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ANO XXIV - N.° 245

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 27 de dezembro de 1966

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO , 10 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Diversos
Veb Cari Zeiss Jena - nos recursos interpostos aos indeferimentos
dos têrmos.
N9 274.923 - Marca: Ernrst Abbe
Jena.
N9 274.924 - Marca: Ernst Abbe
Jena.
NO 274.925 - Marca: Ernst Abbe
Jena.
No 2'74.927 - Marca: E'rnst Abbe
Jena - Arquivem-se os recursos e
conseqüentemente os processos.

EXPEDIENTE DO SR. SECRETA- em superfície de veludo e semelhantes. O Senhor Secretário da Indústria
RIO DA INDLISTRIA
- Concedo a preferência solicitada, - Heraldo Souza Mattos negou pronos têrmos da Portaria no 6, de 1965. vimento aos recursos abaixo interpostos a fim de manter as decisões
Pedidos de preferências
EXPEDIENTE DO SR. SECRETA- anteriores.
Jayme Maria Francisco de Castellvi
Termos:
RIO DA INDÚSTRIA
Ortega - no pedido de preferência
N9 290.746 - Marca Telegel - Redo termo 149.296 - modelo de utiliDespachos em Recursos
querente: Telegel Aparelhos Elétridade para "Tampa precinta. - Concos Ltda. - Recorrente: Cia. InExpediente do Sr. Secretário da
cedo a preferência de acôrdo com a
dustrial Eletrogelo - Processo deRio, 27 de dezembro de 1966
Indústria
ferido.
• Portaria n° 6, de 1965.
Jayme Maria Francisco de Castellvi
O Sr. Secretário da Indústria - N° 281.486 - Marca Rorz" - ReRepublicado por ter saído com
• Ortega - no pedido de preferência Heraldo Souza Mattos - deu pro- querente: Weiskopf
Incorreções
Niziski Ltda.
do termo 149.291 - modelo de utili- vimento aos recursos abaixo interpos- - Recorrente: Armações Roxy Ltda.
O Senhor Secretário da Indústria
dade: Uma tampa para frascos, com tos, a fim de reformar as decisões an- - Processo deferido.
- Heraldo Souza Mattos - deu prodispositivo de precinto que se dnpren- teriores:
N9 145.802 - Marca Ipiranga - vimento
recursos interpostos nos
de ao abri-la. - Concedo a iireferência
Req uerente: Moinho Paulista Ltda. processosaos
NO 327.176 - marca: Grandes
abaixo mencionados a fim
de acôrdo com a Portaria n 9 6, de
- Processo indeferido.
guras - Requerente: Editeira Brasil N9 213.108 - Marca Avisco - Re- de reformar as decisões anteriores:
1965.
América Ltda. - Processo deferido. querente: Avisco Avicultura, Comér- No 297.330 - Marca Rural - Re- Tecno-QuImica S.A. Jayme Maria Francisco de Castellvi
N° 304.705 - Marca: Sustinçau - cio e Indústria S.A. -- Processo In- querente
Processo deferido.
Ortega - no pedido de preferência Vaca Mecânica - Requerente: Produ- deferido.
do termo 149.292 - modelo de utili- tos Alimenticlos Sustin Ltda. - ReN9 355.194 - Marca - Aviquipo
Around The World - Requerente dade: Gargalo de frasco aperfeiçoado, corrente: Atlantis (Brazil) Ltda. - No 259.643 - Marca Venise
Modas Venise Ltda.
• Aviquipo do Brasil, Aviação, Equipapara ser tamponado e recintado. -Con- Dou provimento, em parte, para que Requerente:
Processo indeferido.
mento e Exportação S.A. - Procescedo a preferencia, de acôrdo com a a requerente apresente novos exempluN9 301.656 - Marca Nordon - so deferido.
Portaria n° 6, de 1965.
res com as exclusões propostas no pa- Requerente: Nordon Indústrias MeNo 350.872 - Titulo de estabeleciAristovoulos George Petzetakis - recer e retirando ao clichê a figura de talúrgicos S.A. - Processo indefe- mento
- Bazar Imperial - Requeno pedido de preferencia do termo nú- "cabeça de touro ou vaca,-por infra- rido.
rente - L. C. Gomes & Cia. Ltda.
mero 164.109 - privilégio de inven- ção com os registros da recorrente.
No 302.974 - Marca T.C. - Re- - Processo deferido.
N9 375.601 - Marca Hellfax - Reção: Processo e aparelho para a caliN9 284.492Marca: Glucoiate - querente: Tecelagem Columbia S.A.
bração de um exato formato cilíndrico Requerente: Velman Indústria e Co- - Processo indeferido.
querente -- Dr. Ing. Rudolf Hell de mangueiras feitas de plástico ou ou- mércio S. A. Recorrente: Indústrias N9 302.974 - Marca T.C. - Re- Processo deferido.
tro material semelhante. - Concedo de Chocolate Lacta S. A. - Processo querente: Tecelagem Columbia S.A.
• NO 359.140 - Marca - Omega - Processo indeferido.
n preferencia solicitada, de acórdo com indeferido.
Requerente - Empresa Nacional de
a Portaria n9 6, de 1965.
N 9 300.227 - Marca: Diana - NO 302.382 - Marca Quick - ReJoaquim T. Ribeiro - no pedido R.equerente: Sorveteria Diana Ltda. - querente: Cia. Brasileira de Gás - Petróleo S.A. - Processo deferido.
No 381.050 - Marca. Campista de preferência do têrmo 171.985 - Recorrente: Emílio Romani 5 Cia
Processo indeferido.
modelo de utilidade para Nõvo modelo -- Processo indeferido.
No 303.040 - Título: Moinho Vi- Requerente - Pontal, Material Rotória - Requerente: Duaiz - S.A. dante S.A. - Processo deferido.
de caixas para embalagens de mercaN° 316.782 - Marca: Dorlã - Re- Indústria e Comércio - Processo in- No 425.974 - Marca - Pão Amedorias com função expositora. - Conricano - Requerente - Pão Americedo a preferência, de acetato com a querente: S. A. Cotonificio Gávea - deferido.
cano Ind. e Com. S.A. - Processo
Recorrente:
Suddeutsche
Zellwolle
AkN9
Portaria n9 6, de,1965.
315.944 - Marca: Rockwell - deferido.
tiengsellschaft. - Processo indeferido. Requerente: Rockwell Spring And
Joaquim T. Ribeiro no pedido de
N° 317.427 - Marca: Marisa -.- Axle Company - Processo indeferi- No 429.705 - Marca Capuava
Requerente - Refinaria e Explorapreferencia do termo 172.117 - mo- Requerente: Joâ'o Villela Staut - Re- do..
delo de utilidade: NOvo modelo de corrente: Samira Indústria e Comércio
NO 316.781 --, Marca Dcrlã - Re- ção de Petróleo União S.A. - Proquerente: S.A. Cotonifício Gávea - -:esso deferido.
caixas para embalpgens de produtos S. A. - Processo indeferido.
N9 429.845 - Marca Fototron
Processo indeferido.
•com finalidade expositora. - ConN9 378.260 - Marca: Bemco Requerente - Elevadores Schindler
cedo a preferencia, de adirdo com a Requerente: Indústria e Comércio
N9 319.148 - Marca Ilot Dog's - do Brasil S.A. - Process °deferido.
• Portaria n° 6, de 1965.
Requerente: Rot-Dog's Lanches LiBembo Ltda. - Recorrente: São Paulo mitada.No 455 550
Marca - Orientador
Processo indeferiao.
Alpargatas
S.
A.
Processo
indefeAvelino Lopes Magalhães - no peN9 322.909 - Marca Excelsus - Fiscal Impôsto de Consumo Renda
dido de preferencia do termo 172.339 rido.
Requerente: R. Ribeiro Freire - - Requerente - Mário de Albuquerque Maranhão Pimentel - Pro- privilégio de invenção: Nôvo proN° 383.594 - Marca: Brasilette - Processo indeferido.
cesso de fabricação de animais para Requerente: Perdinand PericlesVouyou- NO 322.112 - Marca Chantilly - cesso deferido.,
decoração e outros. - Concedo a pre- te - Recorrente: Brasimet Comércio Requerente: Calçados Noling Ltda.
N9 367.775 - Marca Victória ferencia, d côrdo com a Portaria núRequerente
-• B. Elliott & Company
Processo
indeferido.
Indústria S. A. - Processo indefe
mero 6, de 1965.
N9 322.492 - Marca Thori - Re- ,Limitzd - Processo defgaido
rido.
NO 392.252 - Marca Mauari -q
Fausto Bettini - no pedido Oc preN° 404.821 -- Marca: Torroldtte -- uerente: Toraichi Hori - Processo Requerente - Massari S.A .Indúsferencia do 'érnio 173.091 - privi- Requerente: Walter Sayeg - Recor- indeferido.
tria d . Viaturas - Processo deferido.
N9 334.916 - Marca Alcoa - Relégio de inv-nção: Processo oérra a pra- rente: Indústria de Chocolate Lacta
NO 398.112 - Marca: Soringwall
dução de desenhos ou fiourá a côres S. , A. - Processo indeferido.
querente: Irmãos Ribeiro de Almeida - Requerente' Eclipse Sleep Products
Limitada - Processo indeferido,
Inc.
Processo defemclo.
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- As Repartições Públicas
..R)
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
271,TjPRENSA ,"AenKI,AL
DEPnIRTQWENTO
jornais, diariamente, até às
0:221-00 OCMA
25 hora.
ALEJ.RTO DE BR)TO PEREIRA
- As reclamações pertinenJ.
PU3LICAÇ820
CNEF12 00 ocçÂO t9c3 QaoAç543
2es à matéria retribuída,- nos CtlEan comv;ço
FLOR!ANO
c...asos de erros ou omissõPs, MURILO FERREIRA ALVES
deverão ser formuladas . r2,or
e:)3ÃRM:) (:)FW:jAL
escrito, à Seção de Redaçac,
cação. III
das 13 às 13 horas, no máxiOoçao Co pubuoldodo ao ott p odlonto ao 00P.,,tomonr0
mo até 72 horas após a saída
CJaclonol Co Prapricdcdo :nduo'-'ree: do MInlotOrlo
dos órgãos oficiais.
t.sde•o2Inno o Ownõrz:a
rp'ccaa teco Oficina° cio Departamento de Imprcnso NcitsincD
Os originai' deverão ser
dactilografados e autentica-2es, ressa!z.:adas, per queni de
direito, rasuras e emendas.
AS2,1N2TURAS
ExcelL.:osías as pura e.
PA.WT.C132,,À1.2,2
wierior, que serão sempre' BErA.U1'rflf:f)IU3
Capital
e
llntericr:
Capital e Interior
as assinaturas podefce-ão tomar, em qualquer SeSaestre
o
Cr$ ã.0130 8&inesIre 4I JOD
Cr
jp:v.-29 por seis meses ou win Ano o ,
. Cr a2.600 Ano
Cr"
3xterior:
02eriGr
,„1
- As assinaturas vencidas t3no 00000c Cr
2.3•L.Jdtino000... Crk3
.,L)W
poderão ser suspensas sem;
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos assinan-i talão de re[jistro, o uzês 2 o sinantes providenciar a res.
ges a verificação do prazo (2e ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas,
áD fim de evitar solução de cedência mínima de irinte
;Pa parte superior do enderêço• continuidade no recebimento (30) dias.

'M 375.315 - Marca: Esperança -

N° 359.818 - Marca: Colesterino
Requerente: M. Pitalcir ei Cia. Ltda.
- Processo deferido.
Marca: Miromuth
N 9 310.852
- Requerente: F. Orlandi. - Processo deferido.
N9 402.680 -- Marca: Galo Branco
- Requerente: Galo Branco Ltda. -Processo deferi do.
1\19 419.216 - Marca: Mãe da Vida
- kequerente: Comercial Gentil Moreira S. A. - Processo deferido.
N° 228.500 - Marca: Colpotricin
- Requerente: Instituto Cientifico Charitos Ltda. - Recorrente: Lab. Biorgar Ltda. - Processo indeferido.
1\1 9 353.429 - Marca: Dialose Requerente: Nelson's Laboratórios Farmacêuticos Ltda. - Recorrente: Lab.
Andrômaco S. A. - Processo irdeferido.

:Requerente: Malharia Esperança Ltda. -

Processo deferido.
N 9 194.752 - Marca: Abram Requerente: Abram Grajcar. - Processo deferido.
Marca: Kar - ReN" 302.296
Proces:,-zerente: J. P. Guimarães.
so deferido.
N" 307.171 - Marca: Pen-Duostrep
- Requerente: IVierck ei Co. Inc.
Processo deferido.
N 9 321.536 - Marca: Kalyohirálaiza - Requerente: Lab. Zambeletti
A. - Processo deferido.
N9 273.812 - Titulo: Padaria e
confeitaria Rio D'Alva - Requerente:
Felipe Cardoso Jr. - Processo deterido.
N9 136.334 - Marca: Fidalgo Recuerente: Pastificio Fidalgo Ltda. Processo deferido.
N° 173.205 - Marca: Luxor-Rádio
Requerente: Olov Hjelmstrom. Processo deferido.
:-..equerente: Tricot-Lã S. A. Ind. de
N° 239.993 - Marca: Tricofil Malhas - Recorrente: Blume Knitwear
Inc. - Processo deferido. Dou provimento em parte, para modificar o
despacho de Registre-se para -Registre-se na forma representada no
clichê de Sweater e da palavra Ori-rj:ral.
N° 219.295 - Marcp.: Celocrete Requerente: Soerei Soc. de Ci-untos Refratários Especiais Ltda. .?acesso deferido.
N 9 289.217 - Marca: Super-Vulcão
- Requerente: Lltil S. A. Ind. Mecânicas e Metalúrgicos. - Processo de,
:72rido.
N 9 234.784 - Marca: Alumineu Requerente: Soc. Anônima Magalhães
Cum. e Ind. - Processo deferido.
- N9 356.775 - Marca: T - Rec,uerente: Fundição Tupy S. A. 72vocesso deferido. -

N° 323.160 - Marca: Anuário Brasileiro ("e Fotografias - Requerente:
Foto-Cine Clube Bandeirante. - Processo indeferido. Dou provimeno-0 ao
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- As Repartições
cingir-se-ao às assinaturaa
anuais renovadas até 28 .dc.:
fevereiro de cada ano e a0
Mictadas, em qualquer épuce,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
?emessa de valo.,..es acompanhados de esc2arecimentos
quanto a sua apjlcação, SOIL
citamos usem os interessados
preferenc:almente cheque ou
vale postal, emitidos a favo?'
do Tesoureiro dC Deparla0
gitelli0 de Imprensa 'Vaciona2.
- Os suplementos (iik)
rões das õrrãos :oficiais só
fornecerão cor anrinarten ri!.!2
as solicitarem 22 aia c7.s
sinaiura.
- O fur.:ricn.é..Tio
federal, para fazer jus ao d.esconto z'nd:rci.22, dever:i provar
esta condição no ato da assinatura..
- O cus2c de cada Weine
pf.ar afrasada dos jrac.,
.2.. fas 827 j , na venda . z22-,u1si-,!,
acrescido de Cr.$ 5 se do mr,smo ano, e de CF,9.10 per ..f7P.:)
decorrido.

te: 'vVerner Fischer.
in- Invençilo -- Concedo a restaw;rjão
`.2": Co CLI:°.
deferido.
Taz Ecil Co. - Na restaLiraelo Lia
N° 304.763 - Marca: R.vsedÍlna Requerente: Lab. Raul
se S. A. ,JaLe11.3 - .r.ernlegio de
invenção - Concedo a nstauão
- Recorrente: Smith Kline 5 Preench do wird() com o artigo 206 do 06Laboratire se Laboratório V.sres S.A. ,filso.
-

Processo indeferido.
; 7.1r2.1".istria Brasileira de Bern.t.i2-20
:Eitiráulicas Fritz Iluttar S.A. 329.009
Marca:
Caira
N9
'restauração da patente de n9 62.544
Requerente: João Feliciano ChalL-usca - Privilégio de invenção - Concedo
- Recorrente: Cervejaria A 73e Preta a restauração - artigo 206 do Có•
digo.
S. A. - Processo inclefer i eo
-Anstalt Fur Dia n-atvalcklunj 'UMA
Erfindungenund Gw.verblichen - AnO Sr. Secretário da indústria
Heraldo Souza Mattos - negou px- wendung.n Energa - Na restaurevirnento aos recursos inra .postos nos i çáo da patente de YV 43.907 --Pfiviprocessos abaixo mencionados a fim de !lágio ie Irrvenç:lo - Concedo a. LMtauraço - artigo 2.G6 Co Código.
manter as decisões anterio:.s.
de secoRs2:10N9 409.480 - Marca: Taafa,_:min Despachos em pedido
ração
Cc.
- Requerente: Irwin Neiser
Recorrente: Recordad Labwatór:o
Canal() Pertica Carrps S.A. InFarmacológico S.p.A. Rozesso de- dústria e Caraércio - No pedido do
reconsickracão do c;espacho de ia-'
ferido.
N.° 340.766 - Marca: Adisa - 'delerimento do Crmo 1.00.U3 de 1n7z.mç;l0 - ,-"perleiçcao
Requerente: Adatex S. A. Iadustrial mento em
tr_raras de sr.jurianp,
e Comercial - Recorrente- Auto Die- frascos - 1'cm-tu:Lho o despc.c.to
sel Importadora S. A. - P-aeesso face, de anterioridade irapalitlm
apontada em laudo Ucnico.
deferido.
N° 183.730 - Marca: Castelo
Reqwrente: Restaurante Castelo Ltda.
End!en.ie sa oOlo
- Recorrente: Comp. d2 A q i!ir.Ls Produtos Químicos e IVIate-:-.1 Técnico
de Recursos
e Destilaria Ypiranga Com e Ind.
S. A. - Processo deferido.
Rio, 27 de dézembro de 19{38

recurso para indeferir o pedido hce
inciso n 9 16 do CPI.
N9 380.448 - Marca: São Bento
Requerente: Gráfica São Bento Ltda.
-- Recorrente: Ladislau Pollak ei Cia
Ltda. - Processo indeferido.
N 9 281.857 - Marca: Hemototal -Requerente: Lab. Raul Leite S. A.
Recorrente: Laborterápica-Bristol
Expediente do Diretor Gere.?
S. A. Ind. Química e farmacêutica.
- Prcsusso indeferido.
Itio, 27 de dezembro de 1255
N° 256.690 - Título: Drogaraujo
Diversos
- Requerente: Drogaraujo Ltda Recorrente: Modesto Carvalho de
(Rctificaçãb)
Araújo. - Processo indeefrido.
N° 177.750 - Marca: Stardigol Mobilia Contemporânea, S.A. Requerente: Carlos A. dos Santos Na prorrogação da patente de n o ..
Recorrente: Gaston Mayoly. - Pio- 3.997
- Modêlo de Utilidade - Prorcesso indeferido.
rogue-se artigo 41 do Código.
N° 244.752 - Marca: Marechal - Amercan Iron & Machine •oiles
Requerente: Casa Marechal Com. de Company, Inc - Na restauração
Aiefatos de Metal Lida - RecQrrei1- • patente de n 9 68.659 - Privilégio de

Recurso 2nterposto
Vincenzo Mormino - No recurso
intarposto ao indelerniento do tármo 86.235 - de inven0:
Nôvo acendedor elétrico da
Expediente da Seedo de Ad,ninisiid-,
ção
Rio, 27 de dczenftio de 1063
Ereigeias•

Ne,
pedido de arquivamento ate alteea9:13
.dced..i
do ciuntiaZo social da eia

r.1,10
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Agência de Propriedade Industrial
- Processo 52.651 de 1963 - Cumpra
a exigência.
Dano Francisco Gualhardi - No
pedido de inscrição como Agente
Oficial de Propriedade. Industrial D.N.P.I. -- 52.238 de 1966 - Cumtora a exiaêncla
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No 133.815 - Athema Paulista So- ' N" 148.602 - Ford Motor Compal N° 138.526 - Joseph Bancroft
ciedade Anônima Indústria e CO- ny.
fSons Co.
méreio.
No 147.053 - P . C. C . Société AnoN° 142.476 - Continental 011 Co.
149 142.814 - Maria Schwenker.
nyme •
N9 1 42.310 - Montecatini Società
No 148.109 - André Reinisch.
N° 147.403 - Editando Elias.
IQ
64.829 - Vereinigto OsterrelGenerale Per L'Industria Mineraria e
,chische Eisen. - Und Staahlwerke
N° 147.540 - Trivellato S. A. En- ChiMica.
Aktiengesellschaft.
genharia, Indústria e Comércio.
á.° 142.811 - Montecattini Società
N9 65.408 - Clemente Mortensen.
No 148.073 - Coopere Mc Dougall Generale Por L'Industria Mineraria e
No 107.989 - Tervakoski OsakeyhDiversos
Robertson Lirnited.
Chimica.
tio.
N° 148.074 - Ternescal Metallugical
Momsern, Leonardos & Cia. - No I N9 122.370 - Fram Corporation.
No 142.850 - Minnessota Mining
Corporation.
pedido de inscrição como seu pre- No 127.218 - Novitex Ltda.
And Manufacturing Company.
N o 148.209 - Girling Limited.
posto o Sr. José Silveira Rodrigues 149 129.952 - The Weatherhead.
N° 142.854 - Libcy Owens Ford
149 143.807 - Mefina S.A.
N o 148.280 - Dunlop Rubber Com- Deferido.
Class Company.
Adahir de Mattos Marcellino - N9 146.545 - Murillo Goulart de pany Limited.
N° 142.868 - Rohm
Comunicando que passará também, a Barros.
Hass ComN° 148.313 assinar A. M. Marcellino - Defe- N9 147.328 - Milos Dobri e Voj- lampenfabrieked '.N. V. PUips "Gloei- pany.
tech
Matousk.
rido.
N O 142.872 - The Goodyear Tire
N° 148.327 - Sociedade Anonima
N° 147.472 - Soei Roitman.
6 Rubber Company.
Ideal
Standard.
149
147.611
Guy
Raynor
e
WilExpediente da Divisão de Patentes
liam Herbert Baxter.
N° 148.328 - C.A.V. Limited.
N° 142.984 - Knapsack - Gricsheim
N o 147.684 - Angelo Biselli e
No 148.397 - Sandvikens ,jerverks Aktiengesellschaf.
Rio, 27 de dezembro de 1966
Achille Biselli.
Aktiebolag.
N" 142.985 - Ciba Société Anony149 148.198 - The MacNally PitUrna vez decorrido o prazo de re- tsburg
N 9 148.405 - Combustion Engine- me.
Manufacturing
Corporation.
consideração previsto pelo artigo 14
N9 .148.213 - W. R. Grace & Co. ering Inc.
N° 142.986 - Farbwerke Hoechst
da Lei 4.048 ( vi 29 de dezem"oro de
N° 148.733 - ç. A. V . Limited .
N9 148.225 - Owens - Illlinois
Aktiengcsellschaft vorm Meistcs Lucius
1961, e mais klez dias para eventuais Glass
Company.
N° 172.248 - Indústria e Comércio
Bruning.
juntadas de reconsiderações, e se do
N9 148.253 - Hewitt - Robins de Produtos Alirnenticios Manol Ltda.
mesmo não tiver valido nenhum in- International
No 143.221 - The B. F. Goodrich
S.A.
, N° 136.105 - Union Crbide Cor- Company.
teressado, ficam notificados os reNo
querentes abaixo mencionados a ration.148.288 - The Bendix Corpo- poration.
N' 143.546 - :Giba Société Anonycomparecer a este Departamento a
N° 136.300 - Shell International: me.
fim de efetuarem o pagamento da N9 148.343 - Sociedade Comercial Research Maatschappij N. V.
primeira anuidade no prazo de 60 "São Paulo-Mato Grosso Ltda."
N° 144.439 - Leosona Corporation.
No 136.327 - Imperial Chemical In(sessenta) dias na forma do pará- No 148.357 - Dunlop Rubber ComNo 144.474 - Snia Viscosa Sociétá
dustries
Limited.
pany
Limited.
grafo único do artigo 33 do Código
No 137.259 - Pittsburgh Plate Glass Nazionale Indústria Applicazioni Viscoda Propriedade Industrial, para que
N o 148.358 - Dunlop Rubber Comsa S. p.A.
sejam expedidas as respectivas car- pany Limited.
Company . .
tas patentes.
N" 147.594 - Victor Rakowsky.
No 148.389 - Matisa Material IndusNo 137.289 - Shell Internationale
N° 147.595 - Victor Rakowsky.
triel S. A.
Research Maatsehappij N. V.
Privilégio, de invenção deferido
N° 147.607 - Deutsche Gold - Und
No 148.390 - Celanese Corporation
N.° 137.290 - Esso Research And Silber
Scheideanstalt Vormals RoesN9 109.811 - Conexões para tubos of America.
Engineering Company.
N° 148.450 - Institut Français Du • N 9 137.365 - Farbenfabri en Bayer sler.
de material plástico - Geraldo FriNo 147.612 - Pfizer Corporation.
N.. CARVALHO - Pi 216-220 - 28-12 Petrole, Das Carburants et Lubrificants. Aktiengesellschaft.
tsch.
NO 148.472 - Aloar Paschoal Pela. • No 137.480 - Shell Internationale
N° 147.613 - Shell Internationale
N o 127.406 - Aperfeiçoamentos em
Rescarch Maatschappij N. V.
N° 148.476 - The Firestone Tire Reseàrch Maatschappij N. V.
centrifugas - Aktiebolaget LandsN v 147.614 - 'Jean Jacques.
fo Rubber Company.
N° 137.927 - Carlisle Chemical
verk.
No 147.624 - Esso Research And
r
N° 148.487 - Roberto Xavier .cla Works Inc.
N9 180.922 - Aperfeiçoamentos em
Eng
ineering Company.
união de tubos - Dresser Indus- SilVeira e Miguel Antônio de Souza
N° 138.355 - Esso Research And
tries, Inc.
(guiar.
. Engineering Company.
N° 147.628 - Farbenfabriken Bayer
No 131.315 - Aperfeiçoamentos em
Aktiengesellschaft.
dispositivo de . contrõle - Robertshaw
N° 147.635 - Montecatine Sociétá
Fultoi1 Controls Company.
Generale Per Industria Mineraria e , Chi.
mica.
Modelo de utilidade deferido
N° 147.639 - Fujiswa PharmaceutiN9 134.482 - Nôvo cortador de lecal C. Ltd.
gumes - Metalúrgica Laki Indústria
NO 147.661 - Monsanto Company.,
e Comércio Ltda.
N 9 147.662 - Wurttembergische Me.
Desenhe e modelo industrial diferido
tallwarenfabriken.
N9 138.416 - Nervo e original moLei a4 4. 717. de 29-6-61
delo de cruzeta para torneiras, reN° 147.665 - Britisch Nylon Spingistros e similares - Ceremica Saners Limited.
nitária Porcelite S.A.
N.' 147 .666 - Shell Internationale
N9 142.732 - Sirene ou Sirena
para carros de arnoWància e similaResearch Maatschappij N. V .
res - Eletrometalúrgica Jomar LiN° 147.667 - Shell Intenationale Re.
lUtvuLoAçÂo te* 949
mitada.
scrarch Maatschappij N. V.
N' 147.811 - Wiggins Teape Re.
Privilégio de invenção indeferido
sarch
Devilopment Limited.
N° 147.855 - Snam S.P.A.
10 126.812 - Aperfeiçoamento em
N" 147.856 - Harold Eli Bode.
PRÉÇU ; Cr, 70
aparelho vaporizador inhalador N" 147.861 - J. R. Geigy S. A.
Dr.' Alcindo Tavares Cordeiro Campos.
N°
147.862 - Moulinage et Rctorde n
N o 134.062 - Nôvo processo de
rio de Chavonez S. A.
:decoração de objetos plásticos -- Trol
149 130.173 - Beteiligungs Und Pa.
S.A. - Indústria e Comercio.
te-ntv erwal tungesellschaft Mit Bes»hran.
A VENDA
Desenho e modêdo industrlai
kter Haftung.
N° 145.099
The Norwich Pilar.
149 140.331 - Nôvo modelo de • caliVia Geganabars
macal Corvany.
ça higiênica para uso feminino -No 145.139 - Dr. Manabu Akashi'
Ernesto de S'ouza e Ademar Ayres.
SeçAn de Ven tà5: !Molda RodrIgues Alves a* 1
149 142.930 - Nôvo quadro de bie Hiroshi Miyasshita.
cicletas - Aparta-Ciclo S.A. Comercial industrial Importadora.
N.' 145 :2J4 - N. V. Philips "GloelAgencia I: Ministérke da Fazenda
N9 143.299 - Configuração Origilempcniabriken.
nal em botões forrados - Moacyr
N° 145.516 - F. Hoffmann La RO.
ktealle-ss a pedidos p:to Serviço da ReemhOlaa Postal
Souza Cabral.
che & Cia. Société Anonyme.
N9 143.301 - '1V,vo tioo de apreN° 145.543 - Stauffer Chemical Comsentação em botões forrados - Mon•
pany.
eyr de Souza Cabral.
Em. Brasília
N° 145.597 - Imperial Chemical inTermos com exig2mcias a .cumNa sede do O. A.. IN,.
dustries Limited.
prir •
No 145.671 - Monsanto Compahy.
N. V. 'Philips' Gloeilamon fabrieNQ 145.672 - Cabot Corporation.
ken - Titulado da patente termo
N9 145.742 - Monsanto Company.
123.115.
n10••••n••n•n•n•
N" 145.746 - Monsanto Company.,

AÇÃO POPULAR
,
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N° 145.776 - Imperial Chemical Ima No 530.214 - João Batista Falkem- 1
haat.
dastries Limited.
a' 530.215 - Tipografia São Joitcl
Brunswick ComeraN° 145.680
t ion
N' 530.216 - Jo4.9 Batista FalkeniN ' 145.699 - Hercules Powdei:
bach.
C,hdp,:ny.
.a," 530.217 - Joia Automóvel Ltda.
N .- 145.953 - Olin Mathieeson
No 530.218 - Fernando José Marlaa.d Corporation.
aties Viegas.
N" 145.065 -- João Bellizia Raia e
1\1° 530.219 - Irmãos Saito 6 Cia.
Raplutel Giordano.
Co. Limitada.
N' 146.358 - E.rnst Jacobi
a30.220 - - A. Martello 6 Cia.
Kuilml“nditgesellschaft.
146.360 - Farbentabriken Bay'er Limitada.
N° 530.221 - Primo Siliprandi.
Jit iigesselschaft.
N° 530.222 - Felicio Gonçalves de
N o 146.382 - Philips Roxane Inc.
N' 146.424 - E. 1. Du Pont De Santana.
Nemours And Company.
N° 530.223 - Limpadora Modelo LiN9 146.425 - E. I. Da Pont D.e in.aada.
N° 530.227 - Ind. de Plásticos AcaNemours'And Company.
N" 146.524 - Bristol - Myers Com aina Ltda.
N° 530.228 - Montenegro Corretopany.
N' 146.525 - J. R. Geigy S. A. res de Seguros S. C. Ltda.
N° 530.230 - João de Gouveia.
N . ' 146.564 - Badische Anilin
N o 530.233 - Ind. Gráfica Ornam
Socai babrik Aktiengesellschaft.
N 146.570 - Pnewnatiques, Caout- Limitada.
Fabrica de Brinquedos
N° 530.234
chouc Manufactura et Plastiquea Kleh-r
I Lasalvia Ltda.
Colornbes.
N9 530.235 - Ayr Quintero PortuNi 146.634 - Sociétá Edison.
gal.
N' 146.660 - N. V. Philips GloeiN° 530.236 - Panificadora Nadir
lanmentabrieken.
Limitada.
N" 146.802 - N. V. Philips GloeiN° 530.239 -- Pia Aparelhos para
lampenfrabriken.
Parque Infantil Ltda.
N9 146.802 - N. V. Philips CloeiN° 530.240 - Fundição Cardenuto
lanmenfabrieken.
Ind. e Com. S. A.
N'' 146.808 - Giba. Sociétá AnonyN° 530.241 ---Farmacia Curuçã Lime.
mitada.
N" 147.019 - Deutsche Gold - Und
N9 530.242 - Mica-Roll S. A. Ind
Silber - Scheideanstalt Vorinais Roas- e Comércio.
sler.
N9 530.243 S. A. InN° 147.020 - Bureu de Services dústria e Comércio.
Techniques A L'Industrie Chimique et
N9 530.247 - Cardecor S. A. SuAnnexes S. A.
primentos Automobilísticos.
N° 147.024 - Abbott Laboratories.
N o 530.250
Confecções Amir LiN° 147.055 - Confecções Modastil mitada.
S. A.
N9 530.251 - Ircos - Ind. ReuniN° 147.108 - F. Hoffmann - La
das Construções e Obras Sanitárias LiRocha tj Cie Société Anonyme.
mitada.
N° 147.129 - Mecanica Omek Ltda.
N o 530.267 - 'alam M. Pereira.
N° 147.146 - United Stater Rublaer • N° 530.268 - Galeria Penha de
Com pany.
Roupas Ltda.
N' 147.238 - Imperial Chemical InN9 530.270 - Org. Eldorado Limidustries Limited.
inda.
N o 147.239 - Imperial Chemical InN9 530.271 - Viúva Alvarez
Fidustries Limited.
lhos Limitada.
1\1° 147.281 - Mechanite Metalc CorN o 530.272 -- João Mavichian.
poration.
N° 530.273 - Jair Rodrigues Costa.
N o 530.276 - Esfinge S. A. Cora.
N' 147.400 - Shell Internationale
Rosearch Maatschappij'N.V.
e Imp.
N o 147.457 - Limaria] Chemical InN' 530.279 - Ind. e Com. de Módustries Limited.
veis Gerian Ltda,
_\I° 147.475 - Farbenfabrikau Bayer
N° 530.280 - Novarte Técnica MoAxtiengesellschaft.
N" 147.584 - Imperial Chcmical In- derna Odontologica Ltda.
N° 530.283 - Citex - Comissária
dustries Limited.
Imp. Transportadora e Imp.
EXPEDiENTE DO DIRETOR DA
No 530.288 - La Republicana S.A.
DIVISÃO DE MARCAS
N° 530.289 --a• La Republicana S.A.
N o 530.292 La Republicana S.A.
Rio, 27 de dezembro de 1966
N° 530.294 - Karl Veit S.A. Exp.-Com. e Ind.' de Madeiras.
Arquivamento de Processos
N 9 530.295 - Karl Veit S.A. Exp.
Com. e Ind. de Madeiras.
Ficam os processo sabaixo mencionaN9 530.296 - Karl Veit S.A. Exp.
dos arquivados 'de acôrdo cons D que Com . e Ind. ae Madeiras.
consta do Edital do Diário Oficial de
N o 530.297 - Panificadora Flôr da
1 de junho de 1966:
Mata Ltda.
N° 530.210 - Antonio Batista RiN° 530.299 - Karl Veit S.,A. Exp.
beiro.
Com . e Ind. de Madeiras.
N o 530.211 - 15Ietromecânica RioteN o 530.300 - Karl Veit S.A. Exp.
ma Ltda.
Com . e Ind. dt. Madeiras.
N 9 530.212 - Antonio Corrêa FreiN9 530.301 - Karl Veit S.A. Exp.
tas.
Com . e Ind. de Madeiras.
N' 530.213 - Antonio Corrêa FreiN° 530.325 - Modas Fascinante Litas.
tnitada.

Dezembro de 1.9&6

N° 530.327 - Ciclone - Confecções! N 9 529.241 - Irmãos Carvalho.
de Roupas Ltda.
N 9 529.243 - Ind. e Com. tana.ka
N o 530.348 - Confecções Aquarela I Ltda.
Limitada.
N° 529.245 .-- Irmãos Car:alha.
N 9 530.371 - Antonio Hunaldol N° 529.246 - Antonio 1. Pereira ê
Filhos Ltda.
Moura.
N o 530.374 - Clinica do Dr. Danam
N° 529.247 - Frigorifica Mou-an
D'Angelo Limitada.
S. A.
N° 530.375 - Serviços Geko Lide.
4 - Antônio J. Pereira
- Gerência e Consultores.
6 Filhos Ltda.
N9 530.376 . - Participações Securi529.251
Ns. 529.249 - 529.250
tas Limitada.
- António J. Pereira 6 Filhos Ltc1a.
N° 530.385 - ArmazenrOperário LiN 9 529.254 - Frigorifico Fcraon
mitada.
S. A.
N° 530.387 - George Pontikos.
N° 529.255 - M. Ribeiro 6 Cia.
N° 530.388 - Fibras do Nordeste S.
N° 529.258 - Restaurante-ChinasA.
N° 530.389 - Imobiliária Francalves canao Delicia Ltda.
N529. 858 - Benedito 1-lema-rio cos
Limitada. .
Santos.
N° 530.390 - Silva 6 Leal.
N.° 529.870 - Calçados Mar-aninha
N9 530.393 - Auto Viação Coelho
Ltda.
Neto Limitada.
N 9 530.398 - Lab. de Prod. QuíN9 529.872 - Madeireira Mantroi
micos Veterinários Vigor Ltda.
•
Ltda.
InseticiN° 530.405 - Dedetudo
N° 529.874 - Tapeçaria Sonioatex
das Limitada.
Ltda.
N° 530.406 - Dedetudo
InseticiN° 529.876 - Lubrilex Lida
das Limitada.
N° 529.880 - Serraria Espigo Alto
N o 530.407 - Delta Soc. Comercial Ltda.
Limitada.
N9 529.883 - Comercial Espaisraa
Ltda.
N° 530.414 - Ind. Textil Barão de
São Carlos Limitada.
N9 529.893 - Companhia de PeN9 529.929 - Café e Bar Boa Cru- tróleo Califórnia.
N° 529.925 - Casa Rucol 4 Frutas
zada Limitada.
N° 529.000 - Sahara kap. e Comer- e Legumes Ltda.
N° 529.926 - Casa Rio Laça. de
cial Limitada.
.
N° 529.019 - Intsituto Otica Sol de Frutas e Legumes Ltda.
N° 529.927 - Casa Olivais do NorLentes de Contacto Ltda.
te de Legumes Ltda.
N° 529.020 -- Eric Peretti,
N9 529.928 - Casa Fortuna de LeNo 529.021 -- Jurandyr Curai.
gumes Ltda.
1\19 529.022 -- Padaria e Confeitaria
N9 526.029 - Romeu Nunes.
N. S. de Fátima Ltda.
N° 528.033 -- Ind. e Com. de
N9 529.040 - Hermes Belmonte e
Materiais Para Construção S. Vicente
Carlos Ribeiro.
N 9 529.045 - Christovam Miguel Ltda.
N° 528.034 - Santa Isabel AdmiSanchez.
nistradora Ltda. •
No 529.048 - Christovam Miguel
N° 528.064 - G. D. Searle do
Sanchez.
Brasil -- Lab. Medicinais Ltda.
N° 529.050 - Confecções Santa MaN 9 528.071 - Arlindo Plácido
ria Limitada.
Baldo.
N o 529.088 - Gráfica Seleta Ltda.
N9 528.095 - Fábrica de Discos
N° 529.092 - Antonio Mutti Junior.
N 9 529.094 - Instituto Brasileiro de Rozenblit Ltda.
N° 528.096 - Tourus Carrocerias
Marketing.
N° 529.099 - Luminosos Planecar Ltda..
N° 528.100 - Produtora Imp. DisInd. e Com. Limitada.
tribuidora Famafilmes Ltda.
N° 528.103 - Nelson Ichikawa.
N° 529.105 - lcopasa - Ind. e
'raiana°
Com. de Prod. Alimentícios S. A.
N9 528.131 - Riotour
N9 529.111 - Associação Evangéli- Ltda.
ca Catequ:za do Serviço de Proteção
N 9 528.133 - Edmundo do lana
aos Indios.
Neto.
N° 529.115 - Casa Ferreira de
1\1' 528.949 - jardini 6 Tranwate.
Frutas e Legumes Ltda.
jardini ei Tramonte.
N°
528.950
N° 529.116 - Casa Novello de LeJardini Tramonte.
N°
528.951
gumes Ltda.
•
N9 528.952 - Jardini 6 Tramonte.
N 9 529.118 -- lrcolonese Imp. e ExN 9 528.954 - jardini Tramonte.
N° 528.959 - Manoel Sobrinho.
portadora Limita da.
Anthes 6 Cia.
N° 529.119 - Café e-Bar Sagitário N° 528.963 -Limitada.
Ltda.
N o 529.207 - Lanches Vergueiro LiN 9 528.964 - M. Anthes 8 Cia.
untada.
Ltda.
N 5 529.209 - Bar e Café Cortesia
M. Anthes 9 Cf a.
N° 5.28.965
Limitada.
Ltda.
N° 529.233 - Eizo Mochizuki.
N.° 528.966 - Francisco Russo t9
N .529.234 - Veraldi Favaro Li- Cia. Ltda.
saltada.
N.° 528.968 - 528.969 - FranalsN9 529.235 - Rili -- Ind. e Com. co Russo & Cia. Ltda.
de Artefatos de Metais Ltda.
N. 528.971 -- 528.973 -- jo:ge
N° 529.236 - Bar e Lanches Porto Madi
Tietê Limitada.
N9 528.974 - P. B. de Aguiar.
No 529.237 - Flocos Alimentícios
N9 528.977 - C. D. CanclEc ttriamil Limitada
eia. Ltda.
N° 529.238 - Artefatos de BaMbú
N° 528.979 - C. n.
Nipon Ltda.Cia. Ltda.
N° 528.980 - Assumpaão ei Cie.
N9 529.239 Frigorífico Mouran
1 S. A.
Ltda.
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528.981 - Amaral G Cia.
528.982 - Amaral & Cia.
528.985
M. Kulassarian 8
Ltda .
528.986 - M. Kulassarlan
Lida.
I\19 528.987 - Lucinda Delboni.
N° 528.998 -- Saha ra I mp Com.
Lida,
N° 528.999 - Sahara Imp . Com.
Ltda.
N° 500.107 - Dist. de Bebidas
Clelia Ltda. - A,quivein-se os proCessas

Expediente da Seção
de Interferência ..
Rio. 27 de dezembro de 1966
bWieaçãO
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14 da
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
e mais dez dias para eventuais juntadas
de reconsiderações, e se do mesmo não
se tiver válido nenhum interessado: serão logo expedidos os certificados
abaixo:
Marcas deferidas

N° 501.479 - Desfile de Valsas - N9 WW.780 - Cimex
Cimex CoExpresso Maura Transportes Lida. -- mércio Imp. e Export. Ltd2. 14.
.
Cl. 32..
N° 501.695 Mazam - Mel-alúr- N9 510.739 - Plastec - Armações
Aço Probel S.A. - Cl. 23.
gica Mazam S. A. - CI. 21. - Re- deN9
557.660 - Camomila Catarigistre-se com exclusão de molas.
nense - Laboratório Catarinense SoN° 502.245 - Fan - Sargen ti ni
ciedade Anónima - Cl. 3.
Cia Lida. - Cl . 8.
Sinal de pro,mganda deferido
1\19 502.356
Scal
Seul Rio Indústria e Comércio de Artigos Ru'
NQ 994.933 - Servbeln - SuperS. A. - Cl. 21.
, Mercado Servbem Ltda. - Classe de
li
a
49 - Art. 121.
N° 502.432 - Glofer
S. A. - Comércio e Importação Nome do-marcial defe,ido
Cl. 6.
N° 502.526 - Contact - Produtos
Contact S. A. Cl. 17. - Registre-se com exclusão de fichas de cartolina e móveis de aço para escritório.
N° 502.530 - Mytemin - Geo .
W. King Limited CI. 6. - Registre - se com exclusão de GuincLutes.
N° 502.585
Semel
Sociedade
de Materiais Elétricos Ltda. Seine'
- Cl. 8. - Registre-se com 'exclusão
de fogões e fogareiros elétricos.
N9 502.612 - Zan Brinquedos .zun
Ltda. - Cl. 49 - Registre-se exceto para automóveis de brinquedo.
N9 502.771 - Chance - Chance
Brothers Limited - Cl. 8 - Registre-se com exclusão de ampolas, bocais, bastões, bulbos, isoladores, -caretas.

N9 <84.803 - Desetecnica
setén nica Imp. e Com. Ltda. -- Cl,
17.
N9 991.424 - Espaçolar sentaco. s Espaçolar Ltda. - Cl. 16.
,NQ .502.173 - Hércules - Rijas de
António B p rcelo S.A. - Cl. -42.
N 9 102.488 - PasJaninpu,
Brasileiro
Manuel de Bari r,..; Cnnipos - Cl. 49.
• NQ- Copacabana - l'ar
Copitertana Ltda. - Cl. 42.
N9
Café São Fre 1,c.sco
- Jcs,', Oliveira - Cl. 41.
•
N9 -02.a91 - P.aja. Irrn5„-,s :3. A . - Cl. 46.
NO 502 .:95 - Mousnyl E, aEx presso Alvorada sneira r 1-' ,Wdaceta, Fábrica de
len
Limitada - Expresso Alvorada Ltda. - Cl.
- Art. 109
3.
N9
C15
TV 9 - Bar e
uTitulo de estabelecimento defe>ido I ches TV 14 Ltda. - Cl. 33.
N9 492.358 - Associação do Esta-; N Q7'3 - Na rdo do da Guanaba::a de Combate m.)
L: a Silva - Cl. 48.
Câncer - Associação do Estado da
N9
502.201
- Orliter - Uai )1:1
Guanabara de Combate ao Cancer . Cl. 33.
M-'t Cliter Ltda. -. Cl. '21.
NQ- Los Toreres
Ear
N9 492.451 - Editôra Mira Limi- Les To-oros Ltda .-- Cl.41
tada - Editóra Mira Limitada N9 J02.825 - Crédito Insl urna. Joe)
Cl. 32.
- A 2en: 'leão Modas S.A. - GinsN9 496.470 - Fazenda Rialto - se 34.
Companhia, Agropastoril do Rirlto
Limitada -- Cl. 2
4 - 19 - 33 - NQ - 02.1: 33 - Gol dlish
A. Eircu:ts, Confiserie Und
43 e 45.
N9 510.561 - Olímpico - Alvoro mit tc' fabril - Cl. 41.
1Z e EM .027 - Rose - Ronha S.A.
Lopes & Cia. '- Cls. 8 e 33.
Admieistração, Indústria e Cem,:rieio
- Cl. 2.
Marcas indeferida
N9 F03.104 - Portugal em foco N Y 235.443 - Jumping-Jaelcs For, nane ,13uridnski - Cl. , 32.
1,1 9São josé - Po:1ns
Baby, - Vaisey-Bristol Shoe Compae
.i.co e Motel São Jos,
.d.t. •
ny Incorporated - Cl. 36.
Cl.
47,
NO 353.956 - Kleenex
Condoroil 1
Tintas S.A. - Cl. 1.
scel ... •
N9 50.1.0
- Comerciai
N 9 408., 428 - Polivita Rem': R-11),;.
dade de Chá Ypiranga
Dizioli o Cia, Ltda. - Cl.
ções Ltda. - Cl. 26.
NQ 509.778 - Pro Agrícola PauN o 475.993 - Campestre - Alvim • lista. - Pro Agrícola Paulis'a Lida.
& Cia. - Cl. 41. •
Cl 7
N o .477.484 - Multigás - CompaNO 510.01:0 - T-^fibras f fnhia Supergás Engarrafadora e ibras - Aços Trefilados S.A. - Cl.
Distribuidora dé -Gás - CI.
5,
N9 511.718 - CS - Campos Sanes
I S.A. Indústria e Comércio - Cl.

N" 260.672 - Agrícola iVlartinica
N 9 502.802 - White Siar - MetaLtda. - Martinica
Cl. 41.
N9 307.979 - Vita.cracker - Fer- Párgica e Fundição VVhite Star nando Alterio E/ Cia. Ltda. - Cl. 41. Cl. 5.
N9: 502.276 - Palmares - Roque
N° 414.522 - Café Papagaia - i de Moraes Góes - Cl. 42.
A. Schlittler G Cia. Ltda.
N9 502.981 - Copema - FederaN° 423.790 - MEMP - Metalúr- ção das Cooperativas de Produtores
gica. Eletricidade e Mecânica de Pre- de Mate Amambai Ltda,
Instituto
cisão -- Cl. 8. - Registre-se sômente N9 508.646 - Figanlis
Quimioterápico Brasil Ltda. - Claspara aparelhos elétricos para soldar.
•
se 3.
N 9 433.136 --, Solvite - Conderoill
Tintas S. A. - Cl. 1. - Registre-se
apenas para jornal.
N 9 163.219 -- Pastclinia SaMa Cruz
Ltda .
• Santa Cruz - Cl. 41.
N" 471.445 -- Leopoldo Araújo
Souza. Fábrica de Charutos ,N.:.11:yr3a
Ltda.
Cl. 44.
IV° 473.910 - Mabra MaJutattira
Brasileira de Autopeças e Administra.
ção S. A - Cl. 21. Req:stre-se
com exclusão de alavanca de câmbio,
0E7)1ÇÃO 1)2. 196112;
carrinhos para máquinas d:r: escrever.
N° 475.535 -- Lúcia - 'Forrelac:io
CI. 41. _
Cafe Bacahiry Lida.

Divulgação a' 3,13

-1;i4
v 1 - Av uca!,
• 14ria Lida •
N" 487.755
:ia Lhi de );ItO Lin° TOMCSilill .
.
Cl.
N 1159. e.3 Edlou Scomar •
Espiuni, de Nvlon S. A. Ind . e Colin.
- C] . 4.

Preço; Cr$ 800

-aos.
N e 198.691 -

en 37.

A VENDA
Na Guanabara

Seção

'Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1.

•Nome comercial indeferidJ
N ., 502.721 - Metalúrgica
.Dínamo S.A. - Metalúrgica Eletr.°
Dínamo S.A.
N 9 502.911 - Antenna Empresa
Jornalística S.A. - Antenna Ernprésa . Jornalística S.A.

Térinos cern exigências a cumprir:
511.77'-- Gustii.herine Bento

, N o 221.638 - Moraes 5: Filho
Aguas de-se.
Expediente do Serviço de Recepção
Informação e Expedição

Rio, 27 de dezembro de 1966
Exigências

Agencia I - Ministério da Fazenda
Atende-se a peclidos pelo Serviço de Reenzbealso Postal
Era Brasilin
Na Sede do DIN

À

N o 469..220 - Coach Cargo -- Nav:.gação Aérea Brasileira S.A. -- Cl.
23.

Diversos

1' Cor

radi E, avt, 1 Lida.
Cl. 3•"L
1\1 0 501.012 --fiqrc
PH(
Tigre S. A --- Cl.
.N° 501.443 -S,,iii,ea• S.A.
Guarnição de Mesa Regina •- am-

Sinal de propaganda indele,-itlo

Craveiro.

Netuno

Ind. Náutica Ltda. -- Cl. 44,
N o 496.130 - Szio log o -- Artes
Gráficas Sio João Ltcli
Cl. 38.
Rc. gistre -se com exclusão ele
alias. hW-1 a:es e o gerie r oii&de imores

21.

Exigências

N.'' 490. ;0!)
Construkad Bel Air Ltciá - Cl. 16.
N e 492.605
Grundig W : rl:e G.
m. b.H. - Grunclig - Cl. 17 .
N° 494.164 -- Ve:tá Alegre
Bar
e Mercearid Vista Mecre l 42.
N° 494.416
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Proceasos e tênnos com ei-igên,*
chis a cumprir:
Indústrias de Bebidas Cinzano
S.A. (junto ao registro 119 202.686).,
Indiklrias Gesso, Levar S.A. (junta
ao registro nt' 222.825).
Indústrias Gessy Levar S.A. (junto
aos registros ns. 259.543 - 275.473
- 288.346 - 286.723 - 287.960) .
N9 498.972 - Panificcoão e CO23,8
f citaria Sginkt, MU 7.44.N.

R;()
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Na 498.315 - Importadora S aaiter
N9 461.417 - Tacídos Cardoso . N9 497.702 í as Martins Costa Lida
e lndusi 3 a S. A.
S. A.
Q 443.214 - Indústria e ComérN a 498.316 - luiobiliCiria D.damare
N° 497.707 N° 461.936 - Prot. aucari l Ruo
cio de Ornamentação Modernart Li- níst e Dr. Sebastião Erty,w1
•
C011`:::TCil) e Importação Lida.
S. A.
mitada - Nada há que deferir.
497.712 -- Hidelar tada.
N9
13uenó.
N" 498.359 - M. Martins da NóN9 466.138 - Empresa Gráfica O
I N ? 497.735 - Engcoasa .EngrahariO braga.
Cruzeiro S.A. - Nada há que defeN" .16^ 2e,9 •-- lasa 1.. a
e
Pavimentos
Lida
rir.
N° 498.371 - Construtora Forte
I N° 462.346 -- Pastelaria 1.( )St110
.N9 436.139 - EmPr:_= sa Cl-ráfia:a O
N° 497.783 - Saldam-, --a Estudos Ltda.
Cruzeiro S.A. - Nada há caie deN9 498 372 - Brasil Unido Turismo
i N9 462.418 - Comercial e Impor- Económicos Ltda. •
ferir.
N° 497.784 - Vernan Dacwações Ltda.
: tadora Docar Ltda.
Ltda .
Arqui:amento de processos
N° 498.395 - Annibal Lemos Filho
N 9 462.438 - Johnson 5 Johnson,
" cicie
7
7- " te''s°
Johnson 5 ohnson .
e Alberto Barbosa de Amorim.
N°
462,441
Foram mandados . arquivar os
Ltda
N9 498.396
Calixto da Cunha
N° 462.495 - Laboratório 13:organ
processos abaixo mencionados:
N° 497.829 - Afonso de Angelis.
Raposo.
Ltda.
N9 294.824 - Guaporé I. A. N9 497.830 - Afonso de Angelis.
N9 498.397 - 'Calixto da Cunha
N 9 -462. -196
Laboratório Biargan
Comércio Indústria e Agrícola.
N9 497.846 - Mecânica Int:ir-Peças Raposo.
N9 320.201 - Piurimetal Indústria Ltda.
Metalúrgica de Fr:eisão LtJa.
N° 462.510 - Drs. Lucien F. Har- Ltda.
N° 498.398 - Senpre - Sociedade
N9 349.835 - Beta -*-- Beneficia- nist e Sebastião Ernani de Almeida
N" 497.882. - Mercearia e Bar Co- de Engenharia e Pre-Moldados Ltda,
mento de Estopa Ltda.
N° 498.410 - Ind . de Produtos
lifornia Ltda.
-N9 358.728 - Café Favorito Ltdo Bueno.
Mercearia Rio Cap Químicos Brasiems.
N9 462.511 - Drs. Lucien F. FiarN° 497.885
N9 407.181 - Sociedade lampreen-'
dimento Turistico de Cabo Frio Ltda. nist e Sebastião Ernani de Almeida Ltda.
N9 498.411 - Sil Lida . Comércio
N9 416.412 - CriAo Cafeeira S.A. Bueno.
N9 497 989 -- Dimetalco S A e Agricultura.
N° 421.574 - Mecânica Aquiles
N9 497.314 - Cobex - Companhia Comercial Importadora.
Ltda.
N° 498.412 - Super Mercado BluBrasileira de Exportação.
N° 498.041 - Imperial Cheinicai
menau Ltda.
Renda
S.
A.
lavesIndustries
Limiteci.
N° 421.580 - Cantaria Fonseca Li-1 N° 497.315 N9 498.413 - Super Mercado Bluznitada.
j timentos. .
N9 498..058 -- Indústria e Comércio menau Ltda.
N° 421.895 - Lojas O -sim lnchis-1 N° 497.316
Renda S. A. Or- Florestal Ltda.
•
fria e Comércio Ltda. ! ganização de Empresas e Mobilização
N9 498.414 - Ivo Dippe.
N9 498.100 - Oscar Rocabado
N° 498.416 - - ind. Produtos QuiN9 422.067 - Indústria de Moderas de Capitais.
Liras.
-micos Brasicins. .
Gcrhardt Ltda.
N9.497.325 - Affonso Exportadora
•
N9 423.946 - Agrime Agricultura Importadora L tda.
N° 498.113 - Camisaria Sovenclas
N° 498.427 --- Daray de Almeida.
Ltda.
Mecânica Ltda.
Ltda.
N° 497.326 - Kar Indústria de MóN° 498.120 ,-- Refinaria Santa Mar- - Arquivem-se os processos.
N° 430.345 - 1130 - Institutovais
. Estofados Ltda.
ta Ltda.
Paulista de Odontologia Ltda.
Guilherme Francisco
•
1\1 9 497.332 I N9 498.126 - Sociedade Civil NoaArquivamento de processos
N° 430.563 - Cobim Cia. Brasileira de Moraes.
de Investimentos Industriais.
N° 497.338 - Sociedade Comercial mi Ltda.
Ficam11 OS processos abaixo "a‘ nem o- '
Oswaldo de Mo...aes
N9 432.840 - Orcy Larré.
N° 498.130
e Imobiliária Siglan Ltda.
nados arquivados:
Eboli.
N° 435.468 -Rio Gráfica e Editora
1
N° 497.367 -• Emanuel Meck OfLtda.
N9 498.428 - Saulo 6 Saído Ltda.
N9 498.173 - Casas Xavier- de
fene Handelsgesellschaft.
N9 436.091 - Marietta do Brasil
N° 498.435 - Centro Espirita EsLouças e Ferragens Ltda.
N°
497.374
Cia.
de
Tintas
e
Indústria e Comércio Ltda.
N9 498.174 - Modas Casanova Li- trela do Mar.
N. 437.539 - Rose IVIarie Reid In- Vernizes R. IVIontesano.
N9 .498.442 - Onisa S. A.' mitada.
ternational Ltda..
Cia. de Tintas e
/a19 497.377
Organização de Negócios e LocaporaI N° 498.223 - Cia. de Tintas e ções.
N° 437.805 - Comam-lia Somaco Vernizes R. Montesano.
de Madeiras.
N° 497.379
Cia. de Tintas e Vernizes R: Montesano.
N 9 498.-445 - "Empyrao Produtos
I N° 498.228 - Plásticos ['MC; Alto
N° 440.737 - Malharia São Niro- Vernizes 'R. Montesano.
Alimentícios e Representações Ltda.
Indústria e Comércio Ltda.
e
Jau Ltda.
N9 497 .?80 - Cia. de Tinta;
N° 498.448 - Minas São Paulo
N9 498.231 Sociedade Distribui- Construções c Imóveis Ltda.
N 9 447.852 - Leitaria Lanches So- Vernizes R. Montesano
lar das Andorinhas Ltda.
N° 497.381 - Cia de Tintas e dora de Produtos Farmacêuticos e CosN° 498.447 - Companhia lata:se mi
méticos Temae Ltda.
N° 447.854
Leiteria Lanches Soa Vítaizes R. Montesa. n
de Gamelão "Cemiga
lar das Andorinhas Ltda.
N° 497.386 - Imobliárla Cananeia
N° 498.232 -- Wilabel
Imobi- EngeN9 498.453 N9 447.855 -- Leiteria Lanches So- Ltda.
liária e Construtora S. A.
nharia Civil Ltda.
lar das Andorinhas Ltda.
Telma - TeleviN9 497.391
Auto Peças Serrana
N9 498.239
N9 448.765 - Cia. Mercantil Im- sores e Máquinas Ltda.
N° 498.481 - Silva Vaia , Comércio
Ltda.
portadora Santa Cecilia.
de Papéis ILtda.
N° 497.397 Sociedade Automo498.245 - S tale Limitada.
N9 498.482 - Confederava° NacioN.° 450.552 - Sul-Import. Comerçial bilística Comércio e:Investimentos Ltda.
N° 498.253 - Icape Indústria e' nal do Comércio.
e Importadora Ltda.
S A C I.
Comércio de Aparelhos e Produtos EleDistribuidora
N.° 453.070 - Dial
Chris Ferragens Li- trônicos Limitada.
N9 497.406
N9 498 492 - Madeco c:e Baisilia
de Alimentos Ltda.
mitada.
N° 498.255 - Werther Pablo Bau- Ltda.
N9 453.071 - Dial - Distribuidora
N9 497.446 - Ferraluminio S. A. rich Alvarez.
},1K !tu.
N° 498.501 - Elias
de Alimentos' Ltda.
N° 497.462 - A A B Promoções
Cia. Ltda,
N 9 498.266 -- B. Collavini ?a- CM,
N° 453.233 - Ervatereira N. Boet- Publicitária Ltda.
- Ltda.
N° 498.50 . 3 - Editora S
N° 498.267 - Pragincq - Produtos
tcher Ltda.
N° 497.468 - Elianto Peças Ltda. Agrícolas Ind. e Com.
N a 498.525 - Alceu Pereira Braga
Charles
Bird.
IN9 454.998 - Doia
1\19 497.474 - Agrovet Produtos
Pink ./as Ejzyezew:ez.
N.° 498.532
N9 498.282 - Saulo 5 Saulo Ltda. c outros.
N 9 455.000 - Don Charles Bird. Agropecuários Ltda.
N9 498.283 - Saulo 5 Saulo Ltda.
N° 455.003 - Don Charles Bird.
N° 497.479 - Cesareo Fernandez
imita S pJohn
N9 498.537 N° 498.284 - Santa Fé Comercial
N° 456.488 - Laboratório Bordesi- Bar.
SOM .
e Construtora Ltda.
na Ltda.
497.496
José
Francisco
Setti.
N9
N9 456.932 - Inv.... de :Atilho MaN° 498.292, - Associação Cristã del N 9 498.538 - juin, Samdei SimpN9 497.499 - PluviotécnicO Comérruiti Ltda.
Moços de S. Paulo.
cio
e
Representações
Ltda.
N° 456.934 --- Ind. de Môlho Ma- John Saint;til SuinpN a 498.539
N9 498.293 - Associação Casta de
N° 497.535 -BCBR Sociedade
mai Ltda.
sala .
Moços de S. Paulo.
N." 457.753 - CBC - Companhia Mecânica Ltda.
N° 498.295 - Distribuidora de BeN° 498.578
Brasileira de Comunicações.
N° 497.549 - Predial Danubio Li- bidas e Cereaalista Urbana Ltda.
mi tada
N9 458.128 - Americau House c'e mitada.
N9 498.309 - Café Estrela clii Ouro
Brasil S. A.
N9 497.566 - Júlio Reifman.
Ors...E.£.a..aic. ComerNa 498.596
N° 497.583 - Recalbras Recapagem Ltda
cia! e Vidros ,r wi.co Ltdzi.
NI' 458.133 - Cia. Nordeste de
498.310
Cleo
de
Souza
PesN9
Brasília Ltda.
N° 498.604 - Transnave
Roupas.
N9 497.584 - Erasmo José da soae Dr. Nelson Domingues ia Cl
ria de Despacho Lida.
N° 459.283 - Bebidas Cacique Ltda.
N° 498.311 - Cleo de Souza PesCunha.
Comércio e Indústria.
soa e Dr. Nelson Domingues da Cruz.1 N9 498.606 - Stentor Indústria e
N9 497.586 - Sociedade Fortis LiN9 460.216 - Juvonal Raul de MelComércio Ltda.
N° 498.312 - Bar Copa de Ouro
lo Senra. Geraldo Martins de Lima e mttada.
N9 498.313 - Ciam Comércio e; N9 498.613 -- Amo Cianallach
Múcio- de Azevedo Carvalho.
N° 497.614 - Comércio e Beneficio
Indústria e Artefatos de Malhas Ltda.! Cia. Ltda.
N° 461.115 - Plastimat S. A.
de Madeiras Cóbema Ltda.
N° 498.314 - Café e Bar Lamas de' N° 498.621 - Comercial Lubrlati
N9 461.412 --- Tecidos Cardoso
N° 497.619 - Diógencs Almeida
Ltda.
Ferreira Ltda.
Celestino.
S. A.
Diversos

•
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N° 498.624
Coefecções Mister
Chip Ltda.
N9 498.625
Peres Fi IVIanzo.
N..9 498.651 - Ossy Hidra Elétrica
Ltda.
N9 498.708 - Paaio Alves da Cruz.
- N9 498.709 - Paulo Alves da Cruz.
N° 498.711
P:oclutos Químicos
Coringa Ltda,
N° 498.723 - Emenco - Ernpreen.
dimentos de Engenharia e Comércio
Lida.
N9 498.724 - Formil - Fornecedora Mineira Ltda..
N° 498.725 - Henry Abreu.
N9 498.732 - Berliec- S.. A... - rndústria. de Ve.stuário..
N9 498.759 - AlVaro Marques.
N° .498.760'
Okwaldo
Felipe

Ltda.

N° . 498.769- - Iam
Imóveis;
Comércio e Representaçp'as Ltda..

N9 498...771 - ReAradora•Ultra
Oceânica. Ltda.
N° 498,774 --- Tipografia Grafitex
Ltda.
N9 498'. 779. - Alabama S. A..
marcial' Agrítola e Pecuária.
N9 498.786
Saud° & Sanita Ltda.
N° 498.788 - Saldo tio Sado, Ltda.
N9 498'.798,
Antonio Nardt.
N9 498.807 -- Casimiras. Brasilusa
Ltda.
N° 498,852 - Alfredo Gomes.
N9 498.865 - Nocacap Bar e Irestaurantes Ltda.
N9 498.872 - Missak Sahaguiara.
N° 498.873 - Novidades Patrizia
Romana Ltda.
N° 498.896 - Auto Peças "Gravr
Ltda.
N9 498.941 -- Victorlo Lira.
N° 498.968 - Renato de Almeida
Continha,
N9 499.G08' - João Orlandi Sie!.
liano.
N9 499.016 - "De Barrei" Indústria e Comércio de Perfumes Ltda.
N° 499.021 - Nikon Guedes de
Almeida.
N° 499.023 - Walter Fernandes
Fonseca.
N. 499.025 - Noticias e Reportagens Brasileiras Ltda.
N.° 499.027 - Importadora Ah:cores
Ltda.
N9 499.033 - Cuddle Knit do Brasil
Malhas LItda.
N9 499.034 - Cuddle Knit do Brasil
Malhas Ltda.
N° 499.039 - Cuddle Knit do Brasil
Malhas Ltda.
N9 499.040 - Cuddle Knit do Brasil
Malhas Ltda.
N9 499.061 - Sociedade Comercial
de Viaturas Italcomotor Ltda.
N° 499.078
S. A. .Agro-Comercial Santa Clarice.
N° 499.302 -- Rádio Cinqüentenário
de Biorigui Ltda.
N.9 499.303 - Widirel, Representações Ltda.
N. 499.121 - Sertil - Serviços
Técnicos, Representações e Importações Ltda.
N. 499.243 .- Móveis e Foi:mica
Pax Ltda.
N. 499.267 - Fergal Ltda. - Indivtria e Comércio de Ferragens Galvanizadas.
N.9 499.293 - Serraria Ouro Verde
Limitada.
N.9 499.314 - Sopino Materiais
El(itricos Ltda.

N.9 499.317 - Instituto de Medicina de Higiene do Trabalho..
N.9 499.329 - Comercial e Importadora Novolax Ltda.
N. 499.331
Dib Naeum Sekkar.
N.9 499.333 - Restaurante Great
China Ltda.
N9 499.341 - Re!la-Tex indústria
e Comércio de Malhas Ltda.
N.9 499.342 - Rella-Tex Indústria
e Comércio de Malhas Lida,
N.9 499.354 - Comércio e Indústria. de Bebidas Guarei Ltda.
N.9 499.355- - Comercio. e Inclus
tia de Bebidas atarei Ltda.
N.? 499.356 , -- Comércio. e Indústria de Bebidas, Guarei Ltda.
N.9 499.357 -. Comércio. e Incluaitria da Bebidas Guarei Ltda.
Diesel* Peças
1 N.9 499.358' e' Acessórios Ltda.
N. 499.360 -• Antonio' Almeida
Campos..
Nl9 499.360. - Antonio A.meida
•
Campos..
N.9 499'.1162 --- Israel Slabollt.
N. 499.376 -- S. L. Semife Soe..
Exportadora de . Minério' de Ferro) Li -untada.
N.9 499.371: - B. L. Perro . Importadora de Minério de Ferro Limitada.
' N.9' 499.407 - I. e. A.M. E . Indústria, e Cernércio‘ de' Artefatos de
'Metais. e Eletrônica Ltda.
N. 499.424 - Cyrillo Motklé Indústria a Comércio S.A.
N.? 499.428' -Motité
dústria e Comércio S.A.
IndusTorfreza
N.9 499.450
:tria, Mecânica Ltda.
N.9 499.502 Orgamel - Companhia Organização, Administradora e
Melhoramentos Três Rios:
N.9 499.530 - De Paolo e Construtora, Ltda.

III)

N.9 499.540 - Companhia Brasil N. 499.663 - Oficina Bavaria LIleira Comercial e Exportadora de mita&
óleos Vegetais.
N.9 499.667 - Auto Técnica AlvoN9 499.546 - Pastelaria Rodovia,- rada Ltda.
ria Ltda.
D3.9 499.668 - Transrocaté S.A.
N.9 499.552 - D. P. Diesel Peçal Transportes R odoviários.
N.9 499.669 - Alice Campos de
e Acessórios litda.
N.9 499.553 - José Sanches Inter Andrade.
N.9 ,179.670 - Alice Campos de
Bartolo.
Andrade.
.N.9 499.554 - • Cleomar Antonio
N.9 499.673 - Armazéns Gerais
Pereira Lima.
N. 499.555 - Café Soberano LI- São Crisavão Ltda
N.9 499.748 - Geraldo Renato Momitada.
reaux Nunes.
N.9 499.556. - Artimr Bresciani._
N. 499.758 - Dr. Amaro Pinto
(N. 9 499.590 - ILda.go Si, Irmão Barros,
Limitada.
499.763 - Aprigio .Fernandes
N. v 499.594 - Antonio Malar.
Monteiro.
N.9 499.596 - ForMaeOn - Fornecedora de Materiais Para Constru- N. 499.766 - Edgard Rafael.
N.9 499.767 - ELO - Publicidade
ção S.A.
N.9 499.597 - Formacoti - For Limitada.
Líc
edora de Materiais Para ConstruN.° 499.771 - Confecções cie Borçgro' S.A.
dados Santo Anton.o Lula.
N.9 499.782 - Incorporadora e Adikt9 499.620,-Fulininante 'dústria. e Comércio de Máquinas . Li- ministradora Artitec Ltda.
mitada.
N.9 499.784 - Claridge CabeleireiEdita Musical Pla- ros Lida .
N.9' 499.621
nalto Ltda.
N. 499.796 - Fernando da Silva.
N.9 499.642 - Mecânica Danaria
N. 9 499.800 . - Comercio e IndúsLimitada.
tria de Beb:das Guaxei Ltda.
N. 199.648 - Café. e 1311,r Coringa
N. 499.801 - Larne Móveis TaLimitada.
•N.9 499.648 - Dormar Maia Pei- peçarias Ltda.
xoto Viana e João Fausto. de ManeN. 499.802 - Larbel Móveis Tazse.
peçarias Ltda.
N. 499.651. - Vulcanizador Maua
N.9 499.818 - Sinco serviços tt InLimitada.
N. 499.652 - Marmoralúa 'São dústria e ao Comérc.° Ltda.
N. 499.822 - Papelaria Arvoram
Carlos Ltda.
N. 499.654 - David Carlos Mães. Limitada.
N.9 409.823 - Egidio Cokombo.,
N,9 499.655 - David Carros Mãe.
N. 499.827 - Panificadora Pior
N9 499.657 - Emprèsa Jornalisdo Pão Ltda.
.
tica, Catarinanse S.A.
N.9 499.658 - Rodrigues Carvalho
N.
499.944
Comercial
de Feiros
Indústria e Comércio Ltda.
Neira Ltda.
N. 499.662 - Aki Ltda. Artefatos
N.9 499.845 - Indústria de Placas
de Madeira.
e Painéis Vilanson Ltda.
N9 499.846 - Companhia S. G.

JUSTIÇA FEDERAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
a° 5.010 - de 30-5-1965
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de Vendas : Av. Rodrigues Alves.

Agência : Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Service de Reembôlso Post6z1
Em Brasília
Na Sede do Dir

N. 499.847 - Hotel Central do
Norte Ltda.
- N.9 499.863 - Pacol Importação
e Comércio Ltda.
N. 499.864 - Agro Pecuária, Coafec Ltda.
N.9 499.866 - Resiplas Resinas e
Plásticos Ltda.
N. 9 499.875 - Brimaq Comercial e
Importadora de Máquinas para Escritório Ltda.
N.9 499.919 - Prager ao Brasil Limitada.
N.9 499.921 - Bar e Cônieitaria
Avenida Chio Ltda.
N9 499.923 - Ciências do Mundo
Importação e Comércio Representação Ltda.
N.9 499.928 - Padaria Santa Marta Ltda.
N9 499.929 - Imperial de São
Cristóvão Tecidos Ltda.
N. 499.930 - Padaria e Confeitaria Flõr do Trigo Ltda.
N.9 499.931 - Café e Bar Romoserra Ltda.
N.9 501.349 - Cana União de Couros Ltda.
N.9 501.741 - Arnaud Pirse das
Chagas.
N.9 301.837 - Cortume Frevo Lia.
mitada.
N. 641.985 -• José de Lobão Portalada Neto.
N. '750.393 - Engarrafadora Três
Chaves Ltda.
N.9 750.847 Mario Rebelo de
0:.iveira Filho e Ruth Laebr.11o de Oliveira.
N9 752.319 - Cano Ros-eilini.
N.9 752.877 - Café Cremoso Ltda.
- Arquivem-se os presentes processce,
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PATENTES DE NVENÇ
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedidos durante 0 die2
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TËRMO N° 139.10'h
De 16 de maio de 1961
Fábrica dé Agulhas Hipodérmicas
Líder Ltda. — Rio de Janeiro.
Modelo de utilidade para "Nova durha portátil para lavagem vaginal".
Pontos característicos
— "Nova ducha portátil pari lavagem vaginal", caracterizada por compreender um saco ou bOlsa, o qual
apresenta-se quand ovazio, achatado
longitudinalmente, sendo dito saco prêso a um suporte cilíndrico ranhurado
horizontalmente, por meio de um anel
de ajuste, que pressiona os bordos do
saco contra as ranhuras do suporte
uma cânula ou tubo de condução dos
líquidos unida ao suporte por 'ima conexão duplamente afunilada que se introduz tanto no dito suporte como na
cânula descrita, sendo esta obturada
na outra extremidade por um bico multiperfurado e inteiramente boleado.
2 — "Nova ducha portátil para lavagem vaginal", caracterizada de acórdo com o ponto 1, e ainda como o substancialmente descrito no presente relatório e ilustrado pelos desenhos que
o acompanham.

TERMO N9 166.962
De 5 de fevereiro de 196e
Requerente — Araldo Lopes Font,enelle Bezerril — Estado da Guanabara.
Pontos — Poste com indicativos de
utilidade pública.
Vodélo industrial
Retificação

2 -,- Poste com indicativo de • utilidade pública, de acôrdo com o ponto
1 e caracterizado pelo fato de conter
nos círculos de ferro metalizado oualumínio anodizado de 3/4 x 1/8 por
9,e1rm de 0.7te eP to - prerees
nas hastes que saem do poste vertacr, crir-pe da alumínio
anodizado ou ferro metalizado de
0,40m de diâmetro e 1.2min de espessura —a1a csae vieTs nue o:is-LAS
com tinta a óleo ou fosforecente indicativo de parada de coletivo e ambas as faces dos discos e publicitade
em ambas as faces do outro disco,
sendo este último, fixado por dois
aros de 0,30m de diâmetro por 1/4
— qiladrado, prêso no circulo por parafusos a fim de facilitar sua substituição caso necessário.
3 — Poste como indicativo de utilidade pública, de acôrdo com os
pontos "1 e 2" e caracterizado pelo
rato de conter prêso ao tubo vertical,
duas chapas de ferro metalizado ou
alumínio anodizado de 12mm de expessura, de 0,E3rim de largura por
0,45mm de altura, uma de cada lado
do poste vrrtiea l , nos quais serão
pintados em tinta óleo ou fosforecente, indicativos de utilidade pública, tais como — local onde — está
localizado o poste, ruas transversais
mais próximas, destino e número das
linhas de coletivos, além de advertência ao Pedestre de como cruzar
a rua.
4 — Peste como ind ie a tivo de utilidade pública, de actriao coní os
pontas 1, 2 e 3, tudo substancia do
descrito, reivindicado e representado
nos desenhos .
_—
TERMO N9 135.354 DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1961
Requerente: C. Van Der LelY N.
V., firma industrial e comercial holandesa, estabelecida em Maasland,
Holanda.
Pontos Característicos: "Casas ou
ed.:lie:ações", (privilégio de invençao).
Pcvos earacer!szcos

1. — Uma edaicaçao cem
no mínimo um andar ou piso eise
compreende um ou mais recintos, caracterizada pelo fato de que o andar
(ou alguns ou cada um dêles) é ou
são constituídos pela montagem de
um ou mais elementos prefabrice.doe
em forma de caixa, sendo que o elemento (ou alguns ou todos os elementos, cada qual) encerra (ai) pelo me• nos parte de um recinto, e sendo o
elemento (ou cada um dêles) provido (s), durante o processo de sua
prefabricação, de paredes, no mínimo uma das quais é dotada de uma
camada 'de cobertura a qual apresenta uma faixa ou tira solta, naquele lado do elemento que está em
contato com um outro elemento, e
1 — Poste com indicativo as ardil. cuja faixa ou tira pode ser disposta
dade pública, caracterizado pelo fato sôbre e
através da margem ou aresde ser constituído de um tubo vertido dito outro elemento, durante
cal de ferro galvanizado, com cérea atamontagem
dos elementos em quesde 3,40m de comprimento, sendo na tão.
parte superior duas braeadeiras de
x 1/8, das quais saem hasta, la2. relficação de edil-do com o
terais de 3/4x1/4 — para ambos os ponto 1, caracterizada pelo fato de
lados, as quais vão se fixar em dois que os elementos, unidos uns aos oucírculos d- ferro metalizado ou alu- tros, apresentam ambos uma forma
mínio anodizado de '3/4 x 1/8 de 0,40 de caixa, sendo que a parede, dotada da camada de cobertura, coned
Mlí. de diâmetro.,

tui o telhado da edificação ou parte
do mesmo.
3. Edificação de actrdo com o
ponto 1, caracterizada pelo fato de
que a parede com a camada de cobertura constitui o telhado da edificação, ou parte do mesmo, enquanto
uma goteira de telhado faz contato
com o elemento, .sendo a tira solta
disposta pelo menos parcialmente ao
redor desta goteira,
4. Edificação de acôrdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato de que a camada
de cobertura é feita de algum material sintético.
5. Edificação de acôrdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato de que a tira solta é colada ao outro elemento.
6. Edificação de acôrdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato de que a tira solta
é colada au outro elemento. •
6. Edificação de acôrdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato de que a parede superar do elemento, a qual foeina
telhado da edificação uu na.rte.
mesmo, e durante a prefabricaçao
provida de uma fôlha, uma tira da
qual se estende sôbre parte da parede lateral do elemento, de sorte que,
ao serem reunidos os elementos a
dita tira fique presa entre as paredes
laterais de dois elementos cooperantes.
7. Edificação de acerdo 'com o
ponto 6, caracterizada pelo fato de
que a parede lateral, sõbre a mia' . ae
estende a tira da Mina, é pelo menos
parcialmente inclinada ou caaniaat
a parede de um ele--da,enquto
mento adjacente, em contato com
esta aresta oblíqua, também é provida de uma porção inclinada ou
chanfrada, de maneira a ser formado, entre as duas arestas, um rebaixo
na forma da "V", o qual pode sei
cheio de algum material à prova
de água, durante a rnon:agem do*
elementos.
8. Edificação de acerco com o
ponto 6 ou 7, caracterizada pelo fato de que a fôlha é feita ua piasticos.
9. Uma„edificaçeo com no mínimo
um andar ou piso que compreende
um ou mais recintos, cujo andar, (ou
alguns ou cada um dêles), é ou são
constituídos pela montagem de um
número de elementos preiabrieaclos
em forma de caixa, sendo que o elemento OU alguns ou todos os elementos, cada qual) encerra (m) pelo
menos parte de um ou mais recintos
e têm no mínimo uma parede, caracterizada pelo fato de que pelo
menos uma das paredes dos elementos reunidos é provida, na respectiva junção, de no mínimo uma extensão, a qual, com respeito à outra.
parede ou a uma extensa() desta outra parede, vai disposta de maneira
-que, quando foram montados êsses
elementos, um membro de vedaatto
passa ser disposto entre esta exl.ensão e a parede, ou entre estas extensões.
10. Edificação de acordo. cora o
ponto 9, caracterizada peio Pito cft'
que o membro de veda-ã3 é forme
do para que seta mantido eni O.
são pc:a extensão.

11. Edicação de acôrdo com o pone
to 9 ou 10, caracterizada pelo saio
das exeenshes serem dispostas em toao o compaimento das areetas unidas.
12. Edificação de acôrtio com qua2quer cios pou,os 9-11, caracterizada
pelo fato de que o membro de vedaçao estende-se ao ame° cie Coeso as
comprimento das arestas uniaas.
13. Edilicaçt.':o ue acordo com quitio
quer dos pontos 9-12, caracterizada
pelo fato de que a extensao é configurada na for-'a de uma teia.
14. Edificaçõ,o de acurem com
qualquer - cios pontos 9-1e, caracterzarsa pelo sato de que as extensocS
bao formaaas sõesre , as vigas de uma,
armaça.ta- esqueleto ou moldura que
constitui a estrutura-suporte pare, G
elemento.
15. edificaçao de acordo com qualquer dos poi:.,.os 9-14, conp.eteiszacta
pelo fato de que uma extensão é formada por uma tira metálica.
16. .Edificação de acera com qualquer dos pontos 9-15, caracterizada
pelo fato de que duas paredes unidas são providas, cada qual, de uma
extensão, cujas extensões situam-se
sob um árigasta uma em relação a
outra.
17. Edificação de acô rdo com qualquer dos pontos 9-16, caracterizada
pelo fato de que duas paredes unidas são providas, cada qual, de duas
extensões,
18. Edificação de acordo com qualquer dos pontos 1e-17„ caracterizada
pelo fato de que uma extensão vai
disposta numa viga tabular do esqueleto, e é orientada numa direção radial, relativamente à linha de
centro do dito tubo.
19. Edificação de acôrdo com qualquer dos pontos 9-18, caracterizada
pelo fato de que o membro de vedação é feito de borracha, ou de um
material resiliente diferente.
20. Edificação de acôrdo com qualquer dos pontos 9-19, caracterizada
pelo fato de que o membro de vedação é configurado segundo uma fore
ma tal, que, quando visto em cortó:'
transversal o dito membro apresenta duas porções mais espe.eaas, ligadas entre si por urna porção mais
estreita, eu.:a tm poieJ.o fica, localizada entre as extensões.
21. Edificação de acerdo confponto 20, caracterivula pelo fato de
que uma porção mais cspe-w., consiste em duas Urna, as quais estendemse em direção nubstancialmerite
epo et as.
22. Urna edificaeão com no mia:mo um andar ou pise, cujo andar
(ou cada um deles) comerceade (m)
um ou mais recIneas, cujo andar (ou
alguns ou cada urn deles) é ou são
ecnstialidos pele, montagens de uni
número de elementos prefabeicados
em forma de caixa, Sefl ,.:10 :,112 o elere,ento (ou alguns ou tortos os elementos, cada qual) encerra (m) pelo
menos parte de um recinto, caracterizada pelo fato de que as psredes
de dois elementos, Rumando as pareees e:;tem a.: dg.edifica &o, são
ele• v •de Pls de etaec ua ou
camadas de cobertura, cujos lacic,`
t-ovidos,
t‘rxtdos
unia extenua), cujas extensões sie

•
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PATENTES DE VENÇ'ÂO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento dó pedido, durante 30 dIM
Se:ac-acit apresenta' suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem, prejudicados.
nea=m1,

tuani-se próximas urna, da outra, e mando total ou parcialmente o teto, distância no lugar da viga-suporte
51. Unia edificação com no intui.
aão cobertas por um membro de ve- e uni segundo lado, formando total entre o telhado e um plano laorizon- mo uni andar ou piso, cujo andar
dação.
ou parcialmente o chão do respec- ta: que passa pela aresta itderior do (oU cada um deles) compreenda um
23. Edificação de acôrdo com. o tivo afidar, cujo rala, -aro lado pose. telhado de maneira que semelhante ou mais recintos, cujo andar (ou alviga suporte possa ser disposta entre guns ou cada um dêles) é ou são
ponto 22, caracterizada pelo fato de sul, se.F.xado a • Mini, Naaia-raworte
que as extensões são providas de ex- mesmo, no mínimo um membro-su- o telhem() e o teto do andar superior, constituídos pela montagem de um
tremidades recurvadas, e que o mem- porte que se estende para baixo e
41. Edificação de acôrdo com qual- número de elementos prefabricados
•lavo de vedação é provido de bordas no qual é suspenso o referido segui, quer
aos pontos 30-40, caracterizada em forma de caixa, sendo que o elealectu•va,claa, as quais são dobradaa
mento (ou alguns ou todos os elepelo fato de que as tábuas ou k
iao redor das extremidades recurva- do lado.
31. Edificação de acôrdo com
néis do teto, ou saneea, . ao afixa- mentos cada qual) encerra (m) Pelo
das das extensões.
ponto 30, caracterizada pelo fato de aos
ts) se, aace (s) da (e) ,
menos parte de um recinto, caracte24. Edificação de acôrdo com o que a viga de supdte é uma viga (s) de suporte.
rizada, pelo fato de que o lado suponto 22 ou 23, caracterizada pelo composta.
fato das extensões] serem normais a
42. Edificaçao de acôrdo com qual- perior, ou parte do mesmo, de no
32. Edificação de acôrdo com o quer aos pontos 30*-41, caracteriaada mínimo um elemento, acha-se incli! parede do elemento.
25. Edificação de acôrdo com os ponto 31, caracterizada pelo fato de pelo fato de que o elemento, quan- nado em relação à horizontal, no
pontos 22, 23 ou 24, caracterizado que a viga de suporte apresenta a do visto em planta, é retangular, sentido de formar um telhado, ou
Pelo fato das extensbes serem dis- forma de unia estrutura em treli- tendo os dois lados mais longos do parte de um telhado, para a edifitas em todo o comprimento dos ça, incluindo escoras metálicas.
retângulo no mínimo o diabro dos cação..
ados unidos dos elementos.
comprimentos dos seus lados mau,
• 33. Edificação de acôrdo com o curtos, com a viga-su aorte, ou dada
52. Uma edificação, tendo no anf.
26. 'Edificação de acôrdo com qual- ponto 32, caracterizada pelo fato de
uma delas, estendendo-se paralela nimo dois andares, cada um dos
quer dos pontos 22-25, e tendo um
um ou mais re-,
ou mais recintos, caracterizada pelo ame a viga de suporte compre---:te (s) aos ditos lados mais longos, c quais compreende
e é constituído pela montafato de que cada andar é constitui- daq vigas paralelas com perrn-can- tendo suas extremidades localizadas cintos,
gem de um número de elemento@
% pela, mqntagem de no mínimo uni toneira, verticalmente espaçadas uma nos lados mais curtos do retângulo. prefabricados
em forma de caixa, caelemento prefabricado em forma de ãcima da outra pelas aluaaaas ceco
43. Edificaçáo de acôrclo com qual- racterizada pelo fato de que um Use
caixa, enquanto as paredes, de ele- sus metálicas, ás quais estende-se quer
uos pontos anteriores, caractementos situados um acima do outro, obliquamente entre as vigas-canto. risada pelo fato de que a largura de ses elementos compreende uma saber.
tura para comunicação com uma esa
o as quais formam a parede externa da edificação, são providas de ca- narras, e as quais apresentam igual- • um elemsnte e superior a 100 centi- cada; uma passagem; um banheiro,
anadas de cobertura ou fôlhas de co- mente um perfil-cantoneira, ou ou- metros e inferior a 300 centímetros. e pelo menos parte de um quarto-debertura, e caracterizada, outrossim, tro similar. 44. EdificaçLe de acôrdo com qual. dormir.
pelo fato de ser provida uma tira à
34. Edificação de acôrdo com os quer dos pontos anteriores, caracteprova de água, uma extremidade da pontos 31, 32 ou 33, e tendo um an- risada pelo fato de que o compri53. Uma edificação, tendo no mf-,
qual situa-se por detrás de uma 15ulmo três andares, cada um do2
dar
constituído
pela
montagem
de
mento
de
um
elemento
e'
superior
a
lisa de cobertura de um elemento
quais compreende um ou mais recentaneka os e idtei.o
, a
.eJ
ouperior, enquanto a outra extremi- no miramo dois elementos, caracte
cintos, e é constituído pela monta.
dade desta tira estende-se sôbre o risada peio fato de que as vigas o centímetros.
gem de dois ou mais elementos pre.
lado externo da fôLha de cobertura suporte adjacentes, constitutivas de
45. Edificação de acdrdo com qual-de um elemento subjacente, e orienq uer dos pontos 30-44, caracterizada fabricados em forma de caixa, ca'bis elementos preaalaticados adjaracterizada pelo fato de que um ele.
tada em direção para baixo.
centes em um mesmo andar, são de pelo fato de que a viga-suporte, ou
do andar térreo acomoda uma
27. Uma edificação com no mini- configuração e dimensões idêntica cada uma delas, se estende (m) nu- mento
primeira escada, em comunicação
an oum andar ou piso que compreenma direção que é paralela ã pare ci;
com o segundo andar, enquanto uma
de um ou mais recintos, cujo andai ou substancialmente idênticas.
frente da edificação.
segunda escada, que comunica com
&eu cada ura dêles) é ou são cons35. Edificação de acórdo com qual46. Edificação de acôrdo com
tituídos pela montagem dc um ou quer dos pontos 30-34, caracterizadt,
o terceiro andar, vai acomodada numa
ponto
38
ou
com
qualquer
dos
ponmais elementos prefabricados em pelo fato de que
(s) retaliem (s
elemento do segundo andar, elemen.
goma de caixa, sendo que o elemen- de suporte é ou são constituído (si tos 39-45 quando considerados na
to (ou alguns ou todos os elemen- por um ou mais tubos verticais.
dependência daquele, caracterizada to êsse, localizado imediatamente
aos, cada qual) encerra (In) pelo
pelo fato de ser a cristá ou cumieira acima do referido elemento do an36. Edificações de acôrdo coai do telhado disposta, verticalmente, dar térreo.
menos partes das frentes da edificação, são providas de fôlhas perfila- quatqua dos pontos 30-3e,;..sera acima da linha de centro longitudi54. Edificação de acôrdo com G
das, ao passo que a falha, de um ele- zada, pelo fato de qu, o (5) mem- nal de um elemento.
ponto 53, caracterizada pelo fato das
mento tem um perfil que é perpen- bro (s) do uporte é ou são incesescadas serem dispostas adjacentes
47. Edificação de acôrdo com o
dicular ao perfil de um elemento dis- porado
a uma ou mais pareci
a paredes externas dos respectivoS
Ponto
46,
caracterizada
pelo
fato
da
posto ao lado do ptimeiro.
d hrisóri q . entre •tantos
elementos.
da eckii
cumieira ser suportada por um pos28. Edificação de acôrdo com o ção.
55. Edificação de acÔrdo com o
te central, o qual se apeia sôbre uma
ponto 27, caracterizada pelo fato das
37. :Eddicaçao de acárdo dam qual- viga no aludido segundo lado ria ponto 53 ou 54, caracterizada pele
- " i ouarem
tolha
quer dos pontos 30-35, e tendo mais elemento.
fato de ser a segunda escada dispose
tra porção associada à parede.
•
ta, diretamente acima da primeira
29. Edificaeao acôrdo com o de um andar, caracterizada pelo faponto 211, cracterizacia ne l o fato de to de que o elemento individual, 48. • Edificação de acôrdo com Q escada.
mencionado
no
ponto
30,
forma
a
ponto
47,
caracterizada
pelo
fato
de
al..scriac ,. a pa •
•q ue a outra por,rede . ra caititu a. a vi o- otalidade ou parte do andar supe- que a viga, sôbre a qual `se apóia o
56. Edificação de acôrcio com 00
poste central, vai suspensa, numa vi- pontos 53, 54 ou 55, caracterizada
va dagua, aplicada à porção parle_ rior da edificação.
er
s,
ga-suporte•
tal constituída por tijolos ou mapelo fato de ser cada andar constas
terial.
tuido por três elementos, sendo que'
38. Edificação de acôrdo com qual49. Edificação de acôrdo com qual- os elementos, que acomodam as ese
'acom
'ie •no pani• quer dos pontos 30-37, caracterizada quer dos
pontos 30-44, caracterizada cedas, formam- os elementos centrala
:no um andar ou pi,o. cujo andar :lel° fato de q ue o Mn --ao,. ri,
fato de que a viga-suporte, ou dos resp ectivos, andares.
(ou cada um dàles) compreende us- dito elementos individual forma a to- pelo
ou mais recintos, cujo andar (ou al- talidade ou parte de um telhado in- cada unia delas, se estende (m) nu57. Um elemento para ser utiliza»
ma direção que é perpendicular a do numa
guns ou cada um dálçs) é ou sãe clinado para a edificação.
edificação de acôrdo colZ
parede frontal da edificação.
qualquer dos pontos anteriores.
constituídos pela monta,aeai de un39. Edificação de acôrdo com o
50. Edificação de acôrdo com o
58. Uma edificação, tendo no filf.0
número de elementos prefabricados ponto 37 ou 38, caracterizada Pelo
em forma de _abra, sendo que o ele- fato de que a viga de suporte, ou ca- ponto 38, caracterizada pelo fato de ulmo dois andares, cada um dos7
mento (ou algum ou todos os ele- da uma delas, é ou são dispostas pa- que o lado superior da viga-suporte, quais compreende um ou mais recta'
mentos c e -' qual) encerra (m) pelo ralelas a Uma respectiva parede ex- ou de cada uma delas, varia ao lOn- tos, sendo a edificação constituída
menos parte de uni rocintn, earao- terna da edificação, dela permane- go do seu comprimento, quanto à pela montagem de um número de
distância que o separa do lado mais elementos prefabricados em forma
cendo espaçada.
ferizada pelo fato de que ‘•
longo, de maneira a ter uma incli- de caixa, cada um dos quais encero
to (ou cada uni deles) tem um es40. Edificação de acôrdo coas
quaaa- ecle. Via t que-- construi a ez nonto 38 ou 39. caracterizada pele nação que corresponde ao declive do ra, unt recinto ou parte de um rec
cinto e, quando visto em plantk
u tiro do ;;unotte. Tiara o elcnianto fato de que a viga de suporte, ou telhado, enquanto o dito lado supe- apresenta uma • confiuração oblata.
Ou p arte da mesma, um da cUTos ele- cada unia delas, tem uma altura que rior vai disposto de modo a P ermi ga
, havendo um ou mais elemento
-tirafxçãodtelha oms, cortstitUindo
mentos tem um primeiro lado, for é igual ou subst. ncialmente igual è
um 'andar inferior go
II

es" '-
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PATENTES D .E HMVENÇ
Publicação feita de c4côrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
II 29 Ea data da puiiicocão de que nata o presente artigo, começará a correr o prazo para c deferimento do pzdieto, durante 30 Moo
wederfto apresentar suas op,osiç2es ao Departamento Nacional da Propriedade Industriol aqueles que se ju7oarern prejudicadas.

ou diante denominados como
ls) dito (s) Cern:Ato (s) inar l e-'1 ,;
cic.r (os), caracterizada a ecilficeo
(3do oor .tana tal disoosicão dos eleoo-er000s, que, a direção iongitronnai
cio is) elemento (5), constituindo
uni andar acima do dito andar InReoie r e drqui em diante denominades como sendo O (s) dite (s)
er
(s) superior (es), resulta
`oro.nso3rs,a1 à direção longitudinal do
:.$) aludido (s) elemento (s) infeL'ior (Cai.
59. Edificação de acôrdo com
;oonto 58, caracterizada pelo fato de
que a direção longitudinal do (s)
elemento (s) inferior (es) é normal
L, direção longitudinal da (s) eleaento
superior (es).
23. Edificação de acardo cem o
mnlo 58 ou 59, caracterizada pelo
fute de code o lado superior do ele1r.J.mto superior (ou de cada um clã:oos) constitui o telhado (ou parte do

encarno) da edificação, ao passo que
o lati ° inferior de semelhante elemento superior constitui o chão (ou
parte do mesmo) do andar mais alto da edificação, cujos lados superior
(es) e inferior (es) são inclinados
IIPA em relação ao outro, de maneia formarem os declives ou
"águas" do telhado.
el. Edificação de acôrdo com os
pontos 58, 59. ou 60, caracterizada
pelo fato de set provido um telhado
com declives, cujos declives partem
da curMeira, e pelo fato de que a direção longitudinal do (s) elemento
(s) superior (es), quando visto em
planta, está inclinada em relação à
curnieira.
62. Edificação de acôrdo com o
ponto 61, caracterizada pelo fato da
curnieira, estar localizada cêntricamente acima do (ou de um) elemento superior.

33. Edificação de acôrdo com os
pontos 60, 61 ou 62, caracterizada
pelo fato de ser provida uma azliênc:a,- para acomodar uma janela
de dormitório, no lado em declive do
(ou de um) elemento superior, cujo
lado constitui o telhado (ou uma
parte do mesmo).
64. Edificação de acôrdo com os
pontos 61, 62 ,ou 63, quando considerados na dependência do ponto GO,
caracterizada pelo fato de que o elemento superior (ou cada uni dêles)
tem urna parede, a qual ergue-se
perpendicularmente desde o chão de
tal elemento, até unia parte inferior
do seu telhado, sendo a altura da
dita parede igaal, ou aproximadamente igual, à distância vertical entre o lado superior dessa parede e a
cumnora do telhado.
65. Edificação de acôrdo com qualquer dos pontos 58-64, caracterizada
pel o fato_ de que o lado superior do

RE.°V,STA TRIMESTRAL

(ou de 'um) elemento., superior tem
duas partes em decIlve
partir de urna linha no sentida da
formarem -um telhado corro eristo.
cumieira (ou parte el oancamo), ytre, a edificaoão.
3.Uma cdificaçãa, str,bsoncir.1mente conforme aqui deseoita, sob
referência às figuras 'S.-13, eu à figura 14, ou às figuras 12-17, ore às
figuras 18-21, dos desenho Fr...roo:os
que a ilustram.
Finalmente, a de.posi..ante
dica, de ac3rde com a Corivenoão Intornacional a de cor:anuidade cem
o Artigo 21 do Código ela l?rooriedrde Indusi,rial, a pricoodatle dez correspondentes ped'.dos, deocoitados
Fepartição
cri t;-: 3 da Iolanda,
em 30 de dezembro de 1983, 30 de
dezembro de un e 30 da drzem'ero
ale 1923, sob os números
253.630 e 259.631, rospoctIt7r_mente.
(No 40.285 — 19-2-60 -- Cr3 330.C.13)
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação tens de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para e deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacionaa do !Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão 4o segistxo requerido
••••n••n•n=n•nn•

Termo n.° 755.924, de 24-6-66
Companhia Progresso Nacional Indus,
trio e Comércio
São Paulo

•

Termo n.° 755.930, de 24-6-66
Mead Johnson Company
Estados Unidos da América

GLUCOZ1NA
Classe 3
Um preparado anti-helinintico

8

1011857RM 0011/14
Classe 43

Refrescos, sodas, sucos de frutas e

ta-

mpes, águas minerais a;.tiliciais, água
fónica, gingerale, guaraná, água mineral natural. suco de caju, granadina e
capilé
Têrmo n.° 755.925, de 24-6-66
Companhia Progresso Nacional Indústria e Comércio
São Paulo

M811

Wolisum gosullili
Classe 43
Para distingiur: águas minerais artificiais, caldo de cana, laranjada, limona-

da, soda limonada e guaraná engarrafados, refrescos de: groselha, tamarindo, caju, laranja, limão, abacaxi
Termo n.° 755.927, de 24-6-66
'---lkistria de Tabacos São Sebastão
Ltda.
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 755.931, de 24-6-66
Gomesantos S. A. Indústria e
- Comércio
São Paulo

'RORROGAÇÃO

ACAPULCO
-Indústria
Brasileira
Classe 36
Para distindMir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
lota s. botinas. blusões. boinas baba.
louros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
nuças casacão, coletes, capas. c.hales.
-achecols. calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos calças
le senhoras e de crianças calções. cal.
camisas, camisolas. camisetas,
-uecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
;aias, casacos, chinelos, dominós, achar>es fantasias, fardas para militares, co.
caiais. fraldas. galochas. gravatas. gor.os. ogos de lingerie. jaquetas. leques
vas. ligas, lenços, manteis. meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa.
E hás, palas. penhoar. puiover. pelerinas;
-oba de chambre, roupão. sobretudos
,uspens6rios. saldas de banho. sandálias,
sueteres. shorts, sunga& stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos
„Termo n.9 755.932, de 24-6-66
Marina Tinoco Mathas
Rio de Taneiro

Classe 44
Cigarros
'ramo n.° 755.92&, de 24-6-66
Arraazem Maravilha de Jacarepaguá
Ltda.
Guanabara
M ARAVILHA DE

JACAREPAGUA
(NDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados, ingredientes e alimentos
Termo n.° 755.929, de 24-6-66
Pioneira Transportes Ltda,
Guanabara

PIONEIRA
TRANSPORTES
Classe 33

reuto

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea
trais e cinematográficas, programas
circenses
Têrmos ns. 755.935. a 755.937, de
24-6-66
Tecidos F. Bunahum Ltda.
São Paulo

FtB

Classe 36
Pa ra distinguir: Artigos de vestuários
e roupas fe'tas em geral: Agasalhos
aventais. alpar gatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas baba
douroe, bonés, capacetes. cartolas, cara
nucas casacão, coletea, capas, chatas

caellecols, calçados, chapéu& cintos,
cintas. combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de criança. calções, cal.
camisas, camisolas. camisetas.
:uecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
taias, casacos, chinelos. dominós, acharnes fantasias, fardas para militares, coeçiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. ogos de lingerie. jaquetas, leques
luvas, ligas. lençcs, cnantôs, meias:
niaiós mantas, mandrião, mantilhas. pa
,etós. palas, penhoar, pulover, pelerinas;
leuges. ponches. polainas, pijamas punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre., roupão. sobretudos
uspensórios. saídas de banho, sandálias.
sueteres, short sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos,. jogos bordados, jogos de cosinlia.,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho,' toalhas de mesa, :carris para mamar. toalhas para chá e
café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 19
Para distinguir: jogos, brinquedos, pr.?,
satempoe e artigos desportivos: Au
romoveis e veiculos de brinquedos aramas de brinquedo. baralhos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos, discos de arremesse
desportivo, figuras de aves e animais
fogos de armar, logos de mesa. luvas
- nora esporte. miniaturas de utensilio:
domésticos. máscart,s paat esporte. naladeiras redes para pesca. tamboretes
e varas para pesca

• Termo n.* 755.938. de 24-6-66
Reemtstna Cigarettenfabriken
àlemanha

Eckstein
•
Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatizado
para fumantes, bolsas para fumo, bolsas
para rapé, cachimbos, carteiras para ta4
mo, charutos, cigarreiras, cigarros, cine
zeiros, estojos para cachimbo, filtros pa.
ra piteiras fosforeiras de bolso, isquei'
ros, palha para cigarros, piteiras, pon,teiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo
Termo n.° 755.939, de 24-6-66
Reemtstna Cigarettenfabriken G.m.b.H.
Nieznanha

Li IS
Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatizados
para fumantes. bolsas para fumo, bolsas
para rapé, cachimbos, carteiras para tu..
mo, charutos; cigarreiras, cigarros, cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros pa.
ra piteiras tostoreiras de bolso, isouei.
ros„ palha para cigarros, piteiras, ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo
Termo n.° 755.940, de 24-6-66
Reemtsma Cigarettenfabriken
Nlemanha

Termo n.° 755.933, de 24-6-66
Marina Tinoco Mathias
Rio de Janeiro

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo. celulose
lura, lã. fios alástizos, fios de seda natural ra:on para tecelagem. fios para
bordar, fios par acosturar, tricotar, fios
para crochê, linhas de tôda a espécie e
fio se linhas para pesca

Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatizados
para fumantes, bolsas para fumo, bolsas
para rapé, cachimbos, carteiras para fumo, charutos, cigarreiras, cigarros, cin.
ze lros, estojos para cachimbo, filtros pa.
ra piteiras fosforeiras de bolso, tatuei.
ros, palha para cigarros, piteiras, ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo

Termo n.° 755.941, de 24-6-66
Termo n.9 755.934, de 24-6-66
Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.P1
Imega — Indústlia Mecânica Garcia
klemanha
Ltda.
Guanabara

IMEGA Senou-ssi'

Classe 6
Aceleradores, anéis de pistão, anéis de
esferas, para rolamentos, anéis de óleos,
anéis para facilitar o arranque Oos motores, anéis de segmento, autolubrifsadores, arietes, máquinas de abrir chavetas bielas, bombas de óleo, braços,
burrinhos, blobos de motores, bronzinas,
blocos, barras, bombas de ar comprimido

Clame 44

Cigarros, acendedores para cigarros.
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimbos cat.»
tetras pare fumo, charutos, cigarreiras.
cir.3eiros. estofos para cachimbo filtroi
nare piteiras, fosforeiras de bolso. iacueiros. palha pare cigarros. piteira',
nonteirae de cachimbos. porta-charuto•
rapé, sacos para fumo
maracujá
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MARCAS DEPOSITA D A S
Publicação feita de *cerdo com o art. HO do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação' começará
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(ërmo n.° 755.944, de 24-6-66
S. A. Fábrica de Tecidos Maria
Candida
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO'

daninhas venenos contra a verteina
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Urino ri.° 755.942, de 24-6-66
Mesbla S. A.
Guanabara
intliet.,vjAÇÃO

USCÂÏÂ
i
•

PRORROGAÇÃO

POESIA
enclual•••

Classe 23
Tecidos de algodão em peça
Termo n.° 755.946, de 24-6-66
p outique Mapuan. Modas e Armarnhos
Ltda.
Guanabara

MAPAUAN -

Classe 3.6
Roupas feitas
—Termo n.° 755.947, de 24-6-66
Vitasul S. A. — Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul

ssovta
Indústria Brasileira
Classe 2
/Substâncias e preparações aulmicas
toadas na agricultura, à saber: adtlboa
adubos artificiais para o solo. álcalis
para fins agricolas. bactericidas, ceras
para enxertos, clanamide de cálcic
adubo para o solo, de fumadores
00(110
desinfetantes usados na agricultura
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminas ani.
Mais e plantas daninhas. extratos
nuassia para fins horticolas, fertilizam
les para o solo, formicida guano. Imre.
'liamos. massas para enxerto& pastilhas
para destruir inset0s. preparações tons
"preservar o tolo. preparações para dem
trair inartos. hervas e plantas clani.
fins agricolas, sais para
lian, sela para
horticolaa, ai:balneiem gulosice:
para destruir inseto*, hervas e plantas

embelezar alhos e olhos, carmim Para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbeai. sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, lentifricios em pó,
pasta ou liquido, sais pertumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; essóvaa para dentes, cabelos, unhe:
e cflioa, saquinhos perfumado. preparados em pó. pasta. liquido * e ti101oP
PRORROGAÇÃO
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da suncuia. glicerina er +umada para cor cabelo.
e preparados para descolais unhas,
cujos e pintas ou sinais atificials. óleos
Classe 10
para a pe:e
Preparado antisSético e bactericida para
uso em dentaduras artificiais
Têrmo n.° 755.955, de 24-6-66
Niasi S. A. Artigos Para Cabeleireiros
Termo n.° 755.954, de 24-6-66
e Perfumarias •
T. Greco Publicidade e Representações
Guanabara
São Paulo
sais minerais para fins veterinários. po.
macias uso veterinário, vermilcdas uso
veterinário, desin 4etantes e veterinários
Treno rt.9 755.950, ele 24-6-66
(Prorrogação)
Peter Strong 6 Co. Inc.
Estados Unidos da América

BENZODENT

r4Du$TRtA BRASILEIRA

Classe 23
Tecidos de algodão em peça
Termo n.9 75'5.945, de 24-6-66 I, S. A. Fábrica de Tecidos Maria
Candida
Rio de Janeiro

1

Onembro de 1966

Classes: 6, 7, & 11, 21 e 39
Sinal de propaganda
Tèrmo n.° 755.943, de 24-6-66
Mesbla S. A.
Guanabara

Brasil & Novos Mercados.

Classe 32
PRORROGACA.0
Para distinguir: Almanaques, agenlas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos- rádio-televisionadas, peças teaClasses: 2, 4, 8, 9. 11, 12, 13; 14; 15;
trais e cinematográficas, programas
17; 18; 21; 23; 24; 26: 28; 30, 34, 35,
circenses
36, 37 38, 39, 40, 41; 42;. 43; 46,
Termo n.° 755.952, de 24-6-66
48 e 49
(Prorrogação)
Frase de propaganda
Haltrich S. A. — Indústria e
n.°
755.948,
de
24-6-66
Te:MO
r',omércio e Agro
Companhia de Óleos Vegetais Zurita
Paraná
São Paulo

OFERTAS DESTA SEMANA

Everyclay
Indústria Brasileira

Classe 43
Para distinguir: Perfumes, essências. exas tos, água de colônia. água de toucacadoz. água de beleza, água de quina.
água de rosas. água de alfazema. água
para barba. loções e tônicos para os
'abalas e para a peie, brilhantina. bandurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage'. depilatórios, desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras. preparados Para
embelezar cibos e olhos. carmim para
PRORROGAÇÃO
rosto e para os lábios, sabão e creme
FR1GOMIL
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes, dentifrícios em PIS,
Classe 41
pasta ou liquido. sais Perfumados para
Para distinguir e assinalar amidos de
banhos. pentes. vaporizadores de perfutubérculos ou cereais
me. escôvas pa s , dentes. cabelos. turbas
Termo n.° 755.949. de 24-6-66
e cílios saquinhos per/troado. preparaCentro Brasileiro de Dinâmiea PopuClasse 11
dos em pó. pasta licr.V.dos e tijolos
lacional e Reprodução Humana
Serras de fita, canivetes, facas, facões, para o tratamento das unhas, disso!.
Guanabara
machados puas, tesouras e lâminas de ventes e vernizes. removzclores da nat.
metal
cuia. glicerina perfumada rara os cabe.r. ' e preparados para descolorir unhas,
Termo n.° 755.953, de 24-6-66
Niasi S. A. Artigos Para Cabeleireiros ilios e pintas ou sarais artificiais óleos
para a pelo
e Perfumarias
São Paulo
Termos ris. 755.956 ci 755.957, de
24-6-66
Classe 33
! Cia. Ltda.
Centro de estudos e pesquisas
,) Paulo
'Rimo n.° 755.951, de 24-6-66
Laboratório Hertape Ltda.
Minas Gerais

O PEQUENO

CARPINTEIRO

Dinabras

Indústria Brasileira

PROF.ROGAÇÃO

SUIFINPÓ Indústria Brasileira
Classe 2
Carrapaticidas. desinfettantes embroca•
ções para animais farinha de ossos,
medicamentos para animas, aves preparado s eprodutos inseticidas. parasi&idas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e des:nfetantes, sais
veterinários e desinfetantes saia vetara.
nários, vacinas para aves e animais.

ClasNe
Para distinguir: Perturnes. -ssencias ex
tratos. água de colônia. á tjua de touca.
dor. água de beleza água de quina
água te rosas. Scars de alfazema. igue
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a oele, brilhantina ban.
dallna. "batons" cosmér.cos Fix.-idores
de penteados Petróleos óleos para os
cabelo creme revanescen .e cremes aor
durosos e °miradas Para lim peza ia
pele a "maquilage- lepParórios, deso.
dorantee, vinagre aromático. pó de aros
e talco perfumado ou não tapir. para
Pestana e sobranceiras, prepados para

Superquadra
Indústria Brasileira

Classe 8
Ps-a distinguir os eeguintes artigos elétricos: Rádios. aparelhar de televisão.
pick-ups gelafle ; ras. sorveteiras. aparelhos de refrigeração. enceradeiras, asniraclores de wi fogões, fornos e togarerr. elétricos chuveiros. aquecedores.
-ialanças. ff rrm elétricos de engomar e
nassar. batedeiras coqueteleiras. exaremedores, liguid.ficadores elétricos. maquinas para • picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores,

a

r

---
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a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante 0880 prazo poderão apresentar nuas
-11P0a1C8aa ao DePartamenta
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados coto a concessão do
registro requerido

estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas. garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação Intensa. esterilizadores condensadores, bobinas. chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusivet aparelhos fotográficos
e cinetnatográgicos. filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
daméstico
Classe 40
Móveis em geral
Termo n.° 755.959, de 24-6-66
Martins, Gueller e Fantoni Ltda.
Rio Grande do. Sul

sas cie imento e cal. hidráulica. padregizlho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes licitados ou sob outras formas
para revestimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas and.
ácidos para uso nas construções, par
metes. portas. portões, pisos. soleiras
Para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos
vitrõs
Trino n.° 755.961, de 24-6-66
Pilot do Brasil Rádio e Televisão S. A.
Rio Grande do Sul

PIL
•.4 ., 1

•.

Indústria Brasileira

Classes: 16 25, 32 e 38
Sinal de propaganda
Termo n.° 755.960, 'de 24-6-66
Angelo Colombo
Rio Grande do Sul

Colombo
Indústria Brasileira

Classe 3
Rádios e televisores e aparelhos
itereos
Trmo n.° 755.962, de 24-6-66
Maguefa
Comércio Imobiliário Ltda.
Rio Grande do Sul

•Classes: 16, 25, 32 e 38
Sinal de propaganda
Termo n.° 755.963, de 24-6-66
Socar — Sociedade Comercial de Alimentos do Mar Ltda.
Guanabara

Classe 12
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- SOCAM - Sociedade Comercial
vos, aniz, bItter, brandy, conhaque. cervejas fernet, genebra. gin, kumel, lico- • de Alimentos do Mar Ltda.
res, nectar. punch, pimpermint, rhum,
sucos dd frutas sem álcool vinhos verTermo n.° 755.964, de 24-6-66
S. I. A. M. — Sociedade Industriai
muth, vinhos espumantes. vinhos
quinados e whisky
Americana de Máquinas Torcuato Di
Tella S. A.
Termo n.° 755.958, de 24-6-66
São Paulo
Maguefa — Comércio imobiliário Ltda.
"SIAMATIC"
Rio Grande do Sul

4111".
maguefa

Ind.praeileira

com5R.

Casse 16
Para distinguir: Materiais para coastruções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres, bicocoo de :imanto, blocos para pavimenta.
dba, calhes, cimento. cal, cré. chapas
Isolantes, caibras. cai Kilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga pare etixos, edificaes premoldadas, estuque. emulsão de
rase asfáltico. estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal. ladrilhos. lambris, luvas
fle função. !ages. lageotas. material isolante contra frio e calor. manilhas. massas para revestimentos de partdes. madeiras para construções, mosaicos. produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas-

Classe 8
Refrigeradores e seus acessórios
Têrrno il.° 755.973. de 24-6-66
Osso Indústria Comércio Ltda.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul dr,
Prússia. alvaiade de zinco abrasivos
algodão preparado para limpar metais
detergentes. espretnacetes. extrato
anil, fécula para tecidos. fósforos . ci
cera e de madeira, goma para *lavan
dana: limpadores de luvas, liquidos of
branquear tecidos, liquidas mata-gorda
rei para roupas e mate óleos para rou

pas, oleia& óleos para l imp eza de carros, pós de branquear roupa. salicato
de sódio, soda cáustica, sabão esi p6.
sabão comum, sabão de esfregar e st.
nonáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados

Trino n.° 755.972, de 24-6-66

Associação Guanabarina de Raclioarna
dores (AGRA),
Guanabara

Termo n.° 755.965., de 24-6-66
S. I. A. M. — Sociedade Industrial
Americana de Máquinas Torcuato
Di Tela S. A.
São Paulo

"SIARAMA"

Ind.Èrasileira
Classe 10
Câmaras frigorificas para hospitais e
necrotérios
Termo n.° 795.966, de 24-6-66
S.: I. A. M. — Sociedade Industrial
Americana de Máquinas Torcuato
Di Tella S. A.
São Paulo
Classe 32
Folhetos de propaganda, anúncios, publicidade em geral
Termo n.° 755.967, de 24-6-66
S. I. A. M. — 'Sociedade Industrial
Americana de Máquinas Torcuato
Di Tela S. A.
-São Paulo
Classe 50
Envelopes, faturas, cartões, notas e demais impressos comerciais usados nas
atividades da requerente
Termos as, 755.968 a 755.971. de
24-6-66
S. 1. A. M.
Sociedade Industrial
Americana de Máquinas Torcuaas
Di Tela S. A.
São Paulo
Classe 8,
Refrigeradores e seus - acesso' los
Classe 10
Câmaras frigorfficas para hospitais e
recrotéri0C
Classe 32
Folhetos de propaganda anúncios, pugeral
blicidade
Classe 50
Envelopes, faturas, cartões, notas e demais impressos comerciais usados nas
atividades da requerente
Termo n.° 755.975, de 24-6-66
Cruzada Brasileira d- Literatura S. C.
São Paula

Classe 33
;ssociação de caráter cientifico, experimental, educacional, cultural, mercatva e filantrópica
Termo a.° 755.974, de 24-6-66
Osso Indústria Comércio Ltda.
São Paulo

os5q,
Para a s s ai"lal)::SIl
C esponjas
eaRssipsbOe aRs
plástico bem como produtos acabados
de resinas e 'resinóides
Ternio a.° 755.977, de 24-6-66
Ratniro Borges Rezende
Goiás

CAFÉ PAIMEIRASI
INDÚSTRIA BRASILEIRA,

Classe 41
Artigos da classe
Termos ns.755.978 e 755.979, da
24-6-66
Luitnold
Werk. Chemisch-phan
zeutische Fabrik
Alemanha Ocidental

PRORROGAÇÃO

boletim
de
(maca°

Classe 12
Para distinguir: Almmmilies. agendas
aluai: jos álbuns im p ressas bo:rtinS ca'álociris edições impressas. revistas. 6r.
lãO5 3e publicidades programas radioiónicos. rádio-televisionados, pecas teaYals e cinNnatooráfiens. programas cir.
ceases

En-Semõii,
Classe 3
Substâncias quimicas, Produtos e preparados para serem usados na medicina
e na farmácia
Classe 10
Para distinguir: Abaixa-linguas, abrebocas, aden6tomos, afastadores, agra.
fss para casos, agulhas para injeção,
algodão hidrófilo, alicates, amálgamas,
aparadores, aparadores para fins médie
co-cirárgicos, aparelhos para massagens,
aparelhos de pressão arterial, aparelho*
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante isso prazo poderão apresentar suas opassições ao Departamento
Nacional • da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registrç requerido

de diatermina, aparelhos de raios ultravioleta, aparelho de raio X, aparelhos
de infra-vermelho, aparelhos de surdez„
assentos para enfermos. ataduras: sturis; cadeiras para clinica médica, cambraia hidróSla, cânulas, cataplasma de
feltro, catgut, cera laminada, cera para
instruções e articulação, cera colante,
cintas para fins clínicos costómos, curetas; dentes artificiais, dentaduras, depressores, dilatadores, drenos, duchas
vaginais; elevadores, espartilhos, espéculqs vaginais, esponjas clin.cas, estufas,
espátulas, escalpelos, escopros, extratores, escavadores; fios de linro para feridas, facas; ganchos para músculos celafelmetros. gazes: godivas, goivas, gesso, grampos para soturas, guta-percha;
bisterennetros; irrigadores, 'nstrumen'os
cirúrgicos para operações; !igaduras de
cânhamo. líquidos e pós para limpeza
e polimento para fins odontológicos, lixa. luvás e dedeiras de . borracha, lima para ossos. lancetas: massas plásticas para fins odontológicos, máscaras
para ancste.sa , mesas de operações, mesasa para curativos, martelos: olho artificiais: perfuradores. pés e braços artificiais. placas para ossos. pontas de
guta-percha para obturações de canais
porcelana, p.)tetores para seios. p nceis
para garganta, pinças anatõmicas, protetores: rolos cirúrgicos de lã de pau,
ruge para desgaste dentário, retoscópio,
bugia, moinas: sarjadeiras. sandaraca,
seda e crina para soturas. sacos para
grio e bolsas para água quente. sondas,
ser ngas para lavagens e injeções, serras. serras para raquiotonna: tampões
higi,s nicos preservativos, tira-leite. ter• inómetros, tesouras, trepanos, toalhas
higiênicas. ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
•
_
Icaino n. 9 755.976, de 24-6-66
José Nunes da Silva
Goiás

;

.

iante contra frio e calca, manilhas, massas pare revestimentos de paridas, ma.
duras para construções, mosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamaa
ias ck cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. itapemas'.
bilizantes liquidos ou sob otitras formas

Termo n.° 755.984, de 24-6'-66
Forland Agrícola e Pecuária S. A.
Guanabara

•Forland Agricola
e iPecuaria S/A.

tiara revtstimento e outros come na pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
Nome comercial
papel pare forrar casas. massas anti755.986 e 755.987, de
Termos
as.
ácidos para uso nas construções. par24-6-1966
queies, portas. portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto. Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
São Paulo
telhas, tacos, tubos de vintilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
- • vitrõs
Termo n. 9 755.981, de 24-6-66
Uutratec Engenharia e Administração
Ltda.
São Paulo

Ultratec Engenharia
e Administração Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 755.982. de 24-6-66
Voga Publicidade Ltda.
Guanabara

-` Indústria Brasileira
Classe 6
Motor para movimentação de brinquedos
Classe 49
Brinquedos movimentados a motor
Termo n.° 755.988, de 24-6-1966
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A,
São Paulo

Classe 41„
Artigos da classe
Tênno n. 9 755.980, de 24-6-66
Untratec Engenharia e Administração
Ltda.
São Paulo

ULTRATEC
•
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru,
ções e decorações: Argamassas. argila
areia. azulejos, batentes, balaustres. blocos • de cimento, blocos para pavimentação. calhas. cimento, cal. cr & chapa:
isolantes caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas. caixas dágua
ca!xas de descarga pare etixos. edifica.
ções premoldadas. estuqbe. emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias. estru
turas metálicas' para construções. lame
les de metal. ladrilhos, lambris. luva:
de Junção, !ages, lageotaa, material lar

e vestidos
Classe 23
Pára 'distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras. fazendas e tecidos de
lã em peças, juta. jersey, linho, nylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, teeidos impermeáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Termos as. 755.989 e 755.990, de
24-6-1966
Tecnobras S.A. Indústria c Comerei*
São Paulo
-

PROt‘e,..,.AÇÃO

iTEC.NOBRAS
Indústria Brasileiro,
Classe 6
Motores
Classe 21
Bicicletas e peças d. automóveis ( partes integrantes de automóveis)
Têrmo n. o 755 . 991, de 24-6-1966
Laboratório Silva Araújo-Roussel S.A.
Guanabara

Classes: 32, 33 c 38
Sinal de propaganda
Têrmo n. 9 755.983, de 24-6-66
Cruzada Brasileira de Literatura S. C.
São Paulo

"RONtiujACÂO

o
Classes: 6 e 49
Expressão

CAFÉ JOSIL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria jaquetas. laquês.
luvas, ligas, lenços mantos, meias,
maiõr. mantas. mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, pouches polainas, pijamas. pu»
nhos. perneiras. quimonos, regalos'
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias
suciares, shorts. sungas, srolas ou slacka
touca. turbantes. ternos, uniformes

0\'
4`•.‘)
4)
fs.

. 755.992 e 755 . 993„ de
246-1966
(Prorrogação)
l'elapan Tecidos S.A.

'1'rnios

Guaunbara

N.517 <5:)
Ó\' 49..›‘)
Classes: 32 e 33
Insígnia
Termo n. 9 755.985, de 24-6-1966
Indústria Farmacêutica Orthos Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

h4t."irtRuán-A.0

VELUPAN

filO 0.1 JUEIRO •

Indúetr:—

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
como medicação digitálica
Termo n. o 755.994, de 24-6-1966
The Weatherhead Company
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira .
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 4eitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.

horas. botinas. blusões. boinas, baba
douros, bonés. capacetes. cartolas, caraN
puças, casacão, coletes. capas, chales.
Industrio Brasileira cachecols, calçados. chapéus. cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
Casse 3
de„ senhoras de crianças, calções. calUni produto farmacêutico, indicado no cas. camisas, camisolas, camisetas
tratamento das infecções determinadas :uecas. 'ceroulas. colarinhos, cueiros

0,RTOCIL1

por germes sensíveis à penicilinoestreptomicinoterapia

DIGITEX
Atáriss lha 'Cago ri ga!! s.4.

saias, casacos. crinelos dominós. echar•
pés, fantasias. tardas para militares, co-

Classe 21
VeicuSos e suas partes integrantes

Têrmo n.° 755.995, de 24-6.1966
''tio Boliche Ltda.
Guanabara
c'T(t
Á' •

•
"..•

Classes: 33, 41, 42 e 43
Título de Estabelecimento
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Termo n.° 755.996, de 24-6-1966
Cervejaria Pérola S.A. — Indústria.
Comerèio e Agricultura
Rio Grande do Sul

Cervejaria Perola S. N,
industria, Comercio
Agricultura,
Nome- Comercial
Têrmo n.° 755.997, de 244-1966
(Prorrogação)
Café, Bar e Restaurante Chave do
-Império Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Têrmo n.o 756.003, de 27-6-1966
Dlcmag Oficina e Peças Ltda.
Sabia
ílt),KMAG,

Termo n.o 756.004, de 27-6-1966
Balcão Imobiliário Ltda.
Bahia

OFICINA

- 'E PEA.S4 1
ALVAS O.R-ara
Classes: 21 e 33
Titulo. de Estabelecimento
Têrmos na. 756.005 a, 756.007,, de
27-6-1966. .
Sani Filmes, Publicidade. Turismo e
Representações Ltda.
»
- Sabia,
Amplificadores, antenas, alto falantes,
câmaras cineniatográficas, máquinas cinematográficas e fotográficas, filmes revelados, receptores, tiansmissorea

1111{Lid
Nome Comercial,
Termo n.9 756.010. de 27-6-1966
José Antonio de Araújo Maciel
Paraná

Classes: 41, 42 e 43
Têrmos as. 755.998 a 756.001, de".
24-6-1966
Indústrias ' Granfino" S.A.
Rio de Janeiro

-

SAN!

IND. BRAS.

Classe 50
Serviços de Turismo e Representações
bem como os impressos, timbres e
propaganda da firma
Classe 32
Publicidade e propaganda em geral, inINDOSTRIA BRASILEIRA'
clusive películas cinematográficas
Classe 1
Têm on.° 756.008, de 27-6-1966 —
Sustâncias e preparações químicas usa- Sani Filmes, Publicidade, Turismo e
das nas indústrias, à base de milho, inRepresentações Ltda.
clusive álcool industrial, à base de
Bahia
milho
Classe 3
Produtos 'farmacêuticos em geral à base
de milho, inclusive álcooal farmacêutico
SAN! FILMES,
à base de milho
Classe 4Z
PUBLICIDADE,
Bebidas alcoólicas e fermentadas à base
de milho, inclusive álcool para bebidas,
TURISMO 'E
à base de milho
Classe 48
REPRESENTAÇõES
Produtos de perfumaria, cosméticos,
dentifrícios, sabonetes e preparados para
LIMITADA
o cabelo. Artigos de toucador; tudo ã
base de nino, inclusive álcool para
Nome Comercia/
perfumaria, à bane de milho
—
756.009, de 27-6-166
Termo
n.9
Termo n.° 756.002, de 27-6-1966
Sani Filmes, Publicidade, Turismo e
Hotel Beiriz Ltda.
Representações Ltda,
Alagoas

GRANFINO

BEIRIZ
HOTEL
RE5TAURANTE
BAR
SORVETERIA
LAVANDERIA

RaTA MINERAL

Nome Comercial

Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 756.015, de 27-6 - 1966

E.
Classe 43
Agua mineral
Termo n.° 756.011, de 27-6-1966
Léo Carlos Costa
Paraná
KINGS

Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.9 756.012, de 27-6-1966
Irmãos G. Pinto
Paraná
CASA
DA.S

PILHAS

Classe 8
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.o 756.014, de 27-6-1966
Tissei &Irmãos Ltda.
Paraná

TISSE I

UNI FILMES,
Pl7BL 'CIDADE,
TURISMO E

Ind. Bros.,

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

RIO MAR

VIGOR

Bahia

REPRESENTAÇõES
SaIvc,:clor
Bahia

Irmãos Sani Ltda.
Paraná

PEIXARIA:

CHAVE DO DIFERI°
Titulo de Estabelecimento

copa e cosinha. camas, cabides, cadeira*
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de alotam,
dispensas, divisem clivam, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivanie
abas, estantes. guarda-roupas, mesas,
mesinha& mesinha, para rádio e tetevis
sio mezinhas para televislio, molduras
para quadros, porta-retratos. Poltrona*,
poltronas-camas. prateleiras, porta-chia
oétis. sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrina
Tê:mo n. 0 756.013, de 27-6-1966

.
Classe 40
JóveiF em gerai, de ereta vld
ro, de
Iço, niadeira, estofados ou não. inettsive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos. balcões. banquetas.
bandeias domiciliares. berços, biombos.
cadeiras. carrinhos ',ara chá e café.
conjuntos para .dorrr,itórios. conjuntos
nara sala nIe fanfar e sala de visitas
^rm ;. -Itos para terraços. jardim e praia.
1 roniunios de armários e .ga.hinetes tiara
_

Wiedermann & Cia. Ltda.
Paraná

P6STO SARARÁ
Classe 47
Titulo de Estabelecimento '--tx
Têrmo n.° 756.016, de 27-6-1966 -1
Joaquim A. Battezati
Paraná

CAFÉ ITAMARATY4
Ind. Bras.
Classe 41
Café em grão torrado e moldo
Têrmo n.° 756.017, de 27-6-1966—.5
Ivo Alfredo Mallmana
Paraná

MÓVEIS ORIENTE
Ind. Bras,
'Cases 40
Móveis em gerai, de metal. vidro. 'dá
aço, madelra, estofados ou aio. incite,
sive móveis para escritórios: Armários;
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados par,
aiEveis, bancos. balcões, banqueta*
-lardeias domiciliares. berços, biombos
2adeiras, carrinhos para chá e esti
zonfuntos para dormitório& conjunto,
nara -sala de jantar e sala de visitas
'conjuntos para terraços. jardim e praia,
.oniuntne de armários e gabinetes para
copa e cosínha. camas cabides. cadeira.'
g iratória.% cadeiras de balanço. caixas
dt rádios. colchões, colchões de molas,
dispensas. divisões. divans discoteca*
de madeira. esprequizadeiras. tscrivant•
lhas. estantes, guarda-roupas, mesa

5536 %ata-feira 30

Dli,R10 OFICIAL ( peção III)

Dezembro de 1965

MARCAS REFOSTADAS
Publicaçâo feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Ineustrial. Da data da publicaçâo começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão ajáraser, ar SUJS oposições ao Departar-ente
National da Propriedade Znclu.strial aquêles que se julgarem preluoicades com a concessão ou registro raquerido
aaainhas mesinhas para rádio e televi- binóculos, óculos, aparelhos de aproxie. mesinhas para televisão, ama:turas mação, abat-jours e lustres maquinas
para lavar roupas para uso
para uadros. porta-retratos. poltronas
doméstico
trimas-camas, prateleiras. porta-cha,
,tr
sofás-camas, travesseiros e
Termo n.° 756.019, de 27-6-1966
vitrines
Antenapar Ltda.
Termo n.° 756.018, de 27-6-1966
Paraná
Waldomiro Guelfi
, Paras..,

BSVCINGPOLES

Caar'árs,
Afiáveis em gerai, de metal, vidro, de
aço madeira, estofados ou não. incluaivc móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetas
Eridcias domiciliares, berços, biombos
caaeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de Jantar e sala . de visitas,
confuntos para terraços. jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
topa e casinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, dimans, discotecas
de madeira. espreguicadoras. escrivani.
m.s. estantes, guarda-roupas, mesas
tmesinhas mesinhas para rádio e televi.
são, mesinhas para televisão, moldura,
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poitronas-camas, prateleiras, porta-oba,
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrir

Têrmo n.o 756.020, t e 27-6-1966
Tavepar Ltda. Comércio e
Indústria
Paraná

irTEVEPAR

móveis, bancos, balcõec, banquetas corrediços para veículos, direção, des11.
,aandejas dorciciliares. berços, ti,ombos, gac'eiras, estribos, escadas rolantes, ele.
cadeiras, carrinhos para chá e cata. vaclores para passa ge.ros e para carga,
conjuntos para dormitórios, conjunto: engates para carros, eixos de direção,
para saia de Ratai e sala de visitas freios, fronteiras para veículos, guidão,
()munais para cerrados, jardim e praia, locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
• m l. -itc..3 de armario.s e- gabinetes para motocicletas, motocarg as moto furgões,
Lopa e cosinha, camas cabides, cadeiras! manivelas, nav:os ônibus, para-choques,
unitárias.. cadeiras de 'balanço, caixas para-laM?: pa
pedas, pontões,
-2 rádios, colchões colchões de mola%
rodas para bi•;:cl: ias, raios para bicicle,
spensa.s, divisões, divans. diecotectcs tas, reboque ..ddiaciores para v:iculos,
,e madeira, espreguiçadeiras, escrivara- rodas para veiculas, seuins, triciclos, ti,
,nas, estantes, guarda-roupas. mesas, rantes para
iculos, vagões, velocípeaes5nbas. mesinhas para rádio e ‘..e.ievi- des, vai atas r.;;. contrôle do afogador e
ão, mesinhas para televisão. molduras acelerado... í.roleis, trol2ibus, varaes de
,„ra quadros, porta-retratos. poltronas.
carros, toletes para carros
,oltronas-camas, prateleiras. porta-chaa
Tèrmo
n.9 756.028, de 27-6-1966
.aus, sofás, sofito-camas; travesseiros e
Emprêsa Princesa do Norte S.A.
vitrines
Paraná
Termo n.o 756.023, de 27-6-1966
Classe 50
anlorenzi Ej Irmão Ltda.
O timbre da requerente a ser usado em
Paraná
papéis de carta e oiicio, memorando, en(•;-\,
rn
I
,
veAopes, cartões de visitas e comerciais
u,
,
)
n
•H •
contratos, faturas recibos, notas promissórias, letras de câmbio, debêntures, apólices, ações e demais documentos adota-.
dos pela mesma firma
Termos ns. 756.021 e 756.022, de Classe 21
27-6-1966
Veículos Auto-ônibus de transporte
F. N. Sternberg
coletivo
Paraná
Termo n.° 756.029, de 27-6-1966
General Foods Corporation
CONSTRUTORA
Estados Unidos da América
1 -Gr ;11
()-I_

Classe 16
Titulo de Estabeelcimento
Classe 50
O timbre da requerente a ser usado em
papéis de carta e oficio, memorando,
envelopes, cartões de visitas e comerciais, contratos, faturas, recibos, notas
promissórias, letras de câmbio, debêntures, apólices, ações e demais documentos adotados pela mesma firma
Termo n.° 756.025, d e27-6-1966
Paulo Gealh
Paraná

Brog.
Classe 8
ra distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apareabas de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó. fogões, fornos e Iogariras elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, cocnieteleiras. expre=adores, liquidificadores elétricos, má("minas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
e2êtricos, refletores, relógios de ar refrigerado,, formas 'elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, apareIbos de luz fluorescente, aparelhos de
t asnuniaação inteana, esterilizadores, condersadores, bobinas, chaves elétricas,
torautadores, interruptores, tomadas de
coraente, fusível. aparelhos fotográficos
s. eincinatográgicos. filmes revelados,

F.ALOWICA
cAnaoCERSAS
MARANGA •
Classe 21
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.° 756.026, de 27-666
Pedro Hohnl
Paraná

A PAODELAR
Ine:L

Fe

Classe 40
Vkivels em gerai. de metal, vidro, de

aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roapas
usadas, almofadas. acolchoados para

Classe 42
Vinho tinto de mesa de pura uva
Classe 42
Vinho tinto de masa de pura uva -^
Termo n.° 756.027, de 27-6-1966
Cia. Ltda.
Copo
Paraná

BAR., RESTAURANn
E

CNURP.,ASCARGA

DO Pi`2PA g COG
Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo de Estabeelcimento

P, P
Classe 41
Café, café Instantâneo, chá, chá instantâneo, cacau e preparações a base de cacau, chocolate e preparações à base de
chocolate e ingredientes para preparar
bebidas não alcoólicos
_
Têrmo n.o 756.030, de 27-6-1966
QIF — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda.
São Paulo

Térmo n.o 756 .031 ,d2 27-6-1966—
Pimba-Car Oficina Mecânica e
Comércio de Peças dc Automóveis

Limitada
São Paulo

Casse 3
Uni produto 1: mi.-cêi:tico indicado -

como . anti nevrali f ico e anti-térmico
IdfUnnllía 19r3ASIUtRik,
ClaRse 21

Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, avitke, amortecedores, alavancas de câmbio,, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhes
carros, tratores, carros-berços, ca rrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas cir- ,
colares para veículos. cubos le veículos.

Têrmo n•° 756.034, de 27-6-1966
Kiyabara
Cio. Ltda.
São Paulo

Classe 36
1 , t:tiquir; Artigos de vet.;tuários
feitas em • peral: Agasailios
n ,, ntais, alpargatas, anáguas. blusas,
rinba•
bot • nas. blusiks.
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amuos. bonés, capacetes. cartolas. cara suspensórios, sada de ',anho, sandailas natural, tecidos plásticos, tecidos imparnieáveis. tecidos de pano causo
r,w,as casacão, coletes, capas. cbates, &laceres, shorts. sungas. stolas ou sl:,cks
e veludos
toucas, turbantes tereos. uniformes
cache cols. calçados. chapeus. cintos
• vesttd..3
cintas, combinações, cJi-pinhos. calça.
f erino n. 5 756.040, de 27-6-1966
O. senhoras e de crianças calções, cal
Termo n.° 756.036, de 27-6-1966
"Calva" — Metalúrgica e Galvano p lásças camisas, camisolas. camisetas
Picolé — Confecções Infantis Ltc:
tica Ltda.
cuecas. ceroulas. colarinhos. cucu os
São Paulo
São Paulo
sa:as casacos, chinelos. dominas. echar
nes fantasias. tardas para militares co.
"GALT'; " —IgIBTALURGI CA
•liriPS. trairias galochas. gravatas. gor
E G.'11,V.ANOPLASTI CA
-os mos de lingerte. jaquetas. ¡aguas
luvas, ligas, lenços. ma nt6s. meias;
tP5:I65 mantas. martnriãO. maranhas. Oa
11U-li)S71/IA BRA SILEIRA
is paias pennoat. pulovei
•
Classe 36
Nome Comercial
mamas. nouthes p olainas. °damas, ou. Para listinguir: Artigos cie veisti,aou
Termo n 756.041, de 27-6-1966
nhos,
p erneiras, quanonos. regalos
roupas feitas em geral: Agasalhos .,
Cava "—Metalúrgica e Galvanoglásrobe de chambre. roupão. sobretudos
.
• -tais, alpargatas. anáguas bilhas
suspensórios saldas de banho. sandia:ias
oras. botija s, alusões. boinas Devitica Ltda.
suereres morts sungas. golas ou slacks
- banes. capacetes. cartolas. cara
São Paulo
toucas turbantes , ternos. uniformes
iças casacão, coletes, capas. chaies
e vestidos
:acheeols. calçados. chapéus. cintos
GALV A
mias. comninações. corpinhos. calça
Termo n.° 756.032, de 27-6-1966
In chio t ri a rasi1ei
ei
-enhoras e de crianças calções, ca,
Pimba-Car Oficina Mecânica e
is camisas camisolas, camisetas,
Comércio de Peças de Automóveis
...2asst 21
;Teças. ceroulas. colarinhos. cueiro% :'ara distinguir Vel;ulos e suas partes
Limitada
r! as •casacos. chmiles dom, ós. acharSão 1-.1.110
ntelrabtes Aros . uara bicicletas auto.
,. tanta:a:is tardas para milit=e8. comóveis auro caminhões aviões. amor.
emis tramas,' ga.ochas, gravatas. dor.
-ecedores einc-. ricas de cáralito, braços.
os., nos de lingerie. jaquetas. mouca
nregtles bra,, os p ara veiculas,
melas,
CO antôs
• NIFIS
le nços
Classe 33
trinhos .ie mão e carretas. cami•
alÓs mantas mandrião. mantilhas. pa
Titulo de Estabelecimento
Munistes carros ambulantes. caminhões.
.
--—
, tós, paias. penhora. putover.,pelerinas; carros. tratores, carros-berçõs carros.
•Tértno n.° 756.033, de 27-6-1966
pouchés. polainas, pijamas ouSyara Transportes Rodoviários Ltda.
Mos. perneiras. quimonos, regalos, tancries. carlros-irigadores, carros. carS0 Paulo
nhe de chambre. roupão, sobretudos mças carroçerias, chassis. cha;as
:ulares para veiculas cabos de valculos
is p ensorius. sàidas Ir nanho, san
arrecii .„os nara veículos, direção desli•
,eteres shorts suntins. atolas ou si.,
.-rios tron-in:a: para veiculas, guidão.
toucas turbam, b. ternos. titittOrnSet•
oconh)Licas lanchas, motociclos, molas
Classe 33
• vestAlos
notocicletas aiotocat gas. moto furgões
• Transportes rodov,árins em geral
,.odas para bicicletas. raios para • WeideTermo n. o 755.038, de 27-6-lb
Termo n.° 756.037, de 27-6-1966
-as rehoones radiadores para veiculas
Cacique
Lanches
Ltda
.
A Esquina dos Pneus S.A.
nani c ela, • na vios ônibus, para-choques
S. o :,culc.•
São Paulo
)arad.uhas, para-brisas, pedais pontões
acias par: . ,..icutos. selins. tricicles. ti.
iate para veiculas, vagões velocipe.
ESQUINA
P"'A.E19,4
varetas de contrôle do asogadot
xelerador tróis, troleibus, varaes de
11.5DUSTRIA BRASILEIRA
:miares para carros, eixos de direção.
Classe 39
iadeir.s, estribos, escadas raianas, ele.
Pneus c eaniarãs; de ar
._
Classe 41
adores para assageiros e ara carga
Termo n. 9 756.035, de 27-6 1966
Azeitonas, amendoim, balas, biscoito,.
carros e toletes para carros
Lancieri, Kiyohara E, Cia. T,tda.
bolos, chocolates, creme de leite, chá.
T'èrmo n. 5 756.042, cl e2-76-1966
Saci Pamo
café cangica castanhas doces, mortado.
"Mitaine" C:mfecções inàdstria e
las, 'manteiga, pickles, pães . de forma,
Comércio de Roupas Ltda.
presuntos, salanies, salsichas e queijos
LONG BEACH BOul'iQUE
São Paulo
Termo ti. 0 756.039 ., de 27,-6-1966
Ulane 36
•
(Prorrogação)
Para distinguir: Artigos de ,vestitartm
II 1 TAI NE
e roupas icicas em geral: . Agasalhos
Indústria Textil
Eltex S.
aventais. a l pargatas. anáguas, blusas.
Indústria BraEileira
botas, boinas, blusões, boinas babaClasse 36
douros. bonés. c a pacetes. cartolas. caraPara distinguir: Artigos de vestuários
PROP'rtnGAÇÃC
puças casacão coletes, capas. chatas:
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
cachecols. calçados. chapéus. cintos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
cintas, combinações. corpinhos. calças
botas, botinas, blusões. boinas babade senhoras e de crianças calções, cal. clouros, bonés, capacetes. car',Jlas. caraças, camisas, camisolas, camisetas.
puças Casacão, coletes, capas, chales:
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
BRASILEIRA
cache cols. calçados, chapéus. cintos,
INDUSTR I A
saias, casacos, chinelos, doininós, acharcintas, combinações. corpinhos. calças
pes fantasias, fardas para militares, co.
Classe 23
de senhoras e de crianças. calções. calfraIas. galochas, gravatas. gor.
ros. ogos de lingerie, jaquetas. laquês Para distinguir tecidos em geral, teci- salas, casacos, chinelos, dominós. acharl.,vas. ligas. lenços, mantõs. meias: dos para confecções em geral, para pes bar" :as, fardas para militares.
fraIdac. .alcichas. gravatas, gormaiôs mantas. mandrião. mantilhas. pa tapeçarias e para artigos de cama e
letAs.
..e ntiont, ()Mover. pelerinas, mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim ros. ogos de /ingeria. laquetas, leques
'Pemas. p oriles. nolair-s, p ijamas pu. cra • oá, casimiras, fazendas e tecidos de cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
r,hos
•..minionos. • regalos lã em peças, juta, jerscy, linho, nylon ças camisas, camisolas. camisetas,
•j.e chaMbre.. •roupão. sobretudos, paco-paco, perealina, ranu, rayon, seda luvas, ligas, lenços. cnantôs, melas;

ra

Pkg9A-CA

SYAR

Dos

letós. palas, penhoar, puluver, pelertnast
peugas, pouches, polainas, pijamas. pumai6s, mantas, mandrião, mantilhas. punhos,
perneiras.
quimonos, regalos,
robe de chambre_ roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
toucas. turbam( s ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. 9 756.043, de 27-6-19-66
Elan Química Industrial Ltda.
São Paulo

A N.
Indústria Brasileira
Classe 1
Agua raz, esmaltes, removedores, sair
ventes, thiner e zarcão
Termo n.° 756.044, de 27-6-1966
Copyfilrn Ltda.
São Paulo

COPYPILIn
Idiíoti'ja Brasi/eit'a
Classe 8
Filmes cinematográficos e fotográficos
revelados
Termo n. 0 756.045, de 27-6-1966
Copyfilm Ltda.
São Paulo

COPYFII21 LTIak.
Nome Comercial
Termo'n. 9 756.046, de 27-6-1966
(Prorrogação)
CompardAia Americana de Anúncios
Estradas de Rodagem — A.E.R.

d

PRORROGAÇÃO

CACa UE

ELTEX

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, 'ca..
tálogos. edições impressas, revistas, ór.
gâos de publicidades, programas 'radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 756.047, de 27-6-1966
Desfile Center ociedade Civil Ltda.
São Paulo

DESFILE C &ITER
SOCIEDADE CIVIVI
LT
Nome Civil
Termo n. 5 756.048, de 27-6-1966
Desfile Center ociéclade Civil Ltda.)

S 'a-o Paul

CEsiT ER
t a I`,

Classes: 13, 35 e 36
Titulo de Estabee/cimento
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Publica:ao feita de acordo com o art 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
a eu,Ter o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderau apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional ij Propriedade Industrial aqueles que se julg -Irem , prejudicados com a conce..sâo do registro requerido
Traio n.° 756.049, de 27-6-1966
Destile Center ociedade Civil Ltda.
São Paulo

DEEFILE GENTER
Porto Alegre- Rio
Grande do Sul
Classes° 13, 35 e 36
Tituio de Estabelecimento
Tèrmo n.° 756.050, de 27-6-1966
rafile Center ociedade Civil Ltda.
São Paulo

iT kI
DESPI LE
Citritibn- Paraná

Termo n.9 756.056, de 27-6-1966
Desfile Center ociedade Civil Lida,
São Paulo

DESFILE C T
Rio de Janei rnGu anab a ra
Classes 13, 35 e 36
Titulo de Estabelecimento
Tèrmos ns. 756.057 a 756.061, de
27-6-1966
F. Gobbi Indústria Mobiliária .A.
São Paulo

Classes' 13, 35 e 36
Titulo de Estabelecimento
Têm() n.o 756.051, de 27-6-1966
Destile Center ociedacle Civil Ltda.
São Paulo

DESFILE CENTER
o liori zonte._
Minas Gerais
Classes° 13, 35 e 36
Titulo de Estabelecimento
e.-rno n.° 756.052, de 27-6-1966
Destile Center ociedade Civil Ltda.
•
São Paulo

DFIj CTR
Salvador- Bahia
Classes° 13, 35 e 36
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 756.053, de 27-6-1966
Des t ile Center ociáade Civil Ltda.
São Paulo
TEP

kmericana - Est.
de S.raulo •
Classes 13, 35 e 36
Titulo de Estabelecimento
Térmo n.9 756.054, de 27-6-1')66
Desfile Center ociedade Civil Ltda.
São Paulo

'DESFILE C2PrER
Recife- Pernmebuco
Classes' 13, 35 e 36
Titulo de Estabelecimento
- --Térmo n.9 756.055, de 27-6-1966
Desfile Center ociedade Civil Ltda.
São Paulo

DESFI LE CENTER
Campinas- Est. de

S.Paulo
Classes' 13, 35 e ' 35
Titulo de Estabelecimento

115:21bibi
laDuSMA aRASILEtRA

Classe 16
Batentes, balaustres, caibros, colunas,
divisões de madeira, edificações, premoldadas, esquadrias, forros estatacas,
grades, ¡anelas, estruturas de Madeira,
persianas, parquetas, portas, portões pi,sos, soleiras para portas, tacos e
vitraux
'
Classe 16
Artefatos de madeira emv geral: Argilas. alguidares armações para balcões
• para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas barris, baldes
batedores de carne, caixas caixões. cai.
xotes, cavaletes, cunhas cruzetas cubas
caçamba. colheres, cestos para alies
capuz para cozinha, cabos para ferramentas, cantoneiras, engradados. estrados, esterinhas estojos espremedeltas.
embalagens de madeira, escada. formas. guarniçeõs para porta-blocos,
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios domestiCos.
malas de madeira. palitos, pratos. pipas, pinos puxadores prendedores de
'tos. pasinhas garfinhos e colheres para
sorvetes. palitos para dentes, tãboas
de passar roupas. táboas de carne
tonéis. torneiras, tambores tampas suportes de mdeira, redinha, rola,
reeários e sacos
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas. arquivos, borrachas
berços para tnatsborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas pare
desenho, cortadores de papel. carbonos
carimbos, carimbado pes. cola para DaPel.
coladores. com passos, cestos para corresp ondência, draenhadores, duplicado
/Pra-lotes. estojos para desenhos

stulot,. para canetas estojos coo. minas.
:,,quactr.as estofos t,ara lápis, espetos,
adietes para oapéis. furadores. Fitas
par, máquinas de escrever. grafites
"ara lapiseiras goma arábica. grampear-fores lápis em gerai, lapiseiras. ma .
minas para ts ponta r lápis. minas para
ri-afites. minas para penas, máquinas de
-screve máq uinas de calcular. maquilas de somar máquinas de multiplicar.
mata -gatos porta-tinteiros. porta-cariesom porta -lápis porta-canetas. porta'
cartas. prensas prendedoras de papéis.
aercevelos para Papéis. 'perfuradores.
-éguas. raspadeira., de borrões, atendia
p ara mimeógrafos. tintar e armam
Clame
.
.1éveis em gerai. de metal, vidro. de
• Qc, madeira. estofados ou não, inchava móveis para escritórios: Armários,
rmarlos para banheiro e para roupas
n sadas, almofadas. acolchoados para
',óvea, bancos, balcões. banqueta*
• 'atlas dorniciliarea berços, biombos,
carrinhos para chã e café.
°Minium para dormitórios. conjuntos
ira sala de tantas e sala de visitas.
, Injuntos para terraços. jardim e praia.
aduntos de armários e gabinetes para
)pa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
ratórias, cadeiras de balanço, caixas
e rádio* colchões, colchões de molas.
lispensas. divisões, clivaria, discotecas
madeira, espreguiçadeiras, escrivaniias. estantes, guarda-roupas, mesas,
nesinhas mesinhas para rádio e televio. mesinhas para teJevisão, molduras
'ara quadros. porta-retratos, aolt•onaa
,oltronas-camas, prateleiras, porta-chaais. sofás, sofás-camas, travesseiros e
v,rrines
Classe 4
Madeiras e mbruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e
aplainadas
Termos ns. 756.065 e 756.066, de
27-6-1966
Casa do Asfalto S.A.
São Paulo

Ciais, fósforos industriais, fluoretos
fundentes para solda: galvanizadores,
gelatinas para fotografias e pinturoa
glicerina; hiciratos. tu drosultitos; imper.
meabilizantes. roduretos lacas; massw
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralgadores, aitrocelulose; pracaldos. oxidante. óleo para P inturas óleo
de linhaça, produtos quimicoo para impressão, potassa industrial papéis he.liográticos e preliocopista, películas seuSiVehl, papeis para fotografias e análises de laboratório, pigmento.* potassa,
pós metálicos para a, composição de tintas, preparações para fotografias. produtos para arqueias, pratear e cromar.
produtos para diluir tintas, arussiatoa,
reativos, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, senabillzantes,
sililatos, soda caustica, soluções quicai,
cas de uso industrial, solventes, saltatos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, parede*
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras" celulose, barcos e veiculo., talco
Industrial. tbmer, vernizes. zarcão.
Classe 16
Impermeabilizantes, tintas e mastigue
empregados geralmente em construções
civis, lages e coberturas
Têrmo n.° 756.062, de 27-6-1966
Bucka, ppiero — Comércio, Indústria e
Importação . A.
São Paulo

- . PRORROGAÇÃO
-

C

om ur

A"

Classe 8
Aparelhos para extinção de incêndios
Têrmo n.o 756.063, de 27-6-1966
Emprêsa Americana de Propaganda
Sociedade Anônima
São Paulo

801.8.51403
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
ácidos, acetatos, agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos couros e celulose: água-raz, albumina, anilinas: alumen, alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em pó.
mordam anti-incrustantes, antl-oxidantes, anti-corrosivos. anti-detonantea. azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para' fins industriais. amônia; banhos para galvanização.
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio: cal virgem, carvões, carbonatos. catalizadores. celulow. chapas fotográficas, composições, ex.
hntores de incêndio, cloro, corrosivos.
cromatos, corantes, creosoto% descorantes desincrustantes. dissolventes: etnul.
sões fotográficas, enxofre. eter, esmaltes, eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias. fixadores. fluidos para freios, formol. fosfatos

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de Publicidades. programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 756.069, de 27-6-1966
José Borges de anta Rosa
Guanabara
.1Nri1dADore D pira..o:gADos

Classe 32
Publicação periódica
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Da data da publicaçao começará
„Publicaçao feita de acordo dorn • o• art 130 do Código da Proprienacte Industrial
o preso ar o aias para c; deterunentx do pedido Durante esse prazo. poderão apresentar sof: , oposições ao Departament,o
Nartonat da Propriedade Industrial aqueles que se iuigaren, preiiiiiiita~ com a concessão do registre requerido

Tétano n.° 756.064, de 27-6-1966
Empresa Americana de Propaganda
Sociedade Anônima
:AO i'ati

Termo n. Q 756.070, de 2,7-6-1966
Cia
Irmãos Elias
Goiás

.53 4iJ.,,t

ti v0

g

R

Classe 41
Arroz e feijão
Térnio u." 756.071, de 27-6-1966
Arrozeira Anapalina 'Ltda.
•
Goiás

SO,SLt<ANO
Classe 33
Sinal de propaganda
_
Têrmo n.' 756.067, de 27-6-1966
Casa do Asfalto, . A
São Paulo
PRULAGE'•"(•
Classe 1
Para distinguir; Absorventes, a..:e :nua
ácidos, acataras, agentes químicos a:na
tratamento e . coloração de libras, te:
ciclos. couros e celulose: água-raz, albumina, andamo: alumen, alvaiaile alvejantes industriais, alumínio etn pó,
sim "'aro, anti-íncrustantes, anti-ox iclantes. anti-co rrosivos. anti-detonantes, azotatos. água acidulada para acumuladores. água oxigenada para Fins industriais amônia: banhos para galvanização.
benzinas benzo', betumes, bicarbonato
de sódio. de potássio: cal virgem. carvões. carbonatos, catalizadores. celulose, chapas fotográficas. composições. extintores 4e' incêndio, cloro, corrosivos.
cromaras, carentes, creosotos: descorantes .dasincrustantes. dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, ater. esmal.
tes. eestearatos: fenol. .filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluído. para freios, formol fosfatos industriais. fósforos industriais. fluoretos.
fundentes para solida: galvanizadores,
gelatinas para fotografias e pinturas,
glicerina; hidratos. hidrosulfitos; imparmeabilizantes, ioduretos lacas: massas
para pintura. magnésio, mercúrio, nitrato,. neutralizadores. nitrocelulose; prooxidos, oxiclante. óleo para pintura óleo
de linhaça. produtos guimicoe para itnpre: são, potassa industrial. papéis heliográficos e preliocopista peliculas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
nós metálicor para a composição de tintas preparações para fotografias, produtos para niquelar. pratear e cromar,
pr 'atos para diluir tintas, prussiatos:
teativos. removedores. sabão acue°,
sais, salicilatos secantes. seneibilizantes,
sililatos. soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial. solventes, sulfatos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções. decorações. couros, tecidos,
tibratt, cela !cise. 1..isircos e veículos, talco
• u•Idur:ial i'• •-• •
zarcão
• Classe 16
Impermeabilizantez, tintas e mastigue j
empregados geralmente em construções!
civis; lages e coberturas

Brasileira •
Classe 41
Atro ze feijão
Termo n. o 756.073, de 27-6-1966
Comércio e Indústria de Produtos
QafilliCOS Pinheiro Ltda.
.. Goiás
VLSHEL.N0

sabão comum iiidiaç de estragai e sa
Pema ecos. ti olus e pont e verniz
•Para Laii,ados
Termo n." 756.075, de 27-6-1966
Cia
11 -real:stri Miguel Elias
Goiás

LUAS

(

Indúr. tria P-3sileira
--

Classe 41
Arroz e feijão

ferino n.° 756.076, de 27-6-1966
Companhia Telefônica de Bom
Conselho
Pernambuco

Culpada
Telefônica de
Bom Consélho

-ira construções. tais
netai n adril ia ,imota Is, lUVI
fie 1 . mis ãO iages. iageutas, material
.anIt .uu.ra trio . e catot manilhas. mai
parti revestimentos de pa rrcies.
liaras para censtruoes. Masa icOS. pr4
los de base astaitizo, produtos pai
is _te ,,,ruento e cal hidráulica. pedi./
w , l b o prOdutu: betuminosos. anpermel
awzante inlint102 ou sul: ouras tOrt117
iara' revtsn me nua e outros come na
Ira-maça°. a as ornamentais de c
inelltu ou gesso para tetos e parede
papel pare torrai casas, atassas mit
idos para uso nas construções. pai
Jaeit. s. portas. portões, pisos. soleira
para portas, tijolos, tubos de concreta
reina ;. tacos. tubos de vtntilaçáo, ta'a
ques de cimento, vigas, vigamentos
vitrôs
.tras ‘betalivas

Tênnos ns. 756.080 e 756.081, de
27-6-1966
Laticínios e Cereais S.A . Aacesa
Rio Grande do Sul

Nome Comercial
Têrtno n." 756.077, de 27-6-1966
Cia. Agropastoril Vale dó Moxotõ
,
Pernambuco

CIA,
AGROPASTORIL
PRIT0
Classe 46
Um preparadci para conservar e polir
Termo n.9. 756.074, de 27:6-1966 Cerealista Miguel Elias
Cia,
Goiás

MONJOLO

VALE DO
MOXOTC5;
Nome Comercial
Termo ri. 9 756.078, de 27-6-196u
Érico Cardoso-Beirão
Rio Grande cid ul

Inclúsi. ria Brasileira

SUL AGUA

Classe 41
Arroz e feijão

ENGENHARIA

Termo n.° 756.072, de 27-6-1966
Comércio e Indústria d eProdutos
Químicos Pinheiro T.tda

Classes: 33 e 16

.

Goiás

PRIMO
ItOStria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes. extrato de
anil. fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma pare favandaria, limpadores de luvas. líquidos de
branq uear tecidos. líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rou.
pas. oleina, óleos para limpeza de carros. p6a de branquear roupa. ardirato
sódio, soda cáustica, sabão an pó.

Classe 32
Pri.i'a distinguir: Almanaques, agendas
anuários, - álbuns impressos, boletins, ca
tálogos, edições impressas, revistas, cSo
gãos de publicidades, programas radia
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea
trais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 38
Cartões sociais, isto é: cartões impres.
sos contendo felicitações, pêsames, can.
vites, agradecimentos e par'ic pações:
estojos contendo cartões sociais. etiqua
tas e rótulos; artigos de papelaria, pa,
pel de ieicia espécie para escrever; en.
velopes; papel de embrulho; livros nãe
impressos, 7adernos escolares
—
Tênno n.° 756.082, de 27-6-66
Laticínios e Cereais S. A.
LACESA
Rio Grande do Sul

Titulo
Termo n.° 756.079, de 27-6-1966
Comercial Plásticos para Construções
Copaclon Ltda.'
Rio Grande do Sul

C OPL ACON
Indústria P,_ariledira
Classe 16
Para aistinguir: Materiais para constru.
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos. batentes, balaustres. blo.
cos de cimento. blocos 'para pavimenta
ção, calhas. eln,ento. cal, cré chapas
isolantes'. caibros, caixilhos. colunas.
chapas para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias. estrn•

ind! .1 - tria Brasileira
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus _preparados. Ingredientes de' alimentos.
Essências alimentícias
Termo n.° 756.086, de 27-6-66
Aimriré Comércio e Indústria Ltda,
Rio Grande do Sul

AIMORÉ
COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LTDA.
Nome comercial

Sextn-felfJ.,
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Publicaçâo feita do acordo com o art. 130 do Código da Proon 'eriade Industrial 3a data da publicaçâo começará
a correr o prazo lo 60 dfins pare o deferimento do pedido. Jorante esse prazo poderão apresentar mias oposiçõeS ao Departamento
Neclonai da Proptiedada Industrial aquêles que se mis t éto prejudicados com a CCTICP9,q.0 da registro requeriC

Termo n, 756.083. de 27-6-66
De Marchi & Cia. Ltda.
Rio Grande do S.I4

Térmo 11. 9 756.087. de 27-6-66
(Prorrogação)
Laboratório Wantnil S . A.
Guanabara

'ramo n. 9 756.095. de 27-6-66
'
Laboratório Maurício Villela S. A.
Guanabara

OROUSIN
Undústri,

LaboratózEo Wantuill S. ta.

•

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. ingredientes de alimentos. Essências alimenticias
Termo n 9 756.084, de 27-6-66—
De Marchi Cl. Cia. Ltda.
Rios Grande do Sul
.,1

Classe 3
Medicação tônica e estimulante do
apetite
Termo n.° 756.096 de 27-6-66
Edgard de Azevedo Lemos
Guanabara

Rio de Janeiro
Classe 3
Lima especialidade tarinaceutica indicada ciSino laxativa e purgativa .na prisão
de ventre
Tèrmo n. 9 756 .090, cle 27:6-66-Lubrificantes Sunclear Lida.
Guanabara
SUG1
.

/'

EAN
•

MCONG
• INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 30
Guarda-chuva
Termo n.° 756.097, de 27-6-66
Lutz Ferrando Ótica e Instrumental
Cientifico S. A.
Guanabara

PRORROGACÃO

VIDúSTRIA BRASILEIN
Classe 47
Óleos e lubrificantes
Térmo n. 9 7'56.091, de 27-6-66
Fabrasa S. A. Fábrica • Brasileira de
Lâminas
São Paulo
Classes: 33 e 41
Sinal de propaganda
Térino n. 9 756.085, de 27-6-66
Aimoré Comé-rcio e Indústria Lida
Rio Grande do Sul

• Classe 41
Café torrado. em grão e em -pó
Têrtac n." 756.088, de 27-6-66
(Prorrogação)
Laboratório Wantuil S. A.
Guanabara

' 5 enoi s na
laborotorio - Wontuil S. .

P.°

Classe 3
U.to,la especialidade farmacêutica, no tratamento das eczemas, eviternas e intertrigos
Têrmo n.) 756.089,. de 27-6-.66
Movil Laqueação de Móveis Ltd"
Guanabara
Guanabara

ttl

3 V.

1DOSRIA BRIWLEM
Classe
rjaquenoode aneonlã

rd020,R,ZABO

SUA VISTA MI P3L11AIT150?

0C110 PZ IL72Z 7~0,
Classes: 1, 8 e 25
Frast de propaganda
Termo n. 9 756 .098, do. 27;6-66
Lutz Ferrando ótica e Instrumental
Científico S. A.
Guanabara

Tértno n. 9 756.099, de 27-6-66
Luiz Ferrando Ótica e Instrumental
Cientifico S r . A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
A OPTKA DE CONRANÇA
çadar..7.0.2.4.rendo. Otica e
9441.4.4a4~ eiantifica
Classe 8
Óculos, lentes, lunetas e aparelhos
õticos em geral
Termo n.° 756.101, de 27-6-1966
Indústria e Comércio d eFios e Tecidos
Lerma .A.
São Paulo

in[V MLLTO
INZ, BR 9IIL,ETRA
Classe 40
Divans e sotas-camas
Termos ns. 756.102 e 756,103, de
27-6-1966
Indústria e Comércio de Fios e Tecidos
Lerma S.A.
São Paulo

AMDR0
oND. EGRA8JLERA

Glasa 23
Para distinguir tecidos em geral: tecidos
pala confecçffes em Tesal. para tapeça•
IIMOSTRIA BRASILEIRA
rias e para artigos de CE23E e e32.Cji
PRORROGAÇÃO
oodão. alpaca, cânin:mo. cetim. cara.
Classe 11
casimiras, fazendas e tec;clos de l9 en
Para assinalar: Lâminas de barbear
peças, lute, lersey linho, nyksn,
(-paco, percabna, eami, raiou. c6e n2:Urino n.° 756.092, de 27-6-66
.utal. tecidos plásticos teci d os itwFahrasa S. A. Fábrica Brasileira de
tneaveio. tecido:. :te pano couro
Lâminas
veludo:.
São Paulo
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de toVa
espécie, fios . e linhas, torcidos ou 32.1
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
Classe 8
trabalhos manuais; Ile5 e linhas
Óculos, pince-nez, lunetas, lentes, vi-,
InÚSTRIA WAREN
dros e cristais para os mesmos arti- dos por processos químicos; lias e2
raion para pneumáticos e linha e2::
gos. aparelho se instrumentos óticos
pescar
Classe 11
em geral
Para assinalar: Lâminas de barbear
Tèrmo
n.
9
756.104,
de 27-6-1P-65
Tél./no n.° 756.100, de 27-6-66
Tardinha Modas Ltda.
Têrmo n.° 756.093. de 27-6-66
Lutz Ferrando Ótica e Instrumental
Indústria Química Sepetiba Ltda.
Guanabara
Cientifico S. A.
Rio de Janeiro
Guanabara
Y
[j
SEPETIBA

PRORROGAÇÃO

indiistria brasileira
Classe •1
Produtos
_químicos
_
Termo n. 9 756.0(34. de 27-6-66
Leandro lunqueíra Leite Araujo
Rio de Janeiro

RIO ",',7";
Classe '33
Titulo

P a!
tr(or-c-i)

náSTRIA RZI1EiRA

Clac2e 36
Para distinguir: Artigos da treat-Ále223
I roupan feitos em geral: Agaaalltw,
aventais.cripargatar.,, anáguas, bitiere,
B1145iuriA
betas, botim:o, blusôes, boinas,
•douras. irginês, capacetes cartolas. carapuças rasaclr.io.„ coletes, cas..acs,
Cl.00,o 3S
,! sen1 , ,, em u,:ral. papel cachecols. calçadc3, ckapêtse, ciEtwi
pip:1 tipo 'Cnson" cintas, comL'imr.cfle.a ce.tattli er223
1
milimetra- de senlicrae e de cziezw..:s wi'çüos e22,
do c papel tela
ças, eT3, ccetz2os, 2F-nÁc32Reo,
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DEPOS1TApÂ S-

MURAL° feita de aeOrdo com o art. 120 do Código da Propriedade industriai. Da data _da publicação amaçara
a correr O prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderlto apresentar suas oposições ao Departameew
•oiseffimea do Propriedade bsdustrial aqueles que se julgarem prejudicadas com a concessão do registro requerido
cuecas. ceroulas, golarinhos, cueiros,
saias, casacos. chinelos, dominós, achar.
pus, fantasias, tardas para aflitivas, cofraldas. galochas, gravela, gorros. jogos de Unger*, jaquetas. biques,
luvas, ligas, lances, mantem. meias.
maiôs. manta4 mandrilo, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, migo, sobretudos,
suspensórios. saldas debanho, sandálias
susteres. shorts. sungas. atolas ou idades
roncas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
'rérmo n.° 756.105, de 274-1966
afra Nacional Financeira .A. Crédito,
Financiamento e Investimentos
São Paulo

Leiras. maça:atras de porcelana, mantoguelras, molheiras, moringas, paliteiros
pedestais, pias, pires; polvilhadires;
porta-facas, pores, puxadores, receptacubos, sale:ros; serviço de chá; taças
para café. travessas, terrinas. oriniSis
vasilhas. vasos sanitários e xicaras
Termo n.9 756.108, de 27.6-1966
Melchiades Gomes Chacon
São Paulo
ANGEL
Ind.Bras.

'ara barbear_ sabão liquido perturnad(
não. sabonetes. dentifrícios em pó
Jaca ou liquido. saf+ perfuma.las para
lanhos. penree. vsponzadores de pariu .
se. escõvas para dentes. cabelos. unhar
cílios. saquinho%. perfumado. preparalos em pó. pasta. líquidos e tildo:
' ,Ira o tratamento das unhas dissol
/entes e vernizes. removedores da cari
ufa. glicerina pez '.-tanada para os cab.ni e preparados para descolorir unhas
:lios e pirra' ou-%..inais artificiais. óleos
para a pele •
ju

- Classe 36
Para distinguir: Artigos. de vestuários
e rotinas feitas cor geral: Agasalhos.
wentais, alpargatas, anáguas. blusas
sotas, botinas, blusões. boinas, baba
douros, bonés. capacetes. cartolas. cara
puças. casacão. coletes. capas. chales
zachecols, calçados. chapéus. Cintos
ein is, combinações corpinhos. calças
de senhoras e Je criançaa, calções. calças. camisas. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarnhos. cueiros
saias. casacos. chinelos, dominós. echar
pes, fantasias. fardas para militares, co
legiais. traldas, galochas, gravatas. gor
ros. bqos dt (ingeria. laqueias. lumes
sivas, ligas, lenços, mantes. meias
oniôs mentas. mandribo, mastilhas, aza•
neugas. pouches. polainas, pilamos, pu.
ilhoa perneiras,' quidionos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos
xuspensórios. saldas d) banho, sandálias

metais preciosos, turibulos de metal.
turinalinas lapidadas e vasos de
metais precioso:
Classe 9
instrumentos musicais de corda e suas
partes. violão, lira. órgS,o flamengos,
cravos. espinetas, citaras: violinos: vasias; harpas; pianos; violoncelos; contranaixos, banodlins; rabecas; guitarras.
lisos ou não e suas partes: barítonos: •
sax-trompas. saxofones, trombones de
pistão; clarins; trombetas; cornetins;
clarins tas: pifanos; flageolets; flautas;
eboés; belicons: trompas de pistões;
gaitas; gaitas de bôca; ocarinas; charamelas; outros instrumentos musicais:
gaitas de fole; harmoniuns; adules; sanfonas. harmônicas e castanholas
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras., aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pis fogões, tornos e -fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras. espremedores liquidificalores elétricos, máquinas para picar e. moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores,
estufas, ventiladores, pa calas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado. formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográ ficas, carnpainhNs elétricas, garrafas tèrelieas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores, condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termos ns. 756.116 e 756.120,—de
27-6-1966
Jovem Guarda (Administração e Participações) Ltda.
São Paulo

Classe 9
Instrumentos musicais de corda e mas
partes: violão, lira, órga,o hamomos.
cravos, espinetas, citaras; violinos; violas; harpas; pianos; violoncelos; contraSAFRA NACIONAL FINANCEIRA S/A
baixos. benodlins; rabecas; guitarras.
CRÉDITO, 'FINANCIAMENTO E
Instrumentos musicais de sopro:, metálicos ou não a suas partes: barítonos
INVESTIMENTOS
- aax-trompas. saxofones. trombones de
Nome Comercial
pistilo; clarins; trombetas; cornetins;
clarmetea; pifanos; flageolets; flautas;
Termos as. 756.106 e 756.107, de
eboés, belicons; trompas de pistões;
27-6-1966 .
gaitas; gaita.. de bôca; ocarinas; chara(Prorrogação)
meias; outros instrumentos musicais;
Robert Bosch GMBH
gaitas de fole; barmoniuns; adules;'sanAlemanha
tonas; harmônicas e castanholas
Termo n.9 756.109, de 27-6-1966
PRORROGAÇÃO
Jovem Guarda (Administração e Partisusteres. shorts. sungas. atolas ou slacks
cipações) Ltda.
toucas, tu rbantts. . ternos, uniformes
São Paulo
e vestidos
Classe 32
ENCONTRO NACIONAL
Classe 6
Para
distinguir:
Almanaques, agendas,
Dispositivos de ignição para motores dei
Bra s o
tálogos, edições impressas, revistas, ór(
combustão interna, particularmente maganuários, álbuns impressos, boletins, canetos, distribuidores, velas d eignição,
i gãos de publicidades, programas radioClasse 32
dínamos, dispositivos de arranque pneurádio-televisionadas, peças teamáticos, inces-micos e d eoutra espécie, Para distinguir: Almanaques, agendas, laricos.
trais e cinematográficas, programas
anuários,
álbuns
impressos,
boletins,
capara motores cl ecombustão interna, discircenses
positivos auxiliares para o arranque de tálogos, edições impressas, revistas, óra
Casca 13 ••
motores de combustão interna; máquinas, gãos' de publicidades, programas radioCieiro-motores e suas partes -avulsas; tônicos, rádio-televisionadas, peças tea- Adereços de metais preciosos semitra,s e. cinetnatográficas, programas
máquinas de combustão interna e suas
preciosas e scas imitações adereços de
circenses
partes avulsas, dispositivos de injeção de
pedras preciosas e suas Imitações, odorcombustível e levadores de essência para
Têrmos as.. 756.110 a 756.115, de
nos de_ metais preciosos, semi-preciosos
máquinas de combustão interna; dispo27-6-1966
e Suas imitações, alianças, anéis; artiWANDECA
sitivos de regulação edeslocamento para Jovem Guarda (Administraaã'o e Partis gos de 4antlisia dG metais preciosos,
os ditos aparelhos e suas peças avulsas;
cipações )Ltda.'
Ind. Bras.
balagandans de metais preciosos ou
• filtros de combustível e 'de óleo; acoSão Paulo
semi-preciosos, bandejas de metais preClasse 48
plamentos; dispositivos de junção elásciosos, berloques de metal preciosos,
•
ticos para máquinas e para partes de'
brincos de metal precioso ou semi- -'ara distinguir: Perfumes, esstacias, etWANDERIÉA
veículos; dispositivos de engraxamento
preciosos, bules de metais preciosos, watos. água de colónia. água de toucae lubrificação de texla a espécie e suas • Ind. Bras
carteiras de metais preciosos, colares :ador. água de beleza, água de quina.
de rosas, água de alfazema, água
partes avulsas; bobinas de fiação, bode metais preciosos ou seml-preciosoa gua barba,
loções e tónicos para os
para
Classe 48
cais de fiação, guia-fios, mancais para
contas de metais preciosos, copos de
"ara distinguir: Perfumes. essências, ca- ciosos, diamantes lapidados, !là de ouro :abalos e para a pele, brilhantina. bana indústria de seda artificial
traios. Água de colônia. água de touca- fio de prata, fivelas de metais precio- dolina. "batons". cosméticos, fixadores
Classe 15
Para distin ,u 1 Artefatos de ceãmica. sador água de beleza. água de quina sos cafeteiras de metais preciosos, jóias le penteados. petróleos, óleos para os
porcelana ta;ança. louça vidrada para guia de rosas, água de-alfazema. água jóias falsas. lantelolas de metais pre- :abalo. crave refuvenescente. cremes goruso caseno aparelhos de chá, de. café aaa barba loções e tônicos para os ciosos, medalhas de metais preciosos .Uommias e pomadas para limpeza da
is jantar serviços de refrescos e de -abalos e para a pele, brilhantina. bati- semi-preciosos e suas imitações, palitos ele e "rnaqui/age". depilatórios. desobebidas a saber abajures de lampião. moi ina. "batons" cosméticos, fixadora: de ouro pedras preciosas -Para jóias, pe- dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
nenteados oetróleos. óleos para os
talco perfumado ou não, lápis para
açucareiros a p anha moszas, bacias de
abeto, creve reitamnescente. cremes por dras semi-preciosas para jóia s, pérolas mstana e sobranceiras. preparados para
latr:na N-duli- ia % n Inheitas. oiscoiteira
e imitações de pérolas. pratos de me- mbelezar ciflos e olhos, carmim para
bidês — . nas. boles :: ‘,te te i ,-)ê c.ane cris iarosos e pomadas para limpeza
tais preciosos, serviços de chá e de café ) rosto e para os lábios. sabão e creme
,ele
r
"maquilage"
3epilatórios.
desocastiçal% rh. , venas ceutros de alas.
a-antea. viaaare aromá''co. pó de arre; de metais preciosos, serviços de licor sara baréear. sabão liquido perfumado
compoteirs -imos. descansos aoree
falcc perfumado au uão. lápis par; de metal precioso, serviços de refrescos na não, sabonetes, dentifrícios em p6.
lana, escarr ae.r:ras, es p remedores files
stana e ..obrameiras pre parados para de metal precioso, serviços de saladas. 'esta ou liquido, sala perfumados Para
funis. slarras. g lobos: tardineiras lar .n helever Cílios e olhos carmim nau de frutas de metal precioso, serviços de lanhos. pentes, vaporizadores de perfuros larrões. lavadedos, lavatórios lei
rOS t a e para os labios, sabão e creme sorvete de metal precioso, talheres de me, e5,..~.1 para dentes, cabelos, unhes

Pyranit

Ind..
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Publicação feita do acôrdo cora o art. 130 do Código de3 Propriedade Industrial. Da dato do publicação começará
a coiro,: o Prazo de 60 citas paro o deferimento do pedido. Durante esso prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartssusentO
Nacional ela Propriedade Industrial aquêles que .se julgarem prejudicados com e concessão do registro requeri

o cílios. saquinhos perfumado, preparaCoa em pó. pasta. iiquidos e tijolos
9aro o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da minada, glicerina perfumada para os cabetos e preparados para descolorir unhas.
:ílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
Classe 32
Para d i stinguir: Almanaques, agendas,
'anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas ,adio• fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 13
Adereços de metais preciosos ,seiniprec:os e scas imitações adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos. semi-preciosos
G suas imitações, alianças, anéis. artigos de 4antasia de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
gemi-preciosos bandejas de metais pre•
ciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semipreciosos. bules de metais 'preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos. copos de
ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos. jóias
jóias falsas lantejolas de metais preciosos. medalhas de metais 'preciosos
semi-preciosos e suas imitações. paos
de ouro pedras preciosas para jóias. pearas semi-preciosas para ,ióia pérolas
e imitações de pérolas. pratos de metais preciosos, serviços de chá e de cate
de metais preciosos. serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso. serviç o de
sorvete de Metal precioso. talheres de
metais preciosos. turíbulos de metal
turmalinas lapidadas e vasos de

elétricos, refletores, relógios de ar re- suspensórios, saidas de banho, sandálias, c.ula, glicerina perfumada para az cebo:,
frigerado, formas elétricas, máquinas sueteres, shortss sungas, stolas ou slacics, ios e preparado., para descolorir unbao,
fotográficas e cinematográficas camtoucas, turbantts, ternos, uniformes
aios e p intas ou sinais artificiais, óleos
painhas elétricas, garratas 'térmicas. ree vestidos
para a pele •
1
gadores automáticos. lâmpadas, apareTermo n.° 756.123, de 27-6-1966
Termo
n.
9
756.126, de 27-6-1966
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
A. Indústria Farmacêutica
comunicação interna, esterilizadores con- ATIC — Administração, Transportes, Helbra S.A
Indústria e Comércio
São Paulo
densadores, bobinas. chaves elétricas.
Guanabara
comutadores. interruptores, tomadas de
NHEU
corrente, fusível. aparelhos Fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
Indústria Brasileira
binóculos, óculos aparelhos de aprcxdmação, abat-jours e lustres máquinas
Classe 3
para lavar roupas para uso •
Substâncias químicas, produtos e prepa-

ARLaGELLE

doméstico

Termo n. o 756.121, de 27-6-1966
Petilan — Malharia e Confecções
Limitada
São Pairo

prorrogação

radas para serem usados na medicina
ou na farmácia. Vacinas e bioculturas
Classe 48
para serem usados na medicina ou na
Perfumarias, cosméticos, dentifrícios, safarmácia
bonetes e preparados para o cabelo e
Têrmo n.° 756.127, de 27-6-1966
artigos de toucador
Sociedade Farmacêutica Brasifa Ltda.
Termo n.° 756.125, de 27-6.--1966
•
Guanabara
Laboratório Yatropan S.A.
São Paulo

PRORRQGACÃO

ACHOL
musrreA etusitEin
Classe 36
Artigos da classe

Têrmo n. o 756.122, de 27-6-1966
Indústria de Confecções "Spartacos"
Limitada
São Paulo

Termo n.° 756.124, de 27-6-1966
Schilling-Hillier 'S. A . Industrial e

Comercial

Industria Brp5iieirã

baixos. benodlinsr rabecas; guitarras.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba&ouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, domin6s, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos dt lingerie, jaquetas, laquês.
luvaa, ligas, lenços, mantôs, meias,
maiôs, mantas, mandribo mastilhas,
paias, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, pouches. polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos,

Undúst y,i a Btrasileira

Guanabara

ARLOGEL

Classe 9
Instrumentos musicais de corda e soas
partes v °Ião, lira. órgã.o hamonios.
cravos. espinetas. citaras: Violinos: vis).
ias; harpas: pianos; violoncelos; contra-

rasileira

Indústria

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nas
Classe 42
avitaminoses, nás anemias em geral e
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cer_suas
_ manifestações
vejas. temei, genebra, gin, kumel, licoTermo n.o 756.128, de 27-6-1966
res, nectar, puncin, nipermint, 'rhum, Sociedade Farmacêutica Brasifa Ltda.,
sucos , de trotas sem álcool, vinhos, verGuanabara
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky

Guanabara

metais preciosos

Instrumentos musicais de sopro:. metálicos lu não e suas partes: baritonos:
sax-trompas. saxofones. trombones de
- pistão; clarins: trombetas: cornetins
clarnetes: pifanos: flageolets; flaua-se
eboés; helicons; trompas de pistões;
gaitas: gaitas de bôca; ocarinas: charamelas; outros instrumentos musicais;
gails de iole; harmoniuns: adufes; sanfonas; harme,nicas 2 castanholas
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
piclz-ups, geladeiras. sorveteiras. aparolhos de refrigeração. enceradeiras. aspiradbres de pó fogões. fornos e togarsiros elétricos, chuveiros, anuecedares.
01a/iças. ferros elétricos de engtsnar s
ppecril batedeiras, eoqueteleiras. expre.
milmedore& liguidificadores elétricos.
e
guinas para picar e moer legumes
carne resistências elétricas. fervedor
estufas. ventiladores, punias e bules

indústria

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. eEtratos, água de colônia. água de toucasador. água de beleza, água de guina.
água de rosas, água de alfazema. água
Jara barba. • loções e tônicos para os
rabelos e para a pele brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos. azrudores
de penteados. petróleos, óleos puis cv
cabe/o. creve refuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
nele e "maquilage" depilatórios, deso.
dorantes. vinagre aromático, 08 de arroz
e talco perfumado ou nãO. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados- para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para-barbear. sabão liquida perfurnadc
ou não. sabonetes dentifrícios era pó
pasta ou liquido, sais perftimados para
banhos. p entes. vaporizadores de perfume. escôvas para dentes, cabelos. unhas
e cílios. saquinhos Perfumado. prepara
dos em nó. pasta líquidos e tilolos
Para o tratamento das unhas disso).
ventes e vern;zes, removedores da cuti-

Classe 3
Um produto dietético farmacêutico inch.
cado nos regimes de restrição de açúcar.
especialmente recomendado para dietas
de emagrecimento
Termo n.o 756.129, de 27-6-1966
Laboratil S.A. Indústria •Farmaceutien

(Mais do Que Ihm
Indústria Nacionai,1
LAB RATU
s

E Um ideal de Brasileir

5

A Serviço da Medicina
Classe 3

Frase
Termo n.° 756.130, de 27-6-1966
Pôsto Confiança Ltda.
Rio de Janeiro

Classes: 33 e 47
Título de Estabelecimento
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Publicação feita de aCôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da , Propriedade Industrial aquêles que se allg arem prejudicados com a concessão eati registro requerida
Termo n.° 756.131, de 27.6-1966
Saul Soifer — Comércio de Artefatos
'e Tecidos Ltda.
Guanabara•

Saul Soifer:
Comércio de Artefatos
de Tecidos Ltda.
Nome Comercial
—
Térmo n.° 756.132, de 27-6-1966
atonio Bccheleni (Publicidade
Becheleni)
Minas Gerai:

r, í "'‘

maôs, mantas, mandribo, mastilhas. maros. jogos de 'ingeria jaquetas, laquês, ietõs. pelas. penhoar. pulover. aclamas.
luvas, ligas. ienços, mantos. meias, peugas. pouches. polainas. pijamas. pu.
manar. mantas. mandrião, mantilhas, a a- nhos. perneiras.. quinwpos. regalos.
ietós. palas. permear, pulover. peleriu,as ,uspensõrios: saldas cit banho, sandálias
peugas, pouches. polainas, pijamas. Pu- robe de , chambre, roupão. sobretudos
nhos, perneiras. quiznonos, regalos sueteres. shorts. sumias. s.alas ou slacks

Moais. traldas, galochas, gravatas, gor.

robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saidas de banho. sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou siacks
touca. turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo na? 756.134, de 27-6-1966
Centro Brasileiro de , Dinâmica Populacional e Reprodução Humana
Guanabara

tt--?
XiN

G.fa.c•
Classe 32,
Para dis t irguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições imp-ressas, revistas, ór, sãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas, programas

Aquatex
Indústria Brasileira

fa

ttP

toucas. !urbanas. arilos. uniformes
e vestidos
de 27-6-1966
756.138,
Térmo n. 9
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

Classe 33

Insígnia
Têm° n. o 756.135, de 27-6-1966

(Prorrogação)
Heinrich Wilhcim Schmitz
São Paulo

luvas. ligas, lenços. mantes. Inèt as:

-

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'citas em geral: Agasalhos
aventa . s alpargatas. anáguas. blusas
boras botinas hlusties. boinas, baba-

toucas, turbantes, ternos. uniformes
e vestidos

CRISTALPLAST
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Artigos da classe
Tarmos ns. 756.145 a 736.149, de
27-6-66
Alexandre Scharff
São Paulo

Uirapurú
Indústria Brasileira

Classe 36
Para- distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
!ventais. alpargatas. anáguas. blusas
bOtinas. blusões. boinas, baba.
louros, bonés, capacetes, cartolas, caraluças. caSacão, coletes, capas, chalra
.achecols. calçados. chapéus. cintos.
antas., combinações. corpinhos. calças
a. senhoras e de crianças, calções, cal.
as. ramisas. camisolas, camisetaa
macas, ceroulas, colarinhos, cueiros
nias casacos. chirv.l os, dominõs, achar-

VZii AN 03
!ri

stri a Brasileira

Classe 21
Para ckstinguir: Veiculos e suas
integrantes: Aros para bicicletas, auto-

mevels, auto-caminhees, avies*, amortecedores. alavai as de câmbio, barcos.
Classe 22
breques. braços para veiculos. bicicleFios para tecelagem, bordado e costura tas, carrinhos de mâo e carretas, cami.

Classe 23
Tecidos em geral
(2asse 36
Para distinguir: Artigos de vestuário'
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. olpargatas. ai:aguas. blusas.
ças. camisas camisolas camisetas !és. fantasias. fardas para militares. CO- 'batas, botinas. blusões, boinas, babacuecas. ceroulas colarinhos cueiros eqiais fraldas °atochas. gravatas. gor. douros. bonés capacetes. cartolas. carasalas. casacos. crinelos dominós, echaa -os. loaro dr angarie. lacinetas. lacruès p uças casacão, coletes. capas, abales.
pes, fantasias. fardas para militares da uvas, ligas, lenços, mantana melas cachecoia. calçados. chapéus. cintos.
douras bonés capaz:eras. cartolas, carap uças camcão. coletes. caPai chatas
cachecols calcados. chapéus, cintos
cint-as combinaceies. corpinhos. calças
de Senhoras e de crian:as calçôes. cal-

peugas. pouches. 'mamas, pijamas punhos. perneiras. qui:tonos, regalos.
robe de chambre. rolpacs, sobretudos,
suspensórios, saidas debanho. sandálias
sueteres. shorts. sungas, stolas ou slacks

Taram n. 9 756.140, de 27-6-1966
Agriplex Indústria e Comércio de
Classe 36
Plástico Ltda,
Para distinguir: Artigos de vestuários
Guanabara
e roupas feitas em geral: a. Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babalouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes, capas. abales;
cache cols. calçados, chapéus. cintos.
Classe 8
cintas, combinações. corpinhos. calças Letreiros luminosos, a prelhos elétricos,
de senhoras e de crianças calções, cal- aparelhos didáticos, moldes de tôda a
ças, camisas, camisolas. camisetas.
espécie, lâmpadas, somadas e fios
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias. casacos, chinelos, .dominós. acharTêrmo n.° 756.141,.de 27-6-1966—
am fantasias, fardas para militares. Co- Eletroplast Comércio e indústria Ltda.
legiais, fraldas, galocha gravatas, gorGuanabara
ros. caos de lingerie, jaquetas. Incluas

maiôs mantas, mandrião. mantilhas. PaPRWROGAÇÃO
circenses
letós. palas. penhoar. pulover. pelerinam
amigas, pouahes. polainas. pijamas. puTermo n. 9 756.133, de 27-6-1966
nhos, perneiras, quimonos. regalos.
Centro Brasileir ode Dinâmica Popularobe de chambre, roupão. - sobretudos.
alonal e Reprodução Humana
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
Guanabara
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, unifortnes
Centro Brasileiro
e vestidos
9
756.139,
de 27,6-1966
Têrmo
a.
•
de Dinarnica Poptilacional•
Antonio Becheleni (Publicidade
Classe 11
Becheleni)
Aparelhos adaptável a latas de brometo
de Repródução Humana
Minas Gerais
de metalM para aplicação do produto
:lasse 33
Termo n.° 756.137, de 27-6-1966
Férias Maravilhosas"
Titulo
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo
Termo n.° 756.136, de 27-6-1966
Classes: 1 a 50
São Paulo Alpargatas S.A
Frase de propagasda
_
São Paul'
--Taxmos os. 756.142 a 756.144, aia
27-6-1966
Taldoro Jacobo BrzyWacat
São Paulo

Sapéca

cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e dc crianças, cações calças, camisas. camisolas, =meras,
cuecas.. ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos. &mimos, echarpes. fantasias. tardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de Ungem, jaquetas, taques,
luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
maios, mantas. mandrião, mantilhas patetos. palas penhoar pulover. palermas,

nhonetes, carros ambulantes. caminhõe&
carros. tratores. carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros. cara
rocas. earrocerias. chassis. chapas cir.
culatra para velculos. cubos de veiculo.%
coraada-os para velculos, direção. desli•
(ladeiras, estribos, escadas rolantes.
va fI n- para paasageiros e para carga.
engates para carros. eixos de direção.
freios fronteiras. para veiam/os, guidão.
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Publicaçao feita de acordo com c an.. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duranto Osso prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que as julgarem prejudicados com o cancessito eo registro requeria

locomotivas, lanchas motociclos, molas
motocicletas cnotocargas moto furgões
manivelas, navios amimas. para-choques
1 amas para-hroas pelas. pantôes
rodas para bicicalas, raios para bicicle
tas. reboque radiadores para veiculais
rodas para veículos. seuins, triciclos, ti
vantes pare veículos vagões. velocipedeo. varetas
contrôle do afogador e
acelerado. troteis trsneibus, varaez
carro
7'0, TP.,
na ra
carros
Classe 28
Chapas e tiras de matéria plástica,
caixa, aros, tubos e canos de matéria
plástica, apetrechos de proteção de
freios de matéria plástica
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação argolas para vedação. .arruelw
para vedação: barbanteo, barracas clt
campanha, betume pare vedação. bu
chas para vedação.. bujão ( -soalha para
t :a): cabos, canaletes. cordas, cor.
déls cordoalhas, cordões, correias de
transmissão de tôda espécie; enxár
cias, esfera, para vedação; fitilhos pare
amarradias. forros para vedação, fuge
laça; gachetas: 'unteis para vedação
- lonas para freios de veículos
m — oueiras. massas para vedação. molas para vedação; rôlhas; tampões para
vedação (fins não medicinais). tendas
tiras para vedação, tubos para vedação
.s para vedação; válvulas para
tubul
vedação
Classe 39
Arruelas., tubos e canos de borracha,
aros, placas e tiras de borracha, proteção de borracha para freios, cintas
de borracha para freios e máquinas
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Termos ns. 756.150 a 756.154, de
27-6-66
Alexandre Scharff
São Paulo

carrinhos para máquinas de escrevei
corrediços, para veículos, direção, &ali.
gadetras, estribos, escadas rolantes, ele,
%/adoras para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direçãe
freios. fronteira para veiculoa, guidão
tocomotivas. lanchas, motociclos, molas
manivelas, navios, emibils, para-choques
motocicletas. motocargaz. moto furgões
paru,-imas, para-brisas, pedais. paatõea
radas para bicicletas, raios para bicicle
tas, reboques, radiadores para veiculos
rodas para veículos, selins, triciclos, ti.
santas para veículos. vagões. velocipe.
das, varetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis troleibus, verãea de
carros, toletes sara carros
Classe 28
Marca emblemática para ,chapas, tiras
e caixas de matéria plástica, aros, tubos e canos de matéria plástica, apetrechos de proteção de freios de matéria plástica
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação argolas para vedação, arruelas
para vedação; barbantes, barracas de
campanha, betume para vedação, buchas para vedação, bujão (rõlha para
tarraxa); cabos, canaletes, cordas, cordéis, cordoalhas, cordões, correias de
transmissão de tôda espécie; enxão
das, esferas para vedação; //ilibas para
arnarradias, forros para vedação, fugelaça; gachetas: juntas para vedação,
Iodas, lonas para freios de veículos:
mangueiras, massas para vedação, molas para vedação; rôlhas; tampões para
vedação (fins não medicinais). tendas
tiras para vedação, tubos para vedação
tubulações para vedação; válvulas p..-oo.z•
vedação
Classe 39
Arruelas de boracha tubos e canos de
borracha, aros, placas e liras de borracha, proteções de borracha para freios
cintas de boracha para . freios e
náquinas
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubriiicantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento. álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene

carocerias, chassis, chapas cir
radares para veiculos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direçOa desli.
gadeiras, estribos, escadas rolantes. ele.
vadores para pamageiros e para carga
engateo para carros, eixos de direção.
freias, fronteiras para veictnos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargaa, moto furgões
manivelas, navios. ónibus. para -choque.
para - famas, para-briaas. pedais, pantões
rodas para bicicletas, raleia para bicicletas, reboques. radiadores para veículos
rodas para veicúlos, selins. taicicles
rantea para veículos vagões. velocipe
des, varetas de controle do afogados e
icelerador tróleis rroleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Classe 28
Chapas, tiras e caixas de matéria plástica, aros, tubos e canos de matéria
plástica, apetrechos de proteção de
freios de matéria plástica
Classe 39
Aruelas tubos e canos de boracha,
aros, placas, e tiras de boracha, proteção de freios de boracha, cintas de
boracha para freios e máquinas
Classe 47
Para distinguir combustíveis lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvãO a gás hidrocaTboreto,
gás metano, butano e propano, gás eni-iii.fra'ado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimanto, óleos
p ara amortecedores, petróleo e
querosene

Vrmos ns. 756.159 a 756.162, de
27-6-66
Alexandre Scharff
São Paulo
.o
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gari, hintas para otredac2ot
lonas, lonas p ara tratos da veicules;
mangueiras, massas para vedação, me:,
l r.s para ver"a;1.). reoihas: tampões para

vedação (fins nao medicinais), teadaa
oS para vedação, tubos para.vedaçZo.
tubulações para ve ,l ação: válvulas mo
'ir
Classe g/
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados â
iluminação e ao aquecimento: álcooll
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás era.
garrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados 1)
iluminação e ao aquecimento, óleos:
para amortecedores, petróleo e
querosene
Termos ns. 756.163 a 756.165, de
•
27-6-66
Companhia Dyrce Industrial, Perfumaria, Estamparia e Cartonagem
•
Guanabara

INDúSTRIA BRASILEIRk
Cesse aí

Para distinguir: Veículos e suas 3arte
Integrantes; Aros para bicicletas autoTermos as. 756.155 a 756.158, de
móveis. auto-caminhões, aviões amor27-6-66
tecedores. alavancas •de câmbio , barcara
Alexandre Scharff
breques, braços para valculos,
São Paulo
tas. carrinhos da mão , carretas. cama.
ahonetea carros ambulantes, carnin_Sõas,
marno
aarroa. tratores. carros-heri:os carros.
Classe 2t
'animes. carros-irrigadoes, carros. cor
• .4, • U-no.
7.J asu distinguir . Veículos e suas porte'
aça% carrocerias. chassis, chapas cie1. asse 21
s u:area roo- veículos cubos de veículos
lotegrantes: », , o, para haeicletaa, autoPasÕssels. auto caminhões. aviões MO?. Para distinguir: Veículos e ,uas parteo aorrediços para veiculos. direção &ali2accaores, alavancas de câmbio barcos integrantes: Aros para bibicletas, auto- 'adeiras. estribos. escadas -olantes ele
móveis, auto-caminhões. aviões, amor "adores pata p assageiros e para carga
raia:atm braços para veiculos.
ato, carrinho.a de nãc e ca-ecas, earni- eccç-dores, alavancas dr câmbio. braços , nciates Para carros. eixos de direção
alicrietes carros -imbulantaa aminhCea :areques braços para veiculos, bicicle frro irs. fronteiras para veícu'os, quidáo
odaroa tratores carros-berços carros tas carrinhos de mão a carr?tns ramo inr omotivas. lanchas mosor i clos molas
ntonetes„ carros ambulantes caminhõa, aalroeirlatas motnearans mcao furaões
quer carrosa:rrigadores. carros cuia
carros, tratores carros l'erÇO.R ,2froq aainivalas navios firobus nara-chonues
2 ,5 2t r1s, carrocerias. chaaaia. chapas cir
colares para vaiculos, cubos de veiculo; tanques, carros-irrigadorea, carros, car
para-lamas, para-brisas, pedais, paniecs,
,

radas para bicicletas,, mios para biciciataa. reboque, radiadores para veiculcaa
rodas , para veiculos, selins, ta'cfclos, tirantes para veículos, vagões velocige.
des. varetas de contrõle Jo afogador o
acelerador, tróleis, troleibus. varaea
carros. toletes Iara carros
Classe 28 .
Marca emblemática, para aruelas, c hapas e canos de plástico, tiras, caixas
e tubos de plástico apetrechos de proa
teção de freios de plástico, cintas de
plástico
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para Vc.
dação argolas para vedação, arruelas
para vedação: barbantecs barracas c2t:
campa.. a. betume para vedação, lana
chas para vedação. bujão (rolha puas
tarraxa): cabos, canaletas. cordas, coa,
deis, cordoalhas. cordões, correias do
too nissão de tôda espécie; ensfuiti
cias, esferas p ara vedação; fitilhos aoaM
amarradias. forros para vedação. fug3,

Classe 41
Para distinguir: Produtos e substância
alimentícias em geral e seus preparados.
Ingredientes de alimentos, e essências:
alimentícias
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco abrasiva%
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espreanacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos do
cera e de madeira, goma para lavais.'
daria, limpadores de luvas, liquidos de
branquem tecidos hquidoa mata-goruo:
mos para roupas e mata óleos para voz.
Das, oleina óleos para limpeza de carros, pé,s de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em tá.

sabão comum, sabão de esfregar e sua
ponáraos, Wolos de polir e verniz
para calçados
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Ustise 48
Para distinguir: Per lumes, essências. ea.
tratos, água de colônia, água de touca.
cador. água de beleza, água de quina
água de rosas, água de altazema. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. ban•
dolina. "batons" cosméticos, fixadora:
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo. creve rejuvenescente, cremes gor•
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage" depilatórios, deso•
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras.. preparados paia
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, -sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentitricios em pó.
pasta ou. liquido, sais perfumados Para
banhos. pentes. va porizadores de perfume, eso9vas para dentes, cabelos. -unhas
dlios. saquinhos perturnado. preparados em pó. pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vemizes. removedores da cuticuia, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir urinas.
211os e pintas ou sinais artificiais. óleos
tiara a pele
—
Termo n.0 756.166, de 27-6-1966
S.A. Moinhos Brasileiros Indústria.
Comércio, Agricultura
Rio Grande do Sul
Uneda.

luras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função. Ines. lageotas. material moante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, mateiras para construções, mosaicos. pralutos de base asfáltico, Produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeabiliántes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outras conko na pavimentação, peças. ornamentais de cinento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas ,:onstruções. parquetes. portas, portões, pisos. sole:ras
para portas, tijolos, tubos de cOncreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tanques de • cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo n.° 756.168, de 27-6-1966
Organização Leão do Norte Ltda.
Bahia

geral, artigos de perfumaria

INDUSTRIA ÉRASILEIRA

Classe 42
Vinho quinado
ré.'rmo n.° 756.169, de 27-6-1966
Drogaria Unicum S.A.
Rio Grande do Sul

tiMeM 9
Jnchistria Brasileira
Classe 41
Farinha de trigc
f êrtno n.° 756.173, de 27-6-1966—
Emprêsa Consplan Ltda.
Guanabara

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru•
çetes e decorações: Argamassas. argila.
1 areia. azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhes. cimento, cal. cré. chapas
isolantes, caibros. caixilhos. colunas.
chapas para coberturas. caixas dáqua.
caixas de descarga para etixos. edificações premolcladas. estuque, emulsão de
., base astáltico, estacas, esquadrias, estru-

Classe 63
Calçados
Termo n.° 756.172, de 27-6-1966
Salc;o Bruno Coiffeur Ltda.
Guanabara

Classe 48
Tinturas para o cabelo, cosi/lermos em

WM14 »

Classe 41
Farinha de triác
Têrnio n.0 756.167, de 27-6-1966
S.A. Moinhos Brasileiros Indústria,
Comércio, Agricultura
Rio Grande do Sul

Termo n.° 756.170, de 27-6-1966
Theotonia Calçados Leda,
Guanabara

Classes: 1, 2, 3, 8, 10, 39 e 41
Titulo
Têrnio n.° 756.171, de 27-6-1966
Simbre — Comércio e Indústria de
Esquadrias Ltda
Guanabara'

Classe 16
Esquadrias
Terws as. 756 ..175 e 756.176, de
27-6-1966
Mutual S.A. — Crédito, Financiamento
e Investimentos
Guanabara

MUTUAL
liffiSTRIA BRASI1EIR4

Classe 32
Artigo sda classe
Classe 38
Artigo sda classe
•

Têrmo n.° 756.177, de 27-6-1966
André Vetruyio de Queiror
Guanabara

BOLSA JUNIOR
0-E AUTOMÓVEIS
Classe 21
Titulo de Estabelecimento
Termos ns. 756.181: e 756.181, ck
27-6-1966
Criyoda Chemical Encinebring
Construction Co., Ltd.
Japão

%tas ou minas comuns, de côr e para
copiar; á la para desenho e giz para
marcar (exceto giz ara bilhar); carvão
para desenhar ( exceto o incluivel em
outras classes); porta-giz: lápis de loao
sa; lapiseiras, cra ons e craions artisti.
aos; canetas, canetas-tinteiro, penas oa.
ra canetas-tinteiro e penas comuns pa.
ra escreve: (exceto as de metal ,precio.
ao); presilhas para canetas-tinteiro: se.
cadores de penas: caixas para penas
tinteiros; mata-borrão: borrachas de sa.
tar de tôda espécie pára tinta e para
iapis; elást.cos ( faixas de borracha can
forma de fita), anéis de borracha lex»
cate os incluiveis em outras classes)3
protetores de pontas de lápis de tó'cla
espécie; olusa elástica para calcular
(preta) e para merndranda: abridoreo
de cartas; pesos para papel: raspadores;
cstôjos para desenhos: réguas; esquao
dros; tábuas ou ranchas ara desenhoas
gramos para papel e tachas; papel car»
bano; papel estendi; caixas de Unta
para escritórios ou desenho: pires para
t.nta nanquim; tintas ara carimbos, tintas nanquim de qualquer espécie. tin.
tas especiais para canetas-tinteiro e titim
tas comuns para escrever (exceto ma.
raspara pintura de casas. tetos e par:.
redes e exceto tintas de cal)
Termo n.° 756.178, de 27-6-1966 =!
Ótica e Precisão S.A.
Guanabara

VIDEO
INDOSTRIA BRASILEIRA
Clsase 8
Artigos da classe
Termo n.* 756.179, de 27-6-1966
Supremo Órgão da Umbanda
Guanabara

$wxem©

argá"Q

Urinband
Nome Civil
Termo n.° 756.182, de 27-6-1966
Condomínio do Edifício Comercial
Lapa
São Paulo

Eclibdo Com ca Lapil

Classe 6
Máquina shidráulicas, máquinas ferramentas e máquinas elétricas, exclusivamente para fins industriais e suas partes
integrantes, exceto motores, moinho's de
NIento

Classe 17 •
Para distinguir: Lápis comuns, lápis de
côr e para cop:ar: as mesmas três qua
lidadas de lápis com a mias móvel; gra

Classe 5
Título
Terin n.o 756.185, de 27-6-1966
Tose Pinto de Figueiredo
Guanabara

BAUÊKIIAI
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Chisse 36
Calçados para homens, senhoras e
criancas
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Termo n.° E56.183, de 27-6-196
Condomínio do Edifício Lapa
São Paulo

Termo n.° 756.190, de 27-6-1966
Joaquim Enock Pimentel da Costa
Bahia

Edifício Lapa
Classe 33
Titulo
Tèrmo n.° 756.184, de 27%-6-1966
Torrefação Mogiana Limitada
Guanabaar
PRORRUGACÃO
r
111015311~0 MOGIANA MIMA
Nome Comercial
Têm° n.o 756.186, de 27-6-1966
Liberty GuilI Rodrigues
Guanabara

CALUNGA
Classe 49
Título de Estabeelcimento
Térmo n.° 756.187, de 27-6-1966
"Sacsp" S.A. de Construções
Populares
Guanabara

"SACP" S. A
DE CONSTRUOES
POPULARES

Nota eoCmercial
Termo n.° 756.188, de 27-6-1966
Walter Velosp Lima
Bahia'

MARAVILHA
INDÚSTRIA. BRASILEIRA
•Ne,

Termo n. 9 756.197, de 27-6-1966
tricas, bombas medidoras de combustível
Banco de Crédito Agricola do Espirito liquido, chuveiros elétricos, cronômetros
Santo S.A.
ferros elétricos para passar, engomar e
Espirito Santo
soldar, filtros e aparelhos filtrantes e
hidrômetros
Termo ri. 9 756.203, de 27-6-1966
Tablado Decorações Ltda.
Guanabara

Classe 40
Artigos da classe
Termo n.° 756.191, de 27-6-1966
M. Cardoso Vergasta & Cia.
Bahia

7.aid,acteí epeattaçdeit
Classes: 33, 34 e 40
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 756.204, de 28-6-66
Rotron Manufacturing Company, Inc.
Estados Unidos da América

AMOR DIVINO
INDOSTRIA BRASILEIRA

Classes: 33 e 50
Sinal de propaganda
Classe 40
Artigos da classe
Termo n.° 756.198, de 27-6-1966
Banco de Crédito Agrícola do Espirito
Termo n.o 756.192, de 27-6-1966
Santo S.A.
Waldemar José de antana & Cia. Ltda •
Espirito Santo
Bahia

RUTILAR
Classes: 12 e 28
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 756.193, de 27-6-1966
Alvino Pedreira Lopes
Bahia

SÃO JORGE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigos da classe
Termo n.° 756.194, de 27-6-1964
Rodriguez & Amoedo
Bahia

A FLORESTA

A MAIOR REDE D1
AGENCIAS BANCÁRIAS,
COBRINDO O ESPIRITO SANTO,
Classes: 33 e 50
Frase de propaganda
Classe 8
Térino n.o 756.199, de 27-6-1966
Ventiladores movidos 'a motor elétrico
Reluveri Comércio e Participações S.A
Termo n.9 756.205, de 28-6-66
•
Guanabara
Patra Importação Exportação Ltda.
Guanabara
REWVERI COMÉRCIO
E PARTICIPAÇÕES 5.
Nome Comercial
Termo n.o 756.200, de 27-6-1966
Reluveri Comércio e Participações S.A
Guanabara

RELUVERI

Classe 38
Cadernos, cheques, duplicatas, promissórias, letras de câmbio, impressos de corClasses: 34 e 40
respondência, notas fiscais, faturas e
Título de Estabelecimento
recibos
Termo n.° 756.195, de 27-6-1966
Termo n.° 756.202, de 27-6-1966
Indústria de Produtos Químicos Celoal
Arlindo Lopes de Souza
Limitada
Guanabara
Bahia

MOVEIS E DECORAÇÕES

Classe 41
Artigos da classe

Termo n.° 756.189, de 27-6-1966
Indústrias Reunidas J. Santana Ltda.
Bahia

CELOAL

Classe 13
Para assinalar: Reléglos e pedras
preciosas
Têrmo n.° 756.206, de 28-6-66
João Siqueir ade Oliveira
Guanabara

TICO-TICO

Classe 41
Refeições prontas e à minuta
Termo n.9 756.207, de 28-6-66
Levi Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara

BIG-VOLKS

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, autoClasse 46
móveis, auto-caminhões, aviões, amorArtigos da classe
tecedores. alavancas de câmbio, barcos,
breques. braços para veículos, bicicleTirmo n.° 756.196, de 27-6-1966
tas, carrinhos de mão e carretas. :alui.
Indústria de Produtos Químicos Celoal
nhonetes. carros ambulantes, camin:aões,
Limitada
carros, tratores, carros-berços. carrosBahia
tanques. carros-irrigadoes, carros, caraças. carrocerias, chassis, chapas cir..
INDIOST:11A DE
INDÜSTRIA BRASILEIRA
culares para veículos, cubos de veiculas,
rRODUTOS QUIMICOS
corrediços para veículos, direção. desli*
Classe 8
gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
CELOA!. LT).4.
Aparelhos cromográficos para purificar "adores para passageiras e para carga,
água, apaerlhos de regular gazes, apa- engates para carros, eixos de direção,
.r.me Comercial
, relhos de ar condicionado, bombas &é- freios, fronteira:, para veiados, guidão.
I/•IDÜSTRIA ISRASILEMA

Classes: 21 e 33
Título de Estabelecimento
Tèrmo n.° 756.201, de 27-6-1966
Francesco Pecci
Guanabara

FUIGINIUM

Classe 41
Artigos da clml,:r

PAIRA
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locOmotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas. motocargas. moto furgões,
manivelas. navios, ônibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicleias„ raios vara bicicletas. reboque. I•adiadores para veiculas
rodas para veiculos, •selins. teaciclas. tirantes para veículos, vagões, velocipedes. varetas de contrôle do afogado: e
acelerador. tróleis, troleibus. varaes de
Têm° n.° 756.208, de 28-6-66
Antonio peixoto
Rio de Janeiro

A PRIMAVERA

• Classes: 23, 28, 36 e 37
Para assinalar: tecidos em geral em peças e retalhos; peças e retalhos de
plásticos; confecções para homens, senhoras e crianças; roupas de cama,
mesa e banho
_
Termo • n.° 756.209, de 28-6;66
Sociedade • Expansionista Gonçalense
Ltda.
Rio de janeiro

tonióveis e veículos de brinquedos.
armas de brinquedo. baralhos. bolas
para todos os esportes. bonecas, árvores de natal, chocalhos, discos de arremesso desportivo, figuras de aves e
aves e aniMais, jogos de armar, jogos
de mesa. luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras
para esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Têrmo ri, 756 '214, de 28-6-66
O Rei das Aves Ltda.
Rio de 'janeiro

indústria brasileira
Classe 19
Aves vivas
Termo n.9 756.215, de 28-6-66
Hotel Coelho da Rocha Ltda.
Rio de Janeiro

Coêiho da Rocha
Classe 33
ritulo
Tênno 0. 9 756.216, de 28-6-66
Sapataria, São Tiago Ltda.
Rio de janeiro

Classe 25
Para distinguir: trabalhos técnicos de

planejamento: elaboração de plantas
imobiliárias para todos os meios usuais, inclusive pela aerofotágrametria;
projetos para a 'construção de edifícios
para serviços públicos Para habitação,
para estabelecimentos industriais, comerciais e de ensino; projetos para obras
de engenharia nos setores gerais de
mecânica, hidráulica, eletricidade, ar
comprimido, refrigeração e calefação
rermo n. 9 756.210, de 28-6-66
G. Macialozzo S. A. Indústria e
Comércio
Rio Grande do Sul
G. MADAUZZO S/A.- INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
Nome comercial
Termo n.9 756.211, de 28-6-66
Indústria e Comércio .Plastivisor Ltda.

PLASTI VISOR
INDÚSTRIA BR ASILEI RA

Classe 28
Para distinguir: indústria e Comércio
de produtos e artigos fabricados de
plásticos
Tênno n. 9 756.212, de 28-6-66

Fábrica de Brinquedos Helena Ltda.
São P

HELENA 4
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 49
Para distinguir logos, brinquedos, pas.
etempos e artigos desportivos; Auto-

Termo n.9 756.217, de 28-6-66
Julio Rodrigues de Souza
Guanabara

REI DAS AVES

PRORROGAÇÃO

S. E G

Tèrino n. 9 756.220. de 28-666
Gonçalo Bernardo Perez
.
São Paula

mhzantes liquidos ou sob outras formas
Para revtstimento e outros como na pavimentação. Peças ornamentais de cimento ou gesso para 'tetos e paredes.
papel pare forrar casas. massas 2ntiácidos para uso nas construções. par
queres, portas. portões. pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tan
ques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrõs

407 #

•

PUBLICITE:1N

Classe 41
Siorvetes
Tênue n.° 756.221 de 28 6.66
Ivo Vidal Salomé
Mato Grosso

PRORROCCÃO
Classe 32 •
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca
tálogos, edições irnpressas, revistas, Órgãos de publicidades, programas radiofênicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas, programas

GIGANIE,NWO

• circenses

Termo n.9 756.218, de 28-6-66
Andr Alves 'Dias
Minas Gerais
INDUSTRIA BRASILEIRA

•

Classe 42
kguardente
Têrino n. 9 756.222, de 2S-6 66
Domingos Tosé
São Paulo

indústria Brasilêira

Classe 36
Calçados'
—
Termo n.9 756.213. de 28-6-66
Divisa — Materiais de Construção
Ltda.
Rio de Janeiro

C2n EIGd
UNDUSTRIA BRASIL ORA

tt'j

1ã

Indlástrn. Brasileira

Indústria Brasileira
Classe lõ
'ara distinguir: Materiais para constru'aes e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
7hapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga pare etitos. edificações premoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas. material iso(ante contra frio e calor, manilhas- mas
-saprevtimnodas.deiras para construções. mosaicos, pro.
dutos de base` asfáltico. produtos oara
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica pedregulho, produtos betuminosos, imperraca-

Classe 41
Café tocado, moído, em grão e eia
.
thicaras
Termo n.° 756.219, de 28-6-66
Produtos Alimentícios Paty Ltda.
Guanabara

ç
rt ‘ X
t Kkv

x(\lb

k'cl‘e)

t‘5\'°‘

Cl-asse 91
Massas alimentícias

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitià
vos, aniz, bitter, brandy. conhaque cer4
vejas, fernet, genebra, gim kumel licod
res, nectar, punch, pipermint, rhilm4
sucos de frutas sem álcool, vinhos. ver.,
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 756.223, de 28-6-66
Comercial Sebastião Correia "de Mello
S. A.
Rio Grande do Norte

((

. •
---X40~14Wrtigr:' »

Irdústria Brasileira

Classe 3
Uni preparado farmacêutico indicado no
tratamento das cefaleias, nevralgias,
algias e como anti-térmico
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756 .230, de 23 , 6-66
Jeanette Adib

Mu,S104 'Sok/04

asse 32
Revista álbt.ra de
fotos
_
Termos os. 756.224 a 756 .229, de
28 - 6 - 66
Georges Begedus
São Paulo

indústria Brazileira
Classe 8
Para ilistinguir os aagaintes artigos ele
tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeira:. sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração enceradeiras. as
piradlares de nó fogões. foruos e toga.
reiros elétricos, chuveiros aquecedores
balanças. ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras. coqueteleiras. expre.
medorea iiquidificadores elétricos. má
quinas para picar e moer legumes
carne ,.esistências elétricas. teavedores
estufas ventila, l niie, nacnats e bule:
elétricos, i'efletores, relóc
de ar re
1/lacrado fornias eletriza s., máquina
fotográficas e ctni . matográficas, cata
pa". nhas elétricas. garrritas térmicas. re
garbres automáticos. Ifinibárlw- apare
!lio, ir 'az fluorescente. aparelhos dr
interna esa rilizadores conc:c:man
densadores, bobinas. chaves elétricas
Interniptores tomadas de
com
cca rente. fusível aparelhos fotográficcr
cinemai:ográgicos filmes revelados
biuíiiIa. óculos, a parelhos de aOroxi
enac,
rhai-lours e lustres máquina'
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 11
Ferragens, feri arreatas de toda espécie
tutelaria em geral e outris, ars:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas. ar.
nações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu.
'Careiros; brocas, bigornas, 1 baixelas,
bandelias, ',aulas. baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, cast i çais, co
raeres para pedreiros, correntes, cabidest
Chaves; cramones, chaves de parafusos.
Conexões para encanamento, colunas.
taixas de metal para portões, canos de
menti, chaves de fenda chaves isglêsa
cabeções: canecas. cipos, cachapota
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
tara acondicionamento de aLmentos
7..'aldelrões, caçarolas, chaleiras, cafetelPz,
coadores; elsdstiv03, do

bradiças; enxadas, enxadões, esferas.

I engates, esgu:chos, enfeites para arreias

I estribos, esferas para arreios, espumai deiras; formões. çoices, ferro pare cortar
sapim, ferrolhis, facas, facões, fecha'uras ferro comum a carvão, teruteiras,
i r unis. form-as para doces, freios para
' estradas de ferro. frigideiras; ganchos.
grelhas gar‘os, ganchos para quadros
gonzIs para darruagens; insígnias; Emas, lâminas, liroreiros, latas de tino:
jarras; machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos dar.
retas. matrizes; navalhas; puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; poseiras, aorta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebites, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
.. ..olhos para pirtas de correr, taçaa,
travessas, turibulos; vasos vasilhames
e verruma .
Classe 17
Nritigos p ara escriterica almofadas para
carimbos. aanotadas pare tintas. abridores de caaas arquivos, borrachas
'terços para .natatiorrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
:anatas. canetas tinteiro. canetas para
lasenho. cortadores de papel carbonos,
7arábbos caritrbadores. cola oarz papel.
zoiadores, com passes, cestos, para correspondência desen:iadores. duplicada
-es datadores. estofos para desenhos.
.stolos para canetas estolos com canas
.squaatroa. estofo: pa!m lápis. ezoetos
-st-fletes oara pape
tureclorfit fitas
"ara Máquinas de escrever
fites
cara la p iseiras 'lama arábica. gramPea
:tares átais :Tb geral lapiseiras. ~minar para apontar lápis minas pare
irafites. resinas para parias. máquinas de
ias de suma: enácminas de multiplicar
.serever má q uinas le calcular. maquiava-gatos. Porta -tinteiros, porta-clarim
-,os, aorta lápis, porta-canetas porta:artes. prensas p rendedores de papêis.
uerceve!os p ara Papéis. perfuradores,
-éguas. raspadeiras de borzeres, stencils
cara mimeógrafos. Intas • e tinteiros
Classe nfarl g istiuguir: Almanaques', agendas,
anuários. álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teaand e cinematográficas, programas
circenses
Clame 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço madeira estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
isadas, almofadas, acolchoados para
bovela, ' balcões. banquetas,
'aandelas domiciliares. berços. biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de tantas e sala de visitas
conjuntos para terraços iardim e praia
aaniuntos de aamário: e gabinetas para
cona e cozinha. camas cabides cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. "caixas
da rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divxamaa discotecas,

li madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas
aesinhas mesinhas para rádio e talava
rão, mezinhas para televisão. moJ'1t r.
'sara quadros. porta-retrato& pul a oaapoltronas-camas, prateleiras. porta-che
réus, sofás. sofás-camas, travesseiros e
vitrine.
Classe 50
Impressos em geral
Têrmo n.° 756.231, de 28-6-66
jeane re Adib
nanabara

SAMBA 4ULeR0

a:ia& pracnoldadass estuque, emulsão ck
base asfáltico. estacas. esquadrias. estru-.uras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lamoriz, luvas
de função, lages. lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos. produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as aromas-.
ias de cimento e cal, hidráulica, pedragalho. produtos betuminosos. impermeabilizantes liquides ou sob outras Formas
para revtstimento e outros come na pavimentação, peças ornamentais de do
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilaçâo. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Têrmo n." 756.234, de ''8-6-66
P. Lorillard Company,
Estados Unidos da América

Classe 32
Revista, ib,nn de lotos
Termos os. 756.232 e 756 .233, de
28-6.66
Confecções e Beneficiamento de
Tecidos Ltda.
Rio de janeiro

»

C
Q,Uelra

Classe 22
Fios para tecelagem e para uso comum, linhas de costura para bordar e
tricotagem
Classe 36
Enleados
"Grmo n.Q 756.235, de 28 6-66
Editora Elite Ltda,
Guanabara

Classe 41
Têrmo n.° 756.236 de 28 -6-6T5
P Lorillard Canpany
Estados Unidos da América

E
Indústria Brasileira
Classe 38
Agendas em branco
Termo n.9 756.237, de 28-6-66
Itaquera -- Materiais de Construção e
Comércio Ltda.
São Paulo

TAQTERA
1-IrldoBretS.,
Classe 16
Pa ri) distinguir: Materiais -iarr apostos
cbe s e decorações: Argamassa* argila
sreia azulejos. batentes. balaioares blo
cos de cimento bloco para pavimenta.
são. ralhas. cimento. co ., cré. i-_.b.apa:
sulantes, cibros, ca :tubos. colunas
.limpas para coberturas caixe.s dágua.
_a::tas de descarga para etixos, ecWica-

Classe 44
44
Cigarros
Tênuo n.° 756.238, de 28-6-66
Itaquera — Materiais de .Construção e
Comércio Ltda.
São Paulo
I TA.QiITERA.
LIATERTAIS

commtrOlo E
carrncio LTDA.
Nome comercial
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Têrmo n.° 756.244, de 28-6-66
Associação Brasileira dos Agentes
Propriedade Industrial
Guanabal..1

da

PRORROGAÇÃO
lera.
&mareie
azul

Classe 31

Insígnia civil
—
Termo n.° 756.239 a 756.241, de

-nostarda, mortad. , 'a, nós moscada. no
Zes, óleos COUlésti v Ls. Jstras, ovas.
aaes, paios, pratines pinicara. pós para
pudins. pickles, peixes, prasuntos. pa:és, petit-pois pasultus. fliZZaS
.meijoi. rações balanceadas para ani.
mais, 'requeijões. sal. saga sardinhas.
sanduiches. sorvetes. saci de tomate e de
trutas. turradas tap,oca, ~aras, talharim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves. torrões
moldo e torrado
rermo n.9 756.242, de 28-6-66
Confecções Cukier Lida.
Guanabara

a

d

atnik

,

Aguas minerais, ágcas gazosas artificiais: bebidas espdmantes sem álcool:
guaraná; gasosa; essências para refrigerantes; refrescos; refrigerantes: soda,
suco de frutas. sifões e xaropes
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an z, bitier, brandy. conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, ktunel, licores, nectar, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelas aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grilo, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, ch&.
caramelis. chocolates. confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
limenticios. cioquetes, compotas. cangloa, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, coldnantes
chouriços, dend& doces, doces de ffutes. espinafre essêndas alimentares, empadas. ervilhas, etntovas, extrato de toé.
mate, farinhas alimenticias, favas fé.culaa. flocos, farelo, fermentos. feijão
Egos trios, 'Turas sécias naturais e cristalizadas, glicbse, goma de mascar. Aor.
Juras, granulos. grão de bicL gelatina
goiabada geléias. !serva doce herva
mate, hortaliças lagostas, línguas, leite
condensado, late em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, massa& alimenricias, marlacos, manteiga.
margarina. marmelada. macarrál. massa de tomate, mel e melado, mate, masNet para mingau. molhos. moinam*.

À. B. A. Pele
Classe 31
InSignia civil

INDUSTRIA BRASILEIRA

Glasse 43

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:
cachecols, calçados, cha péus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpea fantasias, fardas para Militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas'ou slacks
toucas, turbantes, ternOs, uniformes
e vestidos
T'ermo n.° 756.243, de 28-6-66
Ervia Chlamtac
• Amazonas

INC
dsjyijj

7hattac~ 2a5.'

dores lápis sia geia:, la piseiras. ma
-m"
'quinas para updatal .apis. minas par:
grafites. minas gata penas, máquinas de
INDUSTRIA BRASILEIRA
escrever. , máciamas de calcular, maqui
Classe 11
máquinas de multiplicai -nasdeomr
mata natos: p.:rta rinrViros por ta :cario Ferragens e guarnições metálicas para
travamento de janelas
boi, ,lorta• lápis. aorta-canetas, porta
-arrts. tremas. orendedore de papéis
Termos ns. 756.250 a 756.293, de
nercevei,is oa ra aapeis aerturadores
- 28-6-1966
réguas. raspa:Jeiras de borrões. stencils Polimatic — Eletrometalúrglea Ltda.
Data runneogratos tiaras e tinteiros
São Paulo
Urino ri, 9 756.245, de 28-6-66
Associação Brasileira dos Agentes .da
Propriedade Industrial
POLIMATIC
Gila
r,i
• In dus t ria Breei 1 ei
li

Ade ;

nrganização Ferraretto de Hotéis Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Têrino o.° 756.249, de 28-6-1966 • n
Blitzkow & C.Aa . Ltd;i.
• Paraná

PRORROGAÇÃO

28-6-66

FERRARETTO

esquadros estojos nara lápis. espetos,
estiletes a.lpeis tura dores, tita:
Para máquinas de escrevei. grafite:
para lapiseiras, g oma arab:ca. gramaea

y

classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas. abridores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas pare
desenhas, cortadores de papel, carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para ramal.
coladores. compassos, cestos para cor.
-espondência, desenhadores, duplicado.
res. datadores. estofos para desenhos,
estofos tiara metas. estola com minas.

'Termo a.9 756.246 de 28-6-66
Associação Brasileira dás- Agentes ia
Propriedade Industrial
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Aluns, almanaques.
anuários, boletins, catálogis, jornais,
livras, peças teatrais e cj3,ematogrLikcai, pv,g , ..liaNas de rádio t televisão,
publicações, revistas, iulhinhas impressas e programas circenses

para vedação. anel:, paia vedação argolas para vedação, arruelas
iam vedação; barbantes, barracas de
,:ampanha. betume pare vedação. bu..
:has para vedação, bujão f rõlha para
S cabos. canaletes. cordas. cor.
déis cardoalhas. cordões, correias dd
transsnissao de seda espécie: enríe.
cias, esferas para vedação; fitilhos pane
unarradias. forros para vedação, fugas,
'aça' qachetas: tantas para vedação:
aras. ' para freios de velculast
aia:na/aras massas pára vedação. moo
mira c , edação: rõlhas; tampões para
vedação ( fins não medicinais), tendas,
tiras para
tubos para vedação,
'•n l .--ões para ve d a,. Ao: válvu l as para
35

,,,dneNr

Classe 29
Espanadores ,escovas comuns, lambazes,
rticlos, vassouras e vasculhos
Propriedade . Industrial
Classe 35
Guanabara
t...ourcis
piles preparadas ou não, ca.
murças. couros, vaquttas. pelicas, e arPRORROGAÇÃO
tefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios. bolsas, garteiras, caixas,
i±cotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
touro. estofos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta - blo.
cos. malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquela, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para vista
Classe 33
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
Nome Civil
tirantes para arreios e srallses
Classe 34
Termo n.9 756.248, de 28-6-1966
Associação Brasileira dos Agentes da Cortinados, cortinas, capachos, encera+
dos, estrados, linóleos, oleados; passai
.
Propriedade Industrial
deitas; panos para atsoalhos; para
Guanabara
paredes e tapetes
Classe 19
ficfoRRoodd
Para distinguir: Aves, animas vvos,
bicho da séda, bovinos, cavalas., cape.
nos, galinácels, ovos, ovinos sumos
Classe 2..
Para distinguir: Veículos e suas partes
"NE.MINEM
integrantes: Aros para bicicletas, autoXEDERE
móveis, auto-caminhões, aviõee, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para velculos, bicide.
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros senbulattes, caminhões,
4 *..,v
cetros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, ,carrocerlas, chassis, chapas circulares para velculos, cubos de veiculo.,
corrediços para veículos, direção. des11.
Classe 33
guieiras, estribos, escsásai rolantes, eleUrra° n.° 756.247, de 28-6-1966
Asaaciailio Brasileira 'dos Agentes

Associação Brasileira
dos Agentes da
Propriedade Induslrial
—

(A.B.A.P4
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veCel

valores para passage.ros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
miam veias, navios 'ónibus, para-choques,
para-lai.e. s Para-brisas, pedais. pantões.
rodas para bijelrtas, raios para bicicletas, reboque radiadores para veículos,
rodas pára veículos, s.tins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípecontrõle do afogador e
des, varetas
ileis troleibus, varaes de
ace,erador
carros toletes para carros
Classe 20
Para distinguir apciel.--ehos navais e acronaut:cos: Ancoras, bóias, cinta de natação, fateixas, flufuadores para hidrometria, para-quedas e salvvidas
Classe 18
Para distinguir armas e munições de
guerra e caça: Altpriges, arpões, balas,
baionetas, canhões, carabinas, chumbo
para caça, cartuchos dinamite, espoletas,
explosivos, esp:ngardas, fuzis, fogos de
artifícios metralhadoras, pistolas, pólvora, punhal e revólver
Glasse
Artigos para escriti",,rio. almofadas para
ca rimbos almofadas para tintas, abri
dores de cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrão, borrachas para
colas brochas oara desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho cortadores de pa pel carbonos
wrianbos. carirnbadores. cola para papel,
coladores cosopassos. cestos para cor
aesoonciência desenhadorei, duplicado'2s ria'- -'ores estofos para desenhos
estoios para canetas estojos com minas
esauadros estalos para, 1aa1s, espetos,
asSiletes nara orasaat, furadores. fitas
Ésara má quinas de escrever grafites
'para la piseiras goma aráhica,,grampea.
dores lápis em geral, la piseiras. ma,
•Crilinas para a pontar lápis, minas para
Wrafites. minas para penas. má quinas de
escrever máquinas da calcular. maqui
mas de somar máauinas de multiplicar
wêguas. ras padeiras de borrões. stencils
percevejos Para aa péis. perfuradores
mata-gatos, Porta tinteiros. porta-canana
bos. porta. lápis porta-canetas, aortaCartas. p rensas p rendedores de papéis
para mitnetç grafoa sintas a tinteiros
circenses
. Classe 16
Pare distinguir: Materiais 'pala construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento. blocos para pavimenta.
ção calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolantes caibros, caixilhos. colunas,
'chapas para coberturas, caixas dágua.

caixas de descarga pare eixos. edificações premoldadas, estuque. emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias. estrubiras metálicas pata aanstruções. lamekis de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lagts, lageotas. material isoNate contra frio e calor. manilhas. masNas para revestimentos de partdes, maNeiras para construções, mosaicos. proWakt,a de base asa+ Wco. produtos Para

vimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas. massas antiácidos para uso nas construções. parqueies. portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubas de concreto.
telhas. tacoa, tubos de vintilação. tanques de cimento. vigas. vigamentos e
vitrõs
Classe 45
Sementes e mudas para a agricultura,
horticultura e floricultura, flores,
plantas, bulbos e tubérculos
Classe db
Agua sanitária; anil: amido; azul da
orússia e ultramar para a lavadeira:
abrasivos quando para' conservarou po.
lir cêra para assoalho, composições.pa.
ra limpar maquinismos; detergentes: dissolventes para gordura: graxas para
calçados; líquidos para tirar manchas e
branquear roupas; palhas e palhinhas de
iço: soda pala lavanderia: sabão em
pó: sabão comum: sebo; saponáceos e
velas
Classe 47
n
Para distinguir combustíveis,"lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás -engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
L.lasse 411

Para distinguir: Perfumes essências es
tratos. ágtia de colônia. agua de touca.
dor agua de beleza, Nua de quina
agua le rosas, água de alazema. agua
Para barba loções e tônicos para os
cabelos. e para a nele. brilhantina. ban.
iolina, "batons" cosmétlsos fixaclore
le penteados, petróleos. óleos para 02
:abei° creme ?evanescente cremes por
durosos e pomadas para lim peza da
nele a "tna quilage" lepiMtórios desodorantee, vinagre aromático. pó de erros
e talco perfumado ou não. repis para
2 rosto e para os lábios, sabão e creme
Pestana e sobranceiras. prepados para
snabekzat cílios e olhos, carmim pare
Para barbear, sabão liquido perfunaadc
au não, sabonetes. lenri /rícino em pó
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, Va porizadores dc perfil.
e cílios, saquinhos perfumado, prepara.
dos em p ó, pasta. liquidos e Molas
escéhPas para dentes, cabelos. unhas
oram o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, vemovedores da auti.
aula, glicerina eeumada p ara taa cabalai
e preparados para descotoir unhas,
cílios e Mistas ou sinais a".dic'ais óleos
para a pele
Classe 50
Impressos: Papéis de carta, papéis de
ofício, cartões comerciais e de visitas,
impressos, envelopes de qualquer tipo
recibos, faturas, duplicatas, letras de
câmbio, cheques, notas promissórias, de.
bêntures apólices ações, passagens, pa.
pel mata borrão e fichas
Classe 40
fióveis em geral. de metal vidro rir

brnaz irapermeabilizentes as argamasGaz c3a cimento e cal, hidráulica, pedra.
puiho. p rodutos betuminosos, ImpermeaItezantes Ifquidos ou sob outras formas
EWR ttevtstitnett
mimo, como as me san madeira. estofados-, ou não, :nein

sive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
asadas, almofadas. acolchoados . para
móveis, bancos, balcões. banquetas
'aldeias domiciliares, berços,, biombos
cadeiras, carrinhos para chá e café
:onjuntos para dormitórios, conjunto,
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. jardim e praia
conjuntos de armários r gabinetes para
copa e cosinha, camas_ cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, cajá:
le rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divan.s discoteca.
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
ahas, estantes, guarda-roupas. mesas
mesinhas . mesinhas para rádio e Wel:1
ão. mesinhas para televisão. no'firra:
sara . quadros. p orra-retratos. poitmn:Is
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
oéus, sofas, sofás-camas, eavesseiros ç
vitrines
Classe 39
"ara distinguir: Artefatos de borracha
aorracha, artefatos de borracha para
. e iculos \artefatos de borracha não ia
auidos em outras classes:' Arruelas, ar
loisas amortecedores. assentos para ca
!eiras, borrachas para aros, batentes cls
'ae, buchas de estabilizados buchas
ouchas para lurnelo, batente de porta
batente de chassis, bicos para rnarnadet
ras, braçadeiras. bocais bases para te
'etones, borrachas para carrinhos inclue
triais, borracha para amortecedores
amalhas de borracha para rédeas. cocha',
ie motor, câmaras de ar, chupetas co'
racha. chapas e centros de mesa cor
aarac entra de mesa calços de borra
iões massiços de borracha cabos para
ferramentas chuveiros, calços de por
Sas de borracha, capsulas de borracha
sha para máquinas, copos de borrache
aara freios, dedeiras . desenrupiderras
discos de mesa, descanso para pratos
sncostos embolos. esguichos estrados
esponjas de borracha em quebralacti.
para olmeiras, fios de borracha lisos
tórnias de borracha, guarnições pare
automóveis, guarnições para veiculos,
lancheias para escolares, lâminas de
norracha para degraus, listas de bar
sada, manoplas, thaçanetas, proteto
res para para-lamas. protetorea de
para-choques, pedal do acelerador, pe
Sal de partida. paras para basti:ias
pratinhos pneumáticos, pontas de oca

racha rara bengalas e muletas, rodas
rnassiças, rodízios, revestimentos dl!
;embalo e Isolador suportes, sensipneumáticos, suportes de câmbio, urdip eitos sapatas do pedal do breque. re
/eis, sanfonas da vácuo, suportes de
rirruha rodas de 'torracha para mô.
tonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
a p licação aos 'Rios telegráficos e telefô
licos. trovadores de porta . tigelas
'inalas, tampas de borracha para conta
,Sitas, tiras de borracha para elabora
ção de substâncias quirnicas
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
para retratos e outógrafos, balões (exceto , para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações. bobinos, brochu-

ras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras.
caixas de papelão; cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões c o
índices, confeti, car--mercios,atõ
tolina, cadernos de papel melitnetrado
e em branco para desenhe, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carreté:s de pa-

pelão, envelopes, envOlucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetos, folhas índices
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, inata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos. papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel para fina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose. pope) de linho papel
absorvente. upel para embruáar tabaco, papelão, recipientes de papel
setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias é para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
rã em peças, juta, jersey, linho, nylon
páco-paco. percrlina, rasa i , rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano causo
e veludos
Classe $
para distinguir: Absorventes. acetona,
eidos acetatos, agentes químicos para
tratamento e coloração de fibras, te"loa aura s e celulose: água-raz. aimmina anilinae: alumen. alvaiade al,eiantes industriais. alumiai° em pó.
moniaco, anti-incrustantes and -Olt idanes. anti-corrosivos, anti detonantes azo-atos, água acidulada para acumulado-es água Oxigenada para fins industrilis amônia: banhos para galvanização
aenzinas. henzol. betumes bicarbonato
ie sódio, de potássio: cal virgecrn carvões. carbonatos. catalizadores eeiuloe chapas fotográficas composições eia
ntorea de incêndio cloro. corrosivos.
-ornatos. corantes c reaSotoS: decroran.
res deslacra stantes dissolventes emitiiões fotográficas Pneotre, crer esmal. es. eestearatos: fenol filmes sensibila
-actos para fotografias fixado-m fluidos vara trelas. formol tosta tos nd uslosforos industriais. fluoretos.
fundlentes ',sare solda: galvanizadores.
g elatinas para fotografias e pinturos.
ulicer'na • tuiclraros hidroo ultitos: impe,
n hfliz ntes. tod u retos lacas: massapintura. magnésio mercúrio nitra
neutral • zadores nitroce lulose : nro
p,a-a mmura óleo
osidamc,
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de linhaça, produtos quimicoe para impressão, potassa industriai. papéis haliograticos e preliocopista. peliculas senalveja, papéis para tootgrafias e análises de laboratório, pigmentos. potaesa.
pós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias. mocha
rn, para niquelar. pratear e cromar.
produtos para diluir tintas. prussiatoa
reativos, removedores. sabão neutro.
sais, salicilatos shantes, sentabilizantes.
silla • Ni soda cáustica, soluções omina
cas de uso industrial. solventes. sultatos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para Madeira. terra paredes,
construções decorações, couros. tecidos.
fibras, celulose, barcos e veiculos. talco
industrial, thiner. vernizes. zarcão
Classe 22
Para distinguir: . Fios e linhas de tôda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em gera/ para bordados,
costura, • tecelagem, tricotagem e para
trabalhos mangais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
a taloa para pneumáticos e linha de
pescar
Classe 21
Alamares. atacadores • para espartilhas
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medica
nais. bandeiras. bordados. braçadeiras,
aortas, amados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalo& cordões, debruns. là, firas forros franias
testão. tearo para órgão, tolos gaia:
ros, nesgas.. ombreiras e enchimentos
pare roupas de homens e senhoras.
panos para enfeites de móveis. não)
passamaries. pavios, rédeas, rendas refazendo parte dos mesmos, palmilhas
dez sacas sinhaninhas para vestidas
telas, tampos para almofadas, não Na
sendo parte de móveis. artigos estes
feitos de algodão, cânhamo. linho, luta.
seda. rabo lã pelo e fibras não
incluldos em outras classes.
Classe 2
Substâncias e preparações quimicaz
usadas na agricultara, na horticultuaa,
na veterinária e para f,ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
químicos, ácidos sanitários, aguas desintetantes, álcalis, bactericidas', barata
cidas. carrapat:cidas. desin Netanres esterilizantes. enxertos, fertilizantes,
formicidas e tosfatos
'Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. olpargatas, anáguas. blusas
botas. botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, ceiçares. calças, camisas camisolas, caudsetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpea. fantasias, fardas para militares coleg iais, fraldas, galochas, gravatas, gorros fogos de lingerie, laquetas . laquês.
luvas, ligas, lenços. mantéis, meias,
maiôs, mantas. inandrian. mantilhas paletós, palas. penhoar. pulover. palermas,
Margas. p ouches, polainas rejam& tna
afio& perneiras. quimonael, regalos,

robe de chambre. rolpão, sobretudos.
suspensórios sairias .debaaho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Classe -10
Albuminimetros, aparelhos para ence s t e
pressão sanguinea. bombas para extrair
leite. buretas. copos para oanhar os
olhos, bicos le seringa, cânulas, carateres
cuspideiras para dentistas. cistosotip 05
drenos para rins cirúrgicos. duchas para
os olhos. aspátulas para abaixar a Oingua. estesoscópios. hemoglobinõmetros
nemomanômetros. histerotomos hemato.
citometros, inhaladores. inagadores. irrigadores cirúrgicos. trrigadores nasais
lancetas lanngoscópios. laringotomo&
olhos artificiais. otoscopios, pipoR para
seringas, seringas de vidr apara cirurgia
termômetros clinicos tubos de traqueotomia. uretroscópios. ureômetros. vã 'ma
las abdominais e vaginais, ventosas,
trai/barracos. xícaras -para doentes
'Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suas
partes: st.olão, lira. órgã,o hamontos,
cravos, espinetas, citaras; violinos; violas; harpas; pianos; violoncelos: contra.baixos. banodlins; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro:, metálicos ou não e suas parras: barítonos,
sax-trompas. saxofones, trombones de
pista(); clarins: trombetas; cornetins;
ciar:acres: pifanos: flrageolets. flautas;
eboés; helicons: trompas de pistões:
gaitas; gaitas de bôca: ocarinas; alaramelas; outros instrumentos musicais:
gaitas de fole; harmaniuns: adufes: santonas; harmônicas e castanholas'
Classe 1 •
Máquinas e uteasilios: para serem usadas exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecánicos e empilhadores combinados,
Irrancadores .mecàntcos para agrictia
rura bar2deiras vara ceerais: borrin.,
para adubar, ceifadeiras, carpideira:
ceifados. para arroz, charruas para agri
aclama cultivadores. debulhadores
destocadores. desentegradores, esmaga
dores para a -aricultura escarrificado
res, enchovadeiras, facas para magui
nas agricoias ferradeiras gadanhos
garras para arado, grades de disco:
ou dêstes, maquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas máquinas vaporizadOras, máquinas de
fundir, máquinas reveladoras de terra
máquinas perfuradoras para a agricur
tura máqcinas de plantar, motochar
ruas, máquinas regadeiras. máquinas dt
roçar. de .semear; para asfaltra: de
torqUir de triturar, de esfarelar terra
Para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulveri.
zar desinfetantes, para adubar nau,
agitar e espalhar palha. Para (Abo
algodão. para colher cereais máquinas
amassadoras para 4ins agrícolas a
cortar árvores, para espalhar para ca
Pinai. máquinas combinadas oura Se
meai e cultivai. de ((esbatias para co
sacar, máquinas e ancinhos para forra
gens- máquinas tosaadoras ordenado
tas mecânicas, raladorea mecárricos ro

los compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras
marcadores de terra tosadores de arama, tratores agricolas, válvulas para
máquina:, agrícolas
Classe G .
Entalações de fôrça motriz e unidades
auxiliares de potência: incluindo uni
dadas 'de compressores para turbinas
de gás. unidades motrizes . e turbina de
gás, motores para turbinas-de gás. arranques a ar comprimido para turbinas
motores a ar Para turbina e componentes para troles de instalações de fôr.
ça motriz e de disposições de arranque
compreendendo: reguladores tens:tosta
ticos de relação de pressão: comutado
res diferenciais de pressão válvulas
termostaticas para conta:31e de tempe
rasura. termostatos pneumático& comutadores para contrôle de arranques
válvulas desligadoras para coutroles de
arranques. controles- para arran ques e
válvulas para desvio de cornbustivel
macaco, mecanicos. conjuntos lçadores
tampas para indicadores suportes. eixos
flexíveis e acoplamentos. e acionaram
tos de transmissão. compressores de ar
transmissões nlanetarlas hidráulicas.
funtos de compressos, e transmissão.
emas acionadores de dAconexão: com
reguladores de arrefecedores 4 6!ec
tipo de radiadores empregados come
acessórios para motores de aviação e de
motoveiculos. para assegurar a tele
peratura e assegurar a fluir de álea
lubrificante pos mesmos: unidades per
matadoras de calor, do tipo de radia
dores para emprego em tabuiações de
ar super-comprimido. para regulaçâo
da temperatura désse ar antes da sua
utilização em carburadores de motores
de aviação e de motoveicalos: instala.
ções para ajustar a posição das abas
de ventilaçâo múltiplas de capotas

pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos. semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis artigos de çantasia de metais preciosas,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, tivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos. jóias
jóias falsas. ianteiolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos'
semi-neeciosos e suas imifãções, paliros
de ouro pedras preciosas para lólas. pedras semi-preciosas para jóia pérolas e Imitações de pérolas. pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de* refrescos
de metal precioso. serviços de salada&
de trutas de metal precioso. serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal,
turtualioas lapid adas e vasos de
metais preciosos
Classe 12
Alfinetes agulhas. presilhas, argolas, ba.
iões. colchetes, ganchos. dedais Nivelas
fechos zorred:ços. garras. grilas de me;
tal para enfeites de vestidos. missangaa, lantejouras e ilhoses
Classe 25
Estátuas, estattietts,
estampas, frutas,
flores e fedhas de cera, flores e Rilhas
de substâncias isolantes e sintéticas, figuras de madeira, figuras de cera, clichê, gravuras, imagens, máscaras de cera; obras de escultura, obras de pintura:
quadros com moldura de madeira ou
material plástico, cartazes impressos
tatesisis de propaganda

Classe 4
Substâncias e produtos de origem ara
mal, vegetal ou mine-ral. em bruto ou
aarcialmente preparados: Abrasivos em
Classe 26
aram, argila refratária, asfáltico em Artefatos de madeira em geral: Argoa
oruto, algodão em bruto, borracha em ias. alguidares, armações para balcões
nruto, bauxi ta, baniam breu cânfora e para vitrines. artefatos de madeira
aruto chifres, ceras de plantas ceras para caixas. bandejas. barris baldes,
vegetais de carnaúba e aricuri. crina batedores do carne, caixas. caixões, cala
ia cavalo, crina em geral cortiça em xotes. cavaletes, cunhas. cruzetas cubas,
a nito. cascas ' vegetais: espato ervas caçambas. colheres, cestos pára pães,
medicinais extratos oleosos estopas capuz para cozinha, cabos para ferrae nxofre Rilhas, fibras vegetais, flores mentas. cantoneiras engradados. estrasecas, grafites, goma em bruto. granitc dos, esteirinhaa, estojos. espremedeiras,
em bruto, kieselghur. lquidos
i
de plan embalagens de madeira, escada, tola
tas. lates em bruto ou parcialmente mas, guarnições para porta-blocos,
areparados, minérios metálicos, madei aaarnições para cortinas, guarnições de
ras em bruto ou parcialmente traba madeiras para utensilios domésticos,
Nadas. em toras, serradas e aplainadas malas de madeira. palitos, pratos.
-nica alarmares em bruto, bardo de pas. pinos. puxadores prendedores de
manganes. óleos de cascas vegetais roupas. ~ias. garfinhos e colheres
Sie.os em bruto ou parcialmente prepa rasas sorvatr a palitos pare dentes, tas*
ados, U4Ottlbaqina em bruto, pó k boas de passar roupas.* táboas de carne,
tonéis torneiras, tambores, tampas,
noiciagern para fundições, pedras ora.
suportes de madeira
'adas riche era bruta pedra calcaria
iiantas medicinais, oedras em bruts
Classe 27
-iuebracho, raizes vegetais. resinas, it. Para distinguir artefatos de palha ou
sinas naturais residuos. mateis, elide fibra, não ircluidas ern outras classes:
- searas. talco am bruto. mato, xisto : :estr ,.. cabos para utensílios, cestos
betuminoso e si/ido
para costura. cestos para pão." caixas
Classe 13
tara acondicionamento, caixas para ena
Adrreço: de metais preciosos ..semi • feitas, rêdes, peneiras, telas para as.
. , , ...
preciosos e : aças imitações, edereçOe lie ' . '
' - -Sentot`de Cátleiraa
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Publicação- feita da agõrdo com o art.. 130 do Dibligo da Propriedade ,Nindustrial _Da tiara: da publicação --começará
a correr a arma gp dIM para o deferimento do pedido-. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ab Departamento
¡Madona: d Propriedade Djdustrial anitales 4que sif wMiarmo Prejudicados mini a isoneessão 40 registro requerida
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'

4:114‘_-82Para distinguir: Almanaques. ,b9Mida&
arrOdos, albina talaremos, boletim:, ea,
%logos, edições Impressas, revista, ?egãos de publicidades. programas ..adia-

LUICOS, rildig-teleWSIOTiadaS,

•

ti
á
,
- para raingaq ? molhos mohiscoa
onserva; lentilhas. iing vika. lou ro. ina‘
atento de animais e aves. ..tonta
'.
foucinha e vinagre
•
Classe 15
'ara dmiiiimtw,, Artefatos de calunias,

programas• ara_034b4. Jit ati ça. louça vi 4rada Para
trais e cirieedatográficas, pro
circenses
iscí caseiro aparelhos de chã. de tatá
fe; murar. serviços de refrescos e de
Classe 30
iehidat a saber: abajures- de lampião.
,,
Guarda .chuvaa bengalas e suas_ Paytaa
Integrantes a saber: ~abem, bambam. iça:careiros.' anhii-dloscaa bacias de
;r:na• nainiAllas banheiras, bise-40u
aia& cabos, capas de al godflo.- e. riedí. '!!
més-•,-botilas. bales, .uatetetras -rani:cru
cartões ponteiros e vareios
cbavenas centros de mesa
awee
cubosé. descansos de pores.
nteisaP
ma
cigarrai.;
Cigarros. acendedores ima
escareadeiras. espremedores farra
aromatizados para tumantes, bolses pa ia
fumo. bolsas para rape cachimbos. car• ‘ nlm. itarralaan globos lard:nersa
se i ras para- iram chantre& cigarreiras. 01 farlopes, lavadedos. lavatifirios ia+
maçando de por...elas. mantalemzeircr& atolos.,..para cachimba filtros tinis molheiras, miras, palite:ros
para piteiras, fosfore:ras ) de bolso. -is- ingira.
queima paria para cigarreis. piteiras ledestabi. pias. mie • Doiviihadires.
ponteiras de cachimbos, porta-charutos ,tiita.feess. Potes, puzadorea. recepta:Mos, sale:ros: serviço de chã; Mo*
rape. sacos para foto
cara caie. travessa& terrinas. oriniks
•Classe 43
Classe 5
Refre gc?? e amiga naturais a artiftdals-

toadas como diebidas, a saber: lauta Aço em bruto, -aço preparada no

gasosas. naturais ou sirtiflimiss caldo de doce, aço para tipos. aço fundido aço
cana. eiddos de Untar / guiranavetres pedalarem, trabalhado. aço Palia aço
tos. refrigerantes; sada: goleira para refinado bronze. bronze em bruto- ou
parcialrnmite . trabalhada , bronze -de
.refrearza
manganéa bronze em pó, bronze em
Classe-42
•
Para distinguir: Aguardentes tiPeriti- fia chumbo em imito ou
aros. Ws hifter. brandv. conhaque. cer v ariasuivente preparado cimento aga. tali m, cobal to. bruto -ou Parcadmente
petas fernet. genebra. Mis, kumel. aos
Nes
nectar. manda piperenint, rhuln trabalhado, couraças. estanho bruto ou
vinhos,ver Pardalmen te rabalgado. ferro em bruto
Mucos de frutas sere álcool vinhos,
barra, terra manganês. terra vaio
moutb. vinhos espumantes, vinhos
gusa
em bruto ou parcialmente traba
e
wh
.
w
,
s
quinados
!liado ;f usa temperado. gusa amigávelChaga 41
,.__ de metal. lata em, .hrdra. maio
o& iadarani
Alcachofra s. - icei& :ilha espar
...gida
em toma, latãocan, chapar. tanto !U)
"j aTarruta. verealhões. Opas mete/ices. limalha*
r" ","Zn
E°21...!"1=v 'ainet
lée=
veta. irreig4 acega aso inailltésto. manganês, metais Dão mit":
brins.ati'
an

's cel Parcialmente trabalhados. tua
bacaan.
imitatas. balis glado
,lh
tonas
iianher
tais em massa . Nnetais estampalos ,1
t•onium
bsoitte.
_. bolachas. bound ,a
cate ;nem e,en, 00. amam. cari ar
metais pam solta, Edgar: e zinco
14
,_
inc otia e era'tioS. cama carnes.sovo
ciiá Vidro comum, Clama
_laminado trabalhado

taramelas. chocolates. tonteias.
per...0. cominho. everne I de l*, coar era tódu as formas, PreParoa Vidro

•-

rosinha e panos de pratos, r';'8e9ms, de presas colliemiaLs e civis, bem COMQ
rose* e banho, toalha- de mesa.. ma- orieniaçtoode pessoas Jurídicas e finca&
thail para jantar. -tordbà Obb e. de &roo público ou privado comer.
café, toalhas para banquetas, motnelb;ditstri.11a ou civis, em assuntos
ções para cama , ç mesa, •toalbinhas, _ econômicos, lnpiicetros, de. obtenção,
(•colue pão). •
ai-acessão :ou administração de credito
-"
' e _valores
• .
Tinao a.° 736.294, da 284-1966
Têrmo a. 9 n6298,
_ Nurizio Odoardi. f Irmão • ;Hr
• Sácié4n Comercial Máto Posso
'
saõ Paulo

PRORROGAC4i

CARLTO

Mato Grossa '
_SOCIÉDA COMP,RÉIAL

MATO - GRO3ãO T D A.

Indústria Braaileirai

Noiltf

(lasse 42
di"aél'-'18-6.
4 66
27. ênno:
Para disbugulr: Aguardentes, ciperiti- '"."Cgrrte*Ial Matogrosseng e Ltda.
vos, ah:,
brandy, conhaque :arMato Grosso
vela, temei, genebra, oba hum]. lico'-'tOMERCIIELL
res, :lactar, punch. pipeimine. :tuna,
,,.
sucos de frutas sem Moa vinhos, verMATOGROSSENSE
.
LTDA.
mouth, vinhos espumantes, vinho*
quinado& e whisky
Nome comercial
Ténue: n.• 756.295, de 28-6-1966
Termo
n.°
756.300, de 28-6-66
Laboratório Pristatit S.A
Guanabara
PRORROGAÇÃO
MoIllitOk RIO GAimilims

albor'

Compra. venda ou, moagem dítrigo Ott
.
•
Outros Cereais nacionais , estrangei.
Indústria Brasileira
ins e a fabricação de 'masa com os •
produto* de moagem. a compra e vem.
Classe 3
Uni produto farmaceutico Indicado da de farinhas de trigo, santolas, bali.
• coitciç' ko2hichas e massas, ,— Poderá
corno antibiótico
taralierna Juizo da Pintaria er do Coo. •
Termo ai, 756.296, de 28-6-1966
selb2i Conaltive, dedicar-se à instalaCia. Brasileira de Equipamentos.. Tele- ção, explagação„ compra. venda. arrenfótalcos•éEletrie_os "Teiétrica".
damento de empresas indusin•lais ou comerciais. observadas as lera:tr.-Vigente*
São Paulo
Tênno
7$6,301. de 28-646
Parbenfabrikett Bayer Aktiergesellsdiaft
•• Alemanha
,
PROMOGKillr '
..01DOSIRIk'8RASHARA- _
&ata. t & • b,
Casse 8
•
atabiati
Apare
. lho telefónicos, -equipamentott e,
• Min e: aile rm.
linhas telefonicag, aparelhai Intercomunicadores, fios - e .erreihitores elétricos. -K_Niiilikácnica Mor egaiiialan~
transformadores; chaves adirias, alto,
area010
nadares, condensadores- e redes
telefônicas
3
para o exame pelo
Termo 11.9 756.2,97.4 4e-,28466
- Meio de contraste
,
raio "X"
Dinittnica•
Mercaeto,..-è ZDeseibbólef, mento: 14.eity
.
Té11110 n, 756.302;de 28466
Laboratoirea Routsel
Guanabara" .•

TELÉTRICA

enata i Para iodos Os hl:s.-vidro lodoatmenticios. croquetes compota& att'triaL
fona telas de metal ou compost.
1
PIM coalhada. ~ranha cebola. irm-4
acame nata ~entoa odorante& CIO ~agida: ampola& aquário. aa•
dada -44cee, Xoco* fru *Melro. almofadam badala& cubeetati cen.
^tar04. -enlices, caro
Ia& espinafre. essèfidaik .ftdietaltOret. CD "St eldhOLeipswai
"P"...espellaw. /11°lesa,'
_ss,
emitias,
envasas.
3,eSoi
ft arredaras. frascos, Coal vara ao
a
luta farinha alimentíci s. 'fava&
para tare* boa de vidres gartolas.Rotim farelo fermeafoale11110
Dem frio& fruto skaa naturais e cria fala& *M ak. linias. globos, hasta
manem 901 jardineiras. Mamado:
agitadas': alleoge. goma -de,bica
pane.
gelatina raa. cantegqmeas. pratos.
. e
%iras. Cratitge #41410 11
ferina
Palitara.
potes,
Peirdenta-400•
Fsança
o, leite em 06. 1~eii
baldem/al
riarairdia marmelada; mamaria: ela& deitais. ,sehigetraK gerviçair 'para riu
aleiras, tubos, tigelas. trava.
tsr miemteicial anisem manteigag frescor,
oitos malta!' nienenta. pós par sas. vasos. vasilhames. Vidro para vi.
. alclelea: adices. oreanoto. As- antas. vidro para. reldgicm, varetas.
beto
Classe 4
ts
oetit-oots.
Oitilhaa piam audio vidros ocra- conta-gotas. ,Vidro para
para barirbridm e
Repasentar,ão de góciedáCies nacroníti
emenda radies balanceadas cate red . • itidouróvels e'
iricaras
e atrai:Sagras; participai som ca,p1,L •
•Ini ii. reaueilties. IPÊ &aços..
._
tal core trabalho cá Coo ambos trn
e.Classe 37
ail eu' ...,
liandalcsies, salsichas. saiamo. gM
rotoíres Rousse]
ras Para cal4at mesa: sociedades mercantis.' Industriais .-Oti ride r
intadas. 'carvão. 'sem- de ma go ede
vim compra, vencia e mediacão-iiterean'--tritaig: .a2rradia. taj¡iisen remara baba- Molchço oi tona camas, colchas.
coFr,onça,
esfregões,- troa as. guradana- til, tendo por oblato estsbeler.1menia4
trena
iocci¡Oito tortas ara ah". l'aftoies,;
--..j'‘''
..
Idgos
bardados, logos de casinha, comerciais e industriais vin teittárie
t
irÁs,
-berv
gotabinia Odeias.ierstra
herva _doce.
mwe
as 1.511çMs, mant para camas, panos para naciona l: administração dr firrir:Is e ein,
!i;s. leu"
jostt„)1150,47iwg
âr do f tageragico radicado RO'
ovas
rei Atroe- Noreoto,trvels.
XtAltfCjé' rOCIÓ -af'&(956 dertnatoA fian'iailia Nd
.
• i310• - a" O
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