AUTO VITORLf.S,

f;laes4.1 t3u2lo e 33
êrmo a. 755.700, de 22 - 6 - 1966
A. Silva & Cia. Ltda.
.
bounabara

Classe 11
de Estabelecimento
Termo n.° 755.712, de 22-6-1966
Galeria Kitty Modas Ltda.
Bahia
•

CROMOSUL

GALERIA 1--CIT.,,TY)

à_ttro s I. a •• 54
Classe 33
Titulo
Termo n.° 755.702, de 22-6-1966
Armour pharmaceutical Company
Estados Unidos da América

• Classe 41
Biscoitos

Classe 21
Título de Estabelecimento
Termo n.° 755.710, de 22 - 6 - 1966
Nabla Representações & Comercio
Limitada
•
Bahia

Bahia

044,

rv:512ettco

CAR

CROMO •AMAPORISTA

Classe 3!
Re, istm
a1 e álbuns imo. essos
Termo n.° 575.701, de 22-6-1966
Diadema Cabeleireiros Ltda.
Gnanabara

PRORROGAÇÃO

kTUD

farmacêuticos
Termo n.° 755.704, de 22-6-1966
Orge ei Garrido Ltda.
Bahia
•

uanaban

fri9sosoesa

Têrmo n.° 755.709, de 22-6-1966
Jorge Bernardo Manuel
Bahia

[ELAMATROL
Classe 3 •
Uni produto farmacêutico, especialmente um preparado anti-inflamatOrio
Termo n.° 755.707, de 22-6-1966
Socimat Ltda.
Mato •Grosso

Classe 41
Artigos da classe
Têrmo n.o 755.706, de 22-6-1966
Melo, Ruth
Cia. Ltda.
Guanabara

GURI-LAR

Classe 49
Artigos da classe
Termo n." 755.708, de 22-6-1966
Socimat Ltda.
Mato Grosso

SOCIMAT
INDÜSTRIA MÃS)LEITIA
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 755.714, de 22-6-1966
Rhodia
Indústrias Químicas e
Téxtêis S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
RPODJACE174

•

SAMBURÃ

syLom • .
ZZ

Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 755.713, de 22-6-1966
Irmãos Almeida ,Comércio . e
Representações Ltda.
Bahia

(CASA DUMAR
Classes: 1 le 18
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 755.715, de 22---6.-1966
Rhodia — Indústrias Químicas C
Têxteis S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

1.)OLISO-SAb
Classe 3
Uma. especialidade farmacêutica desti..1
nada á substituir o plasma sanguíneo
Termo n.° 755:718» de 22=6-1966
• Rhodia
Indústrias Químicas e'
Têxteis S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO'

c14 BRasit',.,

LANCES •COMESTIVEIS
Classes: 33, 42 e 41
. Título

N.'

CWse 16
Sinal de propaganda

Classe 1
Nylon cm pó paar moldagem

Classe 36
Meias
a
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Termo n.° 755.716, de 22-6-1966
Rhodia — Indústrias Químicas e
Têxteis S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃC .

Classe 22
Fio de pesca
Têrmo n.° 755.717, de 22-6-19,66
Rhodia — Indústrias Químicas e
Têxteis S.A.
São Paulo
•

-PRORROGAÇÃO
•

fRY41fflaCtãtLarlIONYLOWLIAKYLOUYLONYLMILON1111/4
TIORIONYLOWLONYLOWLIONYLONYCONYLOOLONYLONY
LONYLMITLONYLONYLONYLONYLOWLOytONYLONYIANII
ONTLONYLONTLONYLOWLOWILONYLONYLONYLONYLONYLO
NYLONICIONYLONYLONYLONYI.ONYLONYLCHYLNYtONYLOtf
YLONYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLONY
LONYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLOWLONYLOXYLOWYL
ONYLOUYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLONYLo
tlYLONYLOWLONYLONYLONYLONYLONTLOINLONYLONYLON
WANYLONYLONYLANYLONYLOWLOINLONYLONYLONYLONT
1011n0 GONYLORLOWILONYLONYLONYLONYLONYLOWA
ONYLONVLONYLONYLONYLONYLOWLONYLONYLONYLORM
trilANYLOSYLONYLOMILORLOW/LONYLONYLONTLONTLOI

,lotas. botinas .•ões. boinas. baba.
douros, bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão. coletes, capas, chales.
:achecols, calçados. chapéus. cintos
:Intes, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cel.
camisas. camisolas. camisetas
-• -cos. ceroulas. colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. ec.ha,nes. fantasias, fardas para militares. co.
'enlata, fraldas, galochas. gravatas, gorros, logos dt [ingeris. faqueia& laquês.
luvas, ligas, lenços. mantõs meias
maiôs, mantas. mandribo, mastilhas.
let6s, pelas. penhoar. rel'over. pelerinas
peugas. pouches..polainas, „fansas. pu.
nhos, perneiras. gutmonos, regatos
robe de chambre. roupão, sobretudos
uspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks
toucas. turbantts. ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.o 755.723, de 23-6-1966
Papelaria União Ltda.
Guanabara

PRORROL3AÇÃO
aime.

.INDUSTRIA BRA5KEIRA

MIL
Indústria Brasileia
• Classe • 3
Uma especialidade destinada ao tratamento das infecções oculares
Tèrmo n.o 755.720, de 22-6-1966
Rhodia — Indústrias Químicas e
Têxteis S . A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

ESTREPTALIL
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica destinada ao tratamento d egastroenterites
Termo n.9 755.721, de 22-6-1966 •
,Rhodia — Indústrias Químicas e
Têxteis S.A.
São Paulo

PRORROGAÇACI

?CjíAt. IIA
Classe 36
Para ` distinguir: A rtigos de vestuários
O roupas feitas em geral: Agasalho,*
'aventais, alpargatas, anáguas, blusas,

Classe 31
Tendas, lonas, correias de transmissão
de tôda espécie, cordoalha e barbante.
Material de vedação e mangueira
Classe 39
Artefatos de borrach ae de gutapercha,
não incluídos em outras classes
• Têrmo n.° 755.730, de 23-6-1966
OBRASP — Organizações Brasileiras e
Publicidade Ltda.
Guanabara

OBRASP

Classe 22
Fios de nylon
Termo n.° 755.719, de 22-6-1966
Rhodia — Indústrias Químicas e
Têxteis S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO .

nhos, perneiras, quimanos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, shorts. sungas, atolas cin Mack',
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termos ns. 755.728 e 755.729, de
23-6-1966
•The Bates Rubber Company
Estados Unidos dh América

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 38
Livros, blocos, cartões e congêneres,
sem impressão
Têrrao n.° 755.722, de 22-6-1966
Rhodia — Indústrias Químicas e
Têxteis S.A.
São Paulo

Classe 50
Publicidade
Têrmos as, 755.724 a 755.727, de
23-6-1966
Hanna-Barbera Productions, Inc.
Estados Unidos da América'

luvas. ligar, lenços, mantõs, meiam
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, gales, penhoar, pu/over, pelerinast
peugas. pot:cher, polainas. pijamas, punhos. perneiras, quimonoa, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, unlionnes
e vestidos
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentares
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, passatempos e art.gos desportivos: Autotomóveis e veiculos de brinquedos,
armas de brinquedo, baralhos, bolas
pare todos oda esportes, bonecas, árvore de natal, chocalhos, discos de arremêsso desportivo, figuras de aves e
aves e animais. Jogos de armar, jogos
de mesa, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras
pare esporte, nadadeiras, rêdes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Termo n.° 755.731, de 23-6-1966
• Doreca Representações Ltda.
São Paulo
O

E E C A

Industria Brasileira
Classe 50
Impressos em geral da firma
• Termo n.° 755.732, de 23-6-1966
Minerva 5. A. Drogarias, Farmácias e
Comércios Reunidos
Paraná

AQMAC IAS
ROM‘RCIOS REUNIDO$

O GOGRACIVIS • F

PROn,::ouAçAo

RHOD
nffá. Munam norherrA,

riCsaloa DE itAION

uno

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
botas. botinas, blusões. boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, 'capas, chales,
zachecols. calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. fantasias. fardas para militares, coleulais, fraldas. galochas, gravatas. goreis. 'logos dt lingerie, jaquetas. laquês.
luvas. luas. lenços. manteis, meias
maiô& mantas. mandriho. mastilhas. ma .
'etós. palas. penhoar. pulos-er. pelerinas.
Peugas, ponches, polainas, pijamas, pu-

CURITIBA OAQ4N4

.
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agm.las,
Classe 3
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, ór- Especialidades farmacêuticas, produtos
afica iis
gãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teaTêrmo n. 9 755.734, de 23-6-1966
tral e cinematográficas, programas
Horst S.A. — Tintas e Vernizes
circenses
São Paulo
Classe 36 • •
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
HORST S.A. aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas. botinas, blusões, boinas babaTINTAS E VERNIZES
douros bonés, capacetes. cartolas, caraouças, casacão, coletes, capas. chales:
Nom eComercial
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas., combinações. corpinhos calças
Termo n. o 755.736, de 23-6-1966
dolina, ...batons". cosméticos. fixadores
Solvan
Indústria Química S.A.
de penteados, petróleos, óleos para os
São Paulo
.abelo. creve refuvenescentr, cremes
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
SOLVAN-INDOSTRIA
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominó& acharQUÍMICA S.A.
pes fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorNome Comercial
ros, ogos de lingerie. iaa ll etas. 'agua
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l'ermo n.o 755.733, de 23-6-1966
ARVIC — Artefatos Vibrados de
Concreto Ltda.
Paraná
í

Termo n.o 755.739, de 23-6-1966
Atlante S.A. — Balas e Caramelos
São Paulo

A R Y1C1

t Indústria Brasileira'
Classe 16
Blocos armados, vibrados, centrifugados,
em concreto e pré-moldados em geral:
Estacas, guias, postes, sargetas e tubos
de concreto
.--Têrmo n.° 75-5.735, de 23-6-1966
Horst S.A. — Tintas e Vernizes
São Paulo

de visita, duplicatas, debêntures, enve- café, toalhas para banquetes, guarnilopes, faturas, folhinhas, letras de câm- ções para cama e mesa, toalhinhas
bio, notas fiscais, notas promissória,
(cobre pão)
papéis de correspondência, passagens,
Termo n.o 755.749, de 23-6-1966
recibos, cartazes e outros elementos de
(Prorrogação)
publicidade e porpaganda em geral
Laboratório Hertape Ltda.
• Termo n.° 755.744, de 23-6-1966
Minas Gerais
Editóra Abril Ltda.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Casa e Cozinha-,

Classe 50
Anúncios impressos, ações, bilhetes, cheques, cupões, cartões comerciais, cartões
de visita, duplicatas, debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais, •notas promissórias,
Classe 41
Balas, pastilhas, drops, bombons, cara- papéis de correspondência, passagens,
meios, gomas de mascar, doces, choco- recibos, cartazes e outros elementos de
publicidade e porpaganda em geral
lates e confeitos
INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Térmo n.o 755.745, de 23-6-1966
Têrmo n.° 755.740 de 23-6-1966
Classe 1
Editeira Abril Ltda.
Atlante S.A. — Balas e Caramelos
Substâncias e preparações químicas usaSão Paulo
São Paulo
das nas indústrias, na fotografia e nas
prato
vemselho
vermeDw
análises químicas, substâncias e prepa.
rações químicas anticorrosivsa e.
antitoxicantes
Têrino n.° 755.737, de 23-6-1966
Solvan — Indústria Química S.A.
_ São Paulo
Classe 50
Anúncios impressos, ações, bilhetes, cheques, cupões, cartões comerciais, cartões
de visita, duplicatas, debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de camINDÚSTRIA BRASILEIRA
bio, notas fiscais, notas • promiásOrlas,
~reta
Classe 1
papéis de correspondência, passagens,
Substâncias e preparações químicas usarecibos, cartazes e outros elementos de
Classe 41
das nas indústrias, na fotografia e nas
publicidade e porpaganda em geral
análises químicas; substâncias e prepa- Balas, pastilhas, drops, bombons, carameios,
gomas
de
mascar,
doces,
chocoTermo n.° 755.747, de 23-6-1966
rações químicas anticorrosivas e
(Prorrogação)
lates e confeitos
antioxidantes
Knoll
A.
G.,
Chemische Fabriken
Termo
n.o
755.742, de 23-6-1966
Têrmo n.° 755.738, de 23-6-1966
Edittora Abril Ltda.
Su iça
Silvio Delpretti Graça
São Paulo.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

HORST

Os Grandes
Compositores

SOLVAN

Guia
Médico
ATLAS
do Lai
Classe 33
Título de Estabelecimento

Térmo n.° 755.741, de 23-6-1966
Empreendimentos Comerciais
Kotobuki Ltda.

Classe 50
Anúncios impressos, ações, bilhetes, cheques, cupões, cartões comerciais, cartões
de visita, duplicatas, debêntures. envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais, notas promissórias,
papéis de correspondência, passagens,
recibos, cartazes e outros elementos de
publicidade e porpaganda em geral
Urino n.° 755.743, de 23-6-1966
Editôra Abril Ltda.
São Paulo

BROMIIRAL
Classe 3
Um produto farmacêutic °sedativo
Termo n.° 755.751, de 23-6-1966
Tecidos Novaes S .A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Zreciboe inovaes
Indústria Brasik.'.ira

Classe 37
Roupas brancas para • cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanaINDÚSTRIA E' AS!LEIRA
pos, logos bordados, jogos de casinha,
lençóis, mantas para camas, panos para
• Classe 45
casinha e panos de pratos, toalhas de
Sementes e mudas pára a .agricultura,
Classe 50
horticultura 'e floricultura, flores,
Anúncios impressos, ações, bilhetes, che- rosto e banho, toalhas de mesa, toaplantas, bulbos e tubérculos
ques, cupões, cartões comerciais, cartões lhas para jantar, toalhas para chá e

da Menina Moça

SULFAGUA
Indústrn, Brasileira,
Classe 2
Preparado medicamentoso veterinário
Têrmo n.9 755.750, de 23-6-1966
(Prorrogação)
Metalúrgica Matarazzo S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

INDUSTRIA B.RASILEIRA,
Classe 11
Latas, bandejas, cestas para papéis,
latas d elixo e porta-pão
Termo n.° 755.748, de 23-6-966
(Prorrogação)
Edme Rafael I:)ttati
Argentina
PRORROGAÇÃO.

IFPM!GLAS
Classe 14
Vidro resistente às variações de
temperatura
Têrmo n.° 755.746, de 23-6-1966
Editóra Abril Ltda.
São Paulo

Os

Grandes
PintorW,

Classe 50
Anúncios impressos, ações, bilhetes, chea
ques, cupões, cartões comerciais, canal
de visita, duplicatas, debêntures, envelope,,, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais, notas promissórias,
papéis de correspondência, passagens.
recibos, cartazes e• outros elementos, de
publicidade e porpaganda em geral
Termo n.o 755.752, de 23-6.1966
Laonte Rinalcii Gomes
Guanabara

Província
Indústria Brasileira
Classe 41
Azeite de oliveira
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Publicação feita de acordo com' o art. 130 do Código da Pro p
ila-tule Industrial Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Dura= esse prazo poderão apresentar suas o p osições ao Dep
artamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem p rejudicados com a concessão,
registro requerida
•
Termo n.° 755.753, de 23-6-1966
Cia. de Cigarros Souza Cruz
Guanabara

rd-caps. massas para enxertos pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para deufrui.) insetos, hervas e plantas daninhas, sais para fins agrícolas, sala para
fins horticolas, substâncias caiam Icei:
para destruir insetos. banias e plantas
daninhas venenos contra a verrina
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Têrmo n.o 755.756, de 23-6-1966
Ronema Auto Peças e Mecánica Ltda.
São Paulo

cachecols calçados, chapéus. cintos
dntas, combinações- corpinhos, ca.asta
rte sen:soras e de crianças. calções. calças. camisas, anrnisolas. camisetas,
FRORROGAÇÃO
cuecas, ceroulas, colannhoa cueiros,
oca tantasiaa tardas oara militares. colegiais, fra,cias, galochas gravatas gorvet:s07"-^at
ros. logos de litigaria_ laquetas, leques.
sta
uvas. ligas, lenços. alarmas, meias
fama
rumas. mantas. mandrião mantilhas, mictes. oalas•.penhoar oulover, oaierinaa.
aeugas. ponches. poiainas. °flamas au
Qaaas 44
calos, perneiras.
quunonoa
regalos
Cigarros,. acendedores para cigarros
robe de chambre, roupão, sobretudoa
taromatizadoe para fumantes, bolsas para
'suspensórios. saidas de banho, sandálias_
RONEM A
fumo, bolsas para rapé cachimboa. carmeteres, shorts. sungas. atolas ou slacha
IntrSTRIA BRASILEIRA
aiier. roucas turbantes, ternos, um
teiras para fumo, charutos, cigarreiras.
cinzeiros, estofos para cachimbo. filtros
formes e vestidos
para piteiras, fosfore:ras de bolso, isLasse 21
Térmo n.° 755.760, de 23-6-1966
queiras, palha para cigarros. piteiras Para distinguir: Veiculos e suas :artes
Prelude Modas S.A.
ponteiras de cachimbos, porta-charutos integrantes: Aros para bicicletas, auto.
São Paulo
rapé, sacos para fumo
{neveis, auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de câmbio barcoa,
Termo n.9 755.754, de 23-6-1966
• PRELUDE MODAS S/A0
breques, braços para veiculos. bicicleConfecções Gravi Ltda.
tas, carrinhos, de mão e carretas, CamiSão Paulo
Nome Comercial
nhonetes, carros ambulantes. caminatsea.
Termos na. 755.758 e 755.759, de
carros, tratores, carros-berços, carrosVX
23-6-1966
tanques. carros-irrigadoes. carros, .corXa cklotZicl Braedlei.ics^ oças, carrocerlas. 'chassis, chapas cir- São Jorge Industrial de Plásticos Ltda.
culares para veículos cubos de veiculas,
São Paulo
Classe 36
corrediços para veiculo& direção. desliPara distinguir: Artigos de vestuários gadeiraa, estribos, escadas rolantes, eleroupas feitas em geral: Agasalhos, vadores pari passageiros e para carga,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas, engates para carros, eixos de direção.
botas, botinas, blusões, boinas, baba- freias, fronteiras para veículos, guidão.
douros, bonés,„, capacetes, cartolas, cara- locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
puças, casacão, coletes, capas, abales, motocícietas, tnotocargas, moto furgões
MIDÚSTRIA GreAsiailtts
cachecols, calçados, chapéus, cintos, manivelas, navios, ônibus, para-choques,
datas, combinações, corpinhos, calças para-lamas, para-brisas, pedais, paraõea.
de senhoras e de crianças, calções, cal- rodas para bicicletas,, emas para bicicleClasse 49
ças, camisas, camisolas, camisetas, tas, reboque, radiadores para veículos, Para distinguir logos, brinquedos, pascuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. rodas para veiculos, selins, ta ciclos, ti- satempos e artigos desportivos: Autosaias, casacos, chinelos, domines, achar- rantes para veiculo& vagões ve/ocipe- toa:neveis e veiculas de brinquedos.
pes, fantasias, fardas para militares, co- cles, varetas de contrôle do afogador e armas de brinquedo, baralhos, bolas
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- acelerador. tróleis, traleibua, varaes de para todos os esportes, bonecas, árvoros, fogos dt lingerie, Jaquetas, 'actue&
carros. toletes ',ara sarros
res de natal.' chocalhos, discos de arreluvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
messo desportivo, figuras de aves e
Termo n.° 755.757, de 23-6-1966
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, maaves e animais, logos de armar, logos
Socil
Pró
Pecuária
S
.
A.
let6s, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
de mesa- luvas para esporte, miniatuSão Paulo
peugas, pouches, polainas, pijamas, puras de utensílios domésticos, máscaras
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
para esporte, nadadeiras, redes para
robe de chambre, roupão, sobretudos,
AVESTRESS
pesca, tamboretes e varas para
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
pesca
Indústria
Brasileira
sueteres, aborta, sungas, stolas ou aladas,
Classe 28
toucas, turbantts, ternos, uniformes
Classe 41
Para distinguir: Artefatos de material
e vestidos
Rações balanceadas, v(taininas e alimen- plástico e de nyion: Recip:entes fabritação para aves: Alpiste, farelo, querela, cados de material plástico. revestimenTêrmo n.° 755.755, de 23-6-1966
sementes para pássaros e grânulos
tos confeccionados de substâncias aniFarmopecuária S.A. Produtos
compostos
mais e vegeta:s: Argolas, açucareiros
Veterinários
armações para 6cclos, bules, bandejas,
São Paulo
Termo n.o 755.761, de 23-6-1966
Comércio e Indústria de Tecidos e Fios bases para telefones, baldes, bacias, bolsas., caixas, carteiras, chapas, cabos
Zilbernyl Ltda.
„DZOB@WOR3'..
paru: ferramentas e utensílios. cruseta&
São Paulo
g etwan 2reraZadva
-:aixas para acondicionamento de alimentos, caixa de material P lástico Pa1G2
Z1 LBERBYL
Classe 2
baterias, coadores, copos, canecas, conSubstâncias e preparações química.,
dítitji
raol I ai ra
chas, capas para álbuns e para livrou
limadas na agricultura, e saber: adubos,
cálices, cestos, castiçais para velas,
adubos artificiais para o solo, álcalis
Clama
caixas para guarda de ibjetos.
para fins agrícolas. bacterlddas, ceras Para distinguir: Artigtio de vestuários choa coadores para chá, descansocarropara
para enxertos. danamicle de cálcic e roupas feitas em geral: Agasalhos, pratos, copos e copinhos de plásticooa
Uxmo adubo para o solo, defumai:Pores. aventaia, alpercatas anáguas, blusas para
soraetes. ca:xinhas ' de plástici
desinfetantes usados na agricultura e tantaa. botinas, blusees, boinas, babasorvetes, colherinnas. pasinhas
ai horticultura, escórias básicas para iontge3,, banat. capacetes. cartolas, cara, sara
g
adubos, essências para exterminar ani- ptaçaa, casado, coletes, capas. cheias. arfinhos de plástico para sorveres forminhas dit plástico para sorvetes, discos.
mais e plantas daninhas, extratos de
crilassia para fins horticolas, fertilizanPREÇO p NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
tes para 'c solo, formicida, guano, inse-

Q'

JORRE

[Rt

o

ambreagen de material plástic©. embalagens de mater:al plástico para sorvetes. estojos para objetos, espumas de
mylon, esteiras, enfeites para autora&
veis, massas antis ruidos, escoadorea
pratos, /unis. •tórmas para doces. fites
para bolsas, !lacas guarnições guaraf.
lições para porta-blocos. guarnições
fiara I:q uidificada'res e para batedeiras
ie frutas e legumes, gcarnicões de amaria) plástico para utensílios e eibjetoas
auarnições p ara bolsas garfos, galastes
para cortinas, ferro laminados, piascoa, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pululam
de couro, rédeas. selins, sacos para viag em, sacolas, saltos, solas e solados,
ticos. lanche-1.as , mantegueiras, mala()
arinóis, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos, palitutros. pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentoa pop
cadores de água para uso doméstico,
aarta-copos. porta-niquein, porta-novas,
porta-documentos piaras, rebite° cedilhas. reeipientes, supartes, suportes ?ara
guardanapcs. saleiro tubos, tigela%
tubos para ampolas. tuOs para seringas, travessas, tipos de material pião'ico. sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilha.
rica para a c andicanamento. vasos. Idearas. colas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
corrumes, para marceneiros, para sapaadros, para vidros, pasta adesiva para
mater:al p lástico e maeral
Termo n.° 755.765, de 23-6-19
Cia. de Tecidos Hélios Leão
Rio Grande do Sul

CIA0 DE TECIDOS
áELIOS
Nome Comercial
Termos eis. 755.766 e 755.769, da
23-6-1966
Music/ave — Editara Musical Ltda.
São Paulo

MUSICLAVO
In chi st,r1c Brasileira
Classe 32
Para d.atinguir: Almanaques,' agenás,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, Cagãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tuteai .; e cinematográficas, programas
circenses
Classe 8
Discos, tapes, fitas magnéticas e filmes
revelados
Termo n.° 7E5.768, de 23-6-1966
Musiclave --"ditôra Musical Lte
São Paulo
•

MUSICLAVE — EDITORA
MUSICAL LTDA
Nome Comercial

