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Luzalite Com. e Ind. S. A. (titular da pat. n o 5.913) .
Cumpram exigências:
Nicola Dunin Borkowsky e André
Dunin Borkowska (petição n o 69.361
de 1969) . Requeira a reconstituação do term.) n ç 85.445 - S. Paulo,
pela D.E.I.C. de S, Paulo.
Móveis e Decorações LiForbel
mitada (titular do termo n o 702.677).
- Apresente cópia da pe&ção número 43.678-05 acompanhada da procuração exigida.

S. A. Inuliacalas Reunidas F. Matarazzo (oposiçao ao termo no 897.931
marca Bovioon)
Polynor S. A. Ind. e Com. de Fibras Sintéticas (oposição ao tésmu
119 d97.609 narca k'olinil) .
Ponteio Transportes Brasil Leda.
(oposição ao termo n9 895.338 titulo
Pontinho).
Fábrica de Café e Chocolate Moinho de Ouro S. A. (oposição aos -ermos):
N 9 897.187 marca Rosa de Ouso.
NO 897.313 marca Grão de Ouro.
No 899.092 marca Drink Rada.
Porcelana Real S. t.. ',opostça,c aos
termos):
No 898.234 marca Colorama.
No 898.235 nome de empresa Colorama Jornais Luminosos Ltda.
No 898.387 marca Realiza.
Chocolate Dulcora S. A. (oposição
aos termos):
No 896.400 marca Susi.
N 9 896.400 marca Susi.
Mary 24. r. Nleciner (opesição
tkrmo n9 900.158 marca Perene)
A Cia. Antartica paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
(oposição ao têrmo n o 895.443 marca
Espumosa) .
Reinz-Dickitungs-Ge.selischaft Miais
(oposição ao termo n9 895.614 marca
Reinz)
Lab, Searla Sintético Ltda. (oposição ao tarrao n o 900.000 marca Terenol) .
Açúcar SL Ltda. (oposição ao 11 rmo lio 900 378 marca SI. 13).
Salomão Saad (oposição ao taermo
n9 895.3e; marca Malhas Aaoma).
Walt Disney Procluctions (oposi;ão
ao termo 895.806 marca Banzé).
Societe Generale de Surrei taxe
O. A. (anasição ao termo x19 893,652
merca Supervise do Brasil)
Triunph-Werke Nurberg Aktiengesellschft (oposição ao termo n o 893.105
marca Triunfo-Discos).
Ernesto Neugebauer S. A. rads.
Reunidas (opasição ao têm) nürnero 8913.719 marca Taco-'ca)
Centrais Elétricas de Minez
S. A. (CEMIG) (oposição ar târalo
no 891.931 marca Codipel) .

Joaquim Cuelho 'doa Santas (no pedido de preferência da pat. P. tkrmo ne 210.(167). - Indefiro o pe(ido.
Tationlastia ind. de Embalagens láimitada (no ou:lido de preferênala da
t'.‘r yn.t) no 201.790) . Deant.
liro o pedido.
Com. e Ind. -Cerealvea Ltda. (no
pedido de preferência da rasara Ren•
oso tkrmo nç' 785.388) -• De gixo o
pedido.
Diversos
Centro ltrónico Walmap S. A.
Vidraçaria Industrial Figueru Cli(no pedido de preferência da marca
)LLista do Serviço termos as. 820.050 varas S. A. (Junto a pt. no 61.170).
- 826.659 - Walmap termo núme- - Concedo a restauração.
ro 88.651). -- Indefiro o pealtdr
oposiçõas
, Notificago
Construções ,. Transportes Constran
taaaaaLs 6,e daauriOtic o prazo de 80 Ltda. (oposição aos termos n 9 897.090
preaersto data para nome de empresa Construam Conspartir
;:CSI1VX, e se 2ek:t ílIrer 5,neres;,_,;(2',2do truções e Saneamento Ltda. a - númesmo se valer ficam notif i cados os mero 897.091 marca Construsan) .
Quinilofarma Ltda. (oposição ao
requey entes abaixo mencionados para
comparecer t Late Departamento a termo n9 895.139 marca Cloron),
fina de efetuar o pagamento de taxa
Novaquimica, Lbs. S. A. (Glaciaitisaal, dentro do prazo de 00 dias con- ção
co termo ri o 894.708 marca Metados da data cari que tiver expirado zepan)
.
armêlo prazo de recurso.
Moinho
Fama
3.
A.
(oposição
ao
••
Werea deleréda,
termo no 891.354 marca Fama).
NO 807,432 -- Gime
Great, 5:alma
Porcelana Real S. A. (oposição ao
termo n9 -890.387 marca Realisa).
Mft Association - cl. 35.
3. A. Inds. Reunidas F. Matarano (oposição co termo ri o 894.286
marca Um I.aeão em seu carro).
Serviço de Recepção,
.
Soclete Generale de Surveillance
A. (oposição ao l Ormo 119 098.686
Infnrmaão e Ex03f.liçã..o 8.
marca Supervisão).
Forana raandatlaa prorrogar as paRent-A-IVIaq - Locadora de Máquinan e Equipamentos S. A. (opositantea abaixo mencionadas:
ção ao termo n o 893.892 marca ThrifDa Minus Com.' e Ind. de Roupas ty Rcn a Car),
S. A. (titular das patentes kl l núLab, Homeopático Fiel S. A. (opomiar° 4.711 -- 6.7)3 - 4.712 - 4.714 sição
- Dog). ao termo n o 097.024 mana Fie!
-- 4.715 - 4.718 - 4.71711.718
4.732) p
Socopal Sm. Comercia". e do
D'ood M.achinery And Chemical CorLtda. (oposição ao têrPoration (titular da pat. M II .riú- ParticipaçÕes
mo no 894.629 marca São Luiz) .
rarno 2.257).
o
S. A. (oposição ao Termo
I. 8s E. Atkin.son Limited (titular n9Nestlé
893.866 marca Ideal).
pat. M I 119 2.950).
Moldagam de 914stices
Mophast
Zelas lkon A. G. :oposição ao terntda. (titular da pe.. Ag. X 119 4.701). mo no 893.912 nome de emprasa Loa
- Indústria Ótica Nacional Wela. n
Eletro Porcelana Lua Lkie.
Serviço de Documen.âÀçâ'eD
!er cir. pat. 41í1 I n 9 4.7(2).
United Fruit Cozpany (oposição
ao termo n o 398 901 marca Bananada
l ana S A. Ind. e Comia.
Chiqvita) .
Rio, 7 de laneiro de 1973
M 1 n o 4.863).
• :,.a Auto Peças S. A. (Mala ,: da
•
Schering Corporation (opos ..ção ao
Exigências de aprescnte :Olches:
;Et t • i. 5.854).
tèrmo n9 896.5 48 marca Emblemática)
Antônio Carie eilidten (Wxlc,3' aia
Cia. Usinas Nacionais (oposição ao
N o 674.374 - Minaspeças Meia. -5.8
g faarao n9 . 803,929 Marca , Zta)
Comércio e RepresentandaSe

No 741.79 6- Fecho Folair Orij
S. A.
.
NO 767.930 - Ncariestina de Sucaê
Ltda.
Norsucos.
Na. 772.022 - 772.023 • Betumai
S. A. Ind. e Com.- •
N o 772.057 -- Indilatrias Química@
Piratini Ltda.
•
Ns . 772.102 - 772.103 - Laos. Bionat S. A. Indústria Conurcio Sua,
viços Técnicos.
No 172.212 - Joaquim Lourenço,
No 772.372 -- Indústria da velas
Vaticano Ltda.
NO 772.473 -- Coimpex
Comercial
Importadora e Exportadora Ltda
NO 772.495 - Demi% 3 A. Dea
mocratização
N9 772.497 - Gerson Ferraz de Caa
inárgo Penteado.
No 772 498 -- Antônio Gragnani.
NO 772.802 - Pôsto de Serviços 8
Ltda.
NO 772.808
Sooll Pro-PecuArita
S. A.
No 772.828
Oliveira & Mance
berg Ltda.
N 9 772.99
áã:letrônica Riva Lia
Paliada.
No 772.907 - Indústria e Comera
CIO de Doces (igavil Ltda.
NO 772.908 --• Padaria e Confeitaria
'Tercita Ltda.
No 772.910 - Szmul Chuna Wazrisza
tok.
No 773.654 - José 0. Faya.
NO 773.381
Helena Campos.
No 774.137 - Calçados sulanaro
Ltda.
1%R 774178 - Tomig Indústria
Comercio Ltda.
No 774.178 - Arriando Roncolettei
No 774.482 - Panificadora 3 Rate
Magos Ltda,
N9 774.497 - Clin-Car Indústria
e Comércio Ltda.
No 774.505-- S y mict
Comercia
e Re p resentaçoes Ltda.
.N9 774.511 - Montec ,== Montad
gnns Técnicas En g enharia Indastria;
e Comércio 3. A. .
No 774.512 - Montec
Montas
gens Técnicas Engenharia )andústrue
e Comér-clo S. A.
774.513 Monte o Monteias
geris Técnicas Engenharia Indústran
a Comércio S. A.
AO 774.514 - 1VIontec Monta.-'
-tens Técnicas langeoharia Yhdaatria
a Cai/laza:10 S. A
• Ni J74.1321 - •fose Nublo SoutO
Ma ior.
NO 774.658 -- Indústria e Cottléaae
ck Vasconcelos, Sampaio Ltda.
NO 774.741 - Malharia Abe intielaa,
Iria e Comércio Ltda,
No 774.742 --- Daca Lida, rrtV1d.i.
endenacantaa A

134 Segwicla4eira 12
- As Repartieões Públicas deverão entregar; na Seção de Comunicações 'do Departamento de
Im'prens,a Nacional, até às 17 horas. o expediente destinado à_pu...1
blicação.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

".".XPED.IENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

As assinaturas vencidas podertio ser suspensos sem prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
coara DA •egIo no D•DA020
FLORIANO GUIMARÃES solicitada com .antecedência de
trinta (30) dias.

OIRILTOR 6111•AL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEF5 no

ass‘nço os p usa.,uçõss

As reclamações pertinentes J. B. oe ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casas de
érro ou omissão, .deverão ser
DIÁRIO OFICIAL:
formuladas por escrito à Seção
orça.° ta
de Redação,. até o quinto dia útil
De•ice de Oubnoidado do oxpodlordo p de D•partAnna••
subseqüente à publicação no
Madona* d. Propriedade IndwitrIGA do MIrdot4rl0
cirgão oficial.
de Irdfootrlab • do Gernéreld
•
Impresso
nas
Crimea
do Departamtnto de imprensa Nacional
.•-• A Seção de Redação funciona. para atendimento do pábliASSINATURAS.
co, de 11 às 17h30m.
KEPA.RTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS

Os originiais, devidamente
Capital é Interior :
• Capital e Interior
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18,00 Semestre • • _e Ir o_a NCr$ 13,50
grafados em eSpaço dois, em uma Ano .............. NCr$ 36,00 Ano • • ....... •• NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras serão resNCr$
39.00
Ano
Ano
•
•
..•
•
a.. NCr$ 30.00
kr ••• s.* los •wa.A.
salvadas pOr quem de direito.
NÚMERO AVULSO'
-- As a„ssinaturas podem ser
preço
do
número
avulso fi.gura na última página de -cada
O
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano.,
-# O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01.
exceto as paru ' O exterior. que
• se do mesmo ano, e de NCr$' 0,01 por ano. se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
Indústria ik Comércio Ltda. - dasse 4G.
-no 549.799 - Vila Rica - Vila
Rica Arte 8: Prestntes B. A. Classe 26.
Incomax
. 149 568.642 - Incoraex
Classe
S. A. Produtos Quiraicos
n9 17.
N9 603.020 - Vai Pataiso - Maruareth Brierre - Classe 4.
149 617.248 - Courvin - Selson's
Indústria e Comércio S. A. - Classe 28.
Passa.
No 619.800 - Guaraná Drink NQ 182.024 -,Ileiziro Iketiti e biaIndústria de Bebidas Drink Ltda. koto Fugia.
Ciam- 43 - Registre-se sem direito
/4 7 782.025 - Indústria e Comér- ao uso exclusivo das expressões Guacio Pystn Ltda. '
rank Drink isoladamente.
NI 782.048 - Primi/ Frigorifico 249 420.970 - Grunau --,ChernisMichel Ltda.
che Pabrik Grunau GMBII - Classe
Editora n9 1.
Ebrau
149 184.231
Tintas
N9 475.510 - Piastes-.
Brasileira Autores Unidos.
S. A. - Classe 1.
N9 784.929 - Itaio Della Manna. Ypiranga
N9 503.228 - Nitro. Quiraiea
Nitro Química Brasileira -Diversos
- Classe 1 - Registre-se com .exelussig
I1' 658.652 - Lab. Americano de de goma laca preparada.
Iferikey- &
Farmacoterapia C. A. - Torno sem N9 563.463 - Nexo
GMER -- Classe 48.
efeito c despacho de arquive-8e. PUbicado no D.O. de 4-3-4, tendo em
249 579,619 - BW - Labs. Reto
vista ter sido localizado o cliché, que Wemaco
8. A. - Classe 48 -- Rese achava e:..traviado.
gistre-se com exclusão de artigos de
toucador.
149 5ee.581 - Plsofir - APHilz DIVISÃO DE MARCAS
Comércio e Indústria de ~Mas=
e Revestimento Ltda. - Classe 28.
De 7 de* janeiro de 1970
Aos e
+ 594.498 - Piastidur
Cabos
Olásticos
do
Brasil
B.
A. Notificação
Registre4e com excluClasse 1
Depois de decorrido o prazo de 60 são Zeit& ela seção.
Sergio-Pai149'810.881 - *rodo
dias, a partir da presente data. Pata
recurso e se nenhum interessado do !- de Paiva - Classe 48.
mesmo se valer ficam notificados os IsT4 619.034 - Predéoes Prodérequerentes abaixo menciona-doa para paca - Produtos de EPoCa Brasil
co aparecer a &te Departamento, a Central Ltda. - Classe 1.
tim de efetuarem o pagamento da
619 163 - alarytintas - Maryfinal. dentro do prazo de 00
dila contados Ou data em que tiver tintas Ltda. - Classe 28 .- Regisczei_encia aquele prazo de recurso. tre-se na classe 28 sem direito ao
uso exclusivo de tintas.
Marcas deferidas
N9 638.0 - Leal - Indústria
14') 629 218 - CoopercoUit --. Coo- de Psolvas Leal Ltda. - Classe 28.
03.484 - Dtiraflor laratiN4 Agricola de Cotia - Coo^,lomércio Atiantis Brasil Liperativa Central - Classe 41.
mitada - Classe 46.
1 0 ,N
'n^11"'
1,

149 774.743 - Restinga S. A. Indústria e Comércio.
149 774.786 - Testi] Gabriel Ca,
fat S. A.
N 9 782.001 - Dendy S. A. Inflasfria e Comércio.
Ne 782.004 - Alvaro Piovesan.
N9 182.005 Piovesan.
N9 782.011 - Dist. Veneza do Livro Ltda.
IndúsN9 782.012 - Indusraove
tria de Móveis e Decorações Ltda.
N9 182,023 - Genesio Paulino

Janeiro de 1970-

Na i‘arte superior do anderêço estão consignados o número
do talão de registo r'0% usinaturo
e o mês e o ano em que findará.
-= As assinaturas das Reparti.
ções Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de Ie.
melro'.
A remessa de valdres, se:n.
pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacio.
na!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à atta
•
cação-.
- Os supleMeatos às edições
dos órgãos oficiais só ser5o remetidos aos assinantes que os sokcitarem no ato ria afsinatara.

149 647.973
Novitas
Novitasi No 655.325 - Limpa Mesmo
- Indústria e Comércio de pliletteosi Milton Partias, Siarão Seichet e Relia
Ltda. - Classe 28 - Registre-se com Gomes Cruz - Classe 46.
exclusão feita péla seção.
Titul3 de estabelecimento indeferido
V.'9 649.238 - Diproil - Dinaquim NO 488.611 - Vilares - Vilares
- Comércio e Distribuidora de Pro- - S. A. PartelPações Industriais dutos Qulmicos Ltda. - Classe 48
Cima 1 a 50.
3 No 652.723 - Ibirá - Indústria
388.93f - Vil/ares - Vilares
e , Coméreio de Plásticos Ibirá Ltda. - S. A. PariciPaÇões Industriais •-•
-- Classe 28.
Clases 1 a 50.
A9 658.046 - Vemag Vemag Cumpram exiganclas:
S. A. Veiculas e Máquinas AgriwN9
626.884 - Wapea Auto ppças
Ias - Classe 46.
S. A.
No 682.311 - Purotex - Indústria 14o 508.144 - Cia. SanUsta de
Quimica Purotex Ltda. -- Cause 46. Papel.
i.39 662.534 - Social - João Per- 149 516.500- Erico Kohn.
,reira, Couto - Classe 48.
149 511.103
Betubras 13. li13aNo 662.549 - Leque -- Jaime On- viinentecees e Revestimentos.
149
taro -- Classe .40.
633.051 - Irmãos Cdulini
N Q 662.813 - Irma - Ayrton Bei- Cia. Ltda.
mudes - Classe 46.
NO 653.970 - Casas Bovendorp
mitada.
Marcas indeferidas_
No 818.028 - Exprew& da .55-antiqueira Ltda.
Mendes
A.
Costa
380.285a49
Mendes & Cia. Ltda. -Classe
15.
Diversos
149 607.444 Produtos Brasile. - INT? 608.065 - Esporte 17niversiu
IndesUlas Químicas Brasi/la 8. A. - Ltda. - Aguarde-se o termo 898.208
elo 796.764 - De Paria & Cia. LiClasse 46.
Initada - Tendo em vista a infor149 646.352 - Aleniaço - Alemaça mão da Seção de Prorrogação,
Comércio e Indústria de Perrainms- torno sem efeito o despacho publitas Ltda.
Classe.1L
cadoem 30-9-68, a fim de se Irou!:
149 324.796 - Melolam Ciba 80- var
o presente , processo por ter Odo
cleté Anonyme - Classe 1.
anotada a prorrogação no Registro
140 .521.685
Wander - Alceu r.9 210.547 nos têrmos da legislação'
em vigor.
Wanderley - Classe 48.
NO 529.222 - Ckdpa - Indústria
Arquivamento
e Comércio American Potato Chips
Ltda. - Classe 46.
'Foram mandados arquivar os leoNo 585.389 - Bela Vista -- rins* cestos abaixo mencionados:
tribaidora de Tintas Bela Vista Ltda. No 465.049- Ludwig Scherk.
- Classe 1.
No 465.050 - Ludwig Seberlt.
Olange - No 501.687
149 622.315 - Vlp
Sulagro EL A. Co..
Indústria e Comércio _de " Cosméticos mareio e Indústria.
Ltda.
Classe 48.
149 525.331 - Fabrica de Artefato,
No 655.131 - Sempre - Sempre de Borracha Cestari S. A.
Indústria
e
Comércio
S.
A.
No 529.475 - Modern Music Classe 28.
Edi +a,rn Musical Ltda.
Plasdra
N9 055.598 - Plasdra
- Indústria e Comércio de AV:cia- mas 8, A. Comércio e Indústria.
NP 562.759 - Estamparia No The
m Pidsticos Ltda. - Classe 28.

Se.-2a.ii1Lic.-Tel..a.
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N9 191.090 - American Cyarmnid N9
Mead Johnson 4,
Company.
Company.
.N9 191.678 - Fossati & Cia. Ltaa.
NO 13..032 -- Nations' L'ead Cota.
N9 191.706 -- Poliflex da Balda.
pany.
S. A.
N9-137.212
N9 193.233 - Mimo da Silva Oon,
Rhône Poulene 3. A.
, o 137.340 ---RhOne Potalenc S. A.
çalves.
No
-- :ripara, Sdruzni PodN9 193.234 - Wilmo da 1311va (Jon- niku p137.439
ró Zdravotnickau VyrObli.
çalves.
NO 137.786 - Ciba Socleté Anodo 194.936 - Metalgrafica Rojek
tirne.
3. A.
NO 195.831 - Gluseppe Pipote."
DIVISÃO DE PATENTES
1.19 137.813 - 11/arner Lamtert
N9 195.632 - GillSePP8 PiPoin.
?harmaccutical Company.
N9 .200.475 - adetalgrafica Rotek,
NO 141.614 - Ciba Socteté Anuc.xpediente de 7 de janeiro de 1970 S. 4.
•
Ext;,-1...Vas
139 100.374 - UBC (Union Chlinl nyme
N9. 142.468 -- notou & Haas Comq
u
e
C
h
m
i
s
c
l
d
r
j
v
n
)
.
pany.
Cumpra eadgénclas técnicas:
N9 105.635 -- Imperial Cheuucal
•N9 I4.664 -- The Goodyear Tire
Induatries
Limited.
111.593
Rohm
&
Ens
CoraRubber ConiPanY,
NQ
N
o , 108.884 - ICyows Hakko aoN9 142.751 -- Ciba Societé Anoarsy.
6.
'as
Co.LimlIed.
_
121.498
Montecatini,
Sociatá
nytne.
N9
2.419 122.253 ---Farbeniabrusen 13ayer
lenerale per L'Industrie. Mineraria t--Aktlengeseliscbort
Ft.
No 143,877 - Ajinomoto Co. Inc.
49 151.030 - -Central AnejadOr&
N9 126437
N9 1-.246 - J. R. Gelgy S. A.
Stiell"Resea Rei 1,iittatemaltera.
N9 148.045
West Point PeA pe' weetrie rell.
No 151.921 - Beecham Group ti- N9 127.170 .-:- Wagner
.
Corp.
-N0 146.889 - Fiscos Pest Corth"ol
Mel
- NO 128.896 - Anierican Cyanantid Limited.
N 9 152.155 -- Ralou & Haas Com- Company.
.
NO 146.974 - Imperial Chemical
.
any,
Industries Ltratted.
N9
190.731
Spencer
Chr,,ancal
Orle,152.362
.K.naSaCt
NO
Ccmipany.
No 147.019 - Deutsche Gold Undbeim Aktiengesellschatt.
N9 133.197 - Asahl Kasei Kogyo Silhar Scheldeanstalt Vormals KoesNO 153.313 - J. R. Geigy S. A.
sler.
No 156,777 - N. V. Philips' Gloel- 1Cabushiki Kaisha.
NO 133.882 - Codega S. A. ImdttsNo 147.810 - Mien Inernationsue
mmenfabrieken.
tria e Comércio de Madeiras.
Research Maatschappij N. V.
N9 147.315 - Tokyo Yuki Kagyo
No 134.337 - Elektro"eataisk 4. S.
N9 148.707 Rohm Haas CoM-abushiki Kaisha.
• No 135.357 - aba Societa /1mopany.
:1y:tia.
N9 157.421 - N. Todesco & Cia.
•
N 2 149.202 - Badische Minn 19
NO 149.188 - Monsanto Company.
teia.
T. Baker CitaN9 136,127
Cocelma Produtos Boda Fabrtk Aktiengeselischaft.
10 1511.588 No 154.481 - F. Hoffmann tia Radata Company.
Quimicos S. A.
Sooieté Anonyme.
N* 172.237 - Francisco Pais cc. • N9 136.389 - 111.tontecatini Saciara che $8a
Ni 154.507 - Imperial Chemical
Generale per L'Industria Mineraria
Lane.
Gomes
Odacy
Industries IAraited.
e Chimica.
N9 172.858
N9 179.918 - Construtora Piaraante C1.1.-.-,etti Ltda. Configia.
149 170.940 - Americancyanaund
:ompany.
,I9 179.97'3 - Machin Anstalt.
N* 179.989 - Grigorios P. %anopulos.
NO 18.020 - Machio Anstalt.
N9 180.047 - Reckitt 4 Sons LiMed.
•
.N9 190.091 - • The H-2=0 Filter
-orp,
$9 180.094 - Jato das Chagas Pilenta.
NO 180.102 - Indústrias Metall:1/.1r Pplenk Ltda.
N9 180.113 - Hamilton Caetano
inuriond.
N9 180.172 - Standard Eléctrica
RSTIMULOS FISCAIS
. A.
r
klo 180.173 - Standard Eléctrica
. A.
No 180.174. - Standard Eléotzlea
. A.
Divulgação s t 1.094
No 180.219 - United States ateei
!orp.
N o 180.260 - Ormalite S. A. 1.14(latria e Comércio.
PREÇO: NUS 0,30
• 180.308 - Otto Costa Soa.nas.
N9 181.061 - Olin Mathieson Meneai Corp.
N9 - 181.682 - Cheinie Grunenthal
•MBH.
A VENDA
519 181.875 - Farbenfabriken Bayei
.litiengeselischaft.
No 181.877 - TheraChk-nle CiteNa Guanabara
Usch Therapeutische, Gesellschaft
No 624.155 - B. T. Barritt Tr.c.
No 764.161 - Sosleté des Prodults
Narnier Lapostolle.
J.Nto 715.607 - Recordati Laborataio Farmacologia° S. P. A.
NO 817.005 - Raulina da Canta
laptista.
- Arquivem-se os processos.

•••nn•
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EXPORTAÇÃO
.DE

-

MANUFATURADOS
• -

N9 181.879 - Imperial Jheinical
adustries Limited.
NO 189.424 - José Rodrigues Or•a.
N o 190.167 - Twin Disc Clatch
:ompany.
No 190.603 - Franz Hweinman Ab
onsulterande Ingerjorsbyra.
• 190.613 - 191excan Embalagens
IA- secas Ltda., Gasta° GI Orlaado
alinaraes e José .da Roci:a Batista.
N" 190.641 -- Associatal Electilaal
It: u 4 ries LImitedr"
N-, 130.(12 - Haicon nteraniuut Inc.

Avenida Rodrigues Alvos ne

-

Agènela
lvlinistério da Fazenda
Atende-se a pedislos pelo Serviço de Reenabaho Postal
Eln Brasília
Na sede .o D.I.N.
S.Mererern....

N" 154.668
The ^tandard 01
Company.
Ao 155.496 - Illsonento Company
N9 155.789 - The British Peroleunt Compemy Limited.
Dr? 155.790 - The British retro.
':um Com pany I.ImnPri
N9 159.328 - Rhone Mame 3. A.
Metallurgleal Pra.
NO 159.791
cesses Limited e 'Pie National Pine!.
ting Compan,y.
t,1O 160.177 - Can Societé Ano.
kirme•
N9 181.244 -- Toe National Casb
Rezistrx Company.
N9 161.318 - N, V. Ptd1ips' '01c.
ethunperifabricken.
N. 161.530 - Ciba Societé Anoimane.
• -W 161.624 - The British Cast
ron Research Association.
N9 161.756 -- Ciba Societé 'Anonyme.
W 165.249 - Mon santo Company.
NO 163.460 - Hans Kerstipg.
titO 165.041 - Ish Tkawajima Baniu,/ Jukoevo Kabushiki Kalsha.
N o 165.223 - Toa Gosel Kagaitu
Kagya K.abusinki Kaisha e ibera
CaPmica is Company Limited. No 165.522 - Velsicol Chemteal
tq‘ap.
The Goodyear Tire
1.79 165.580
& itubber Company.
NO 165.793 - The Goopyear Ttee
& Rubber Company,
NO 166.008 - Petro Tex Chani:cal
Corp.
N9 166.242 - Badische Anilin &
Soda Fabrik Aktiengeselischaft
N 9 166.931 - Letraset Ltraited.
N9 170.181 - Natalino Bonifacio.
N 9 181.048 - Ciba Socteté Ano.
nYme•
• N9 181.077 - Ciba Societé Aenitrale•
No 170.091 - Joe.° Molica
• NO 181.078 - Ciba Societé Ano,
NO 141.136 - J. E. Gela s. A.
N9 181.146 - Imperial Chemicall
Industries
NO 181.282 - FMC Corp.
'419 181.294 - Etablissements
latam.
•
1 9 181.295*- Etablissements Kuhl.
mama.
Nt) 181.317, - Sandoz Patente Li.
mita.
N9 182.117 - Imperial Chemical
Industries Limira.
.N9 129.189' Buckman Laborato.
ries Inc.
519 140.055 - Bebringwerke Aktl.
engeaellschaft.
N9 142.771 - Asahl Kasel 1.53'gyo
Kabushikl Kaisha.
NO 150.621 -- Behringwerke Alett.
engesellschaft.
NO 129.387 - Merck & Co. Inc.
. 9 168.933 - Allied Cheni,aal
Corp.
N9 173.316 - E. I. du Pont ee
Nemours And Company.
No 174.354 - The Welleome irnh.
dation Limited e The Anima/ viras
Research Institute.
N9 175.334 - Farbenfatulken ni”er
AKtiengesellsehatt.
.1 9 176.538 - Oehringwerk‹!
engesellichaft.
N? -178.2-77 - Uniroyal
No 178.673 - J. M. Huber vorp.
N° 180.232 :- W. E. Graee (; en.
• No 180.315 - Algeme/1e Nuns'
dç Unie N. V.
N o 180.733 Aknen geselischait Verto
Cias & Bruninr,.
N9 180.953 - Ast.r4 Nuu. n LiJa
Aktiebolag
.

12
f -,ndleAcEm
126 Sct's
•
PPG Industrieo Laia
N9 181.044
kl9 111.863 - LePetit SPA.N9 113.08'7 - Societé de Prospec'Mon Electrique Procedes Sch1urneez2.
N9 133.733 .=- Parbenfa'ariken e3ayee
alatiengeselischaft.
Roussei Uclefa.
:a9 137.568
Ne 139,737 -- José Maria .Bransee
atibeiro.
149 140.427- Guilherme Henrioue
21-'urv1n de Tigueiredo.
49 146.790 - Soltecnice, Mecânica
e1e Precisão Ltda.
.W9 144.116 - Mancen J. Quica e
`Saschoal Graziano.
W9 148.675 - E. R. Squibb & Sons

28ARIO OFICISL
IV, 153 781 - 11/1a5dme Ainirault
Paul Destoundeux.
149 158 681 - E. Merck Aktiengesellschaft Pt.
149 159.345 .- Holbe Machado ais
Silva.
Nercio da Vetta.
£49 10.754
No 160.810 - Rudolf Salomon.
ar.' 162.222 -- Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vania Meister LuBruning,
cius
149 179.706 - Ciba Societé Anonyme.
1\19 165.605 - Libbey_ Ow ens For d'
Glass Company.
149 165.846 - Texas - 11:7 S. Che.
mical Coinpany.
NO 15a.619 - Teodoro IFtosso.
NO 15O1.383
Masaktsti Okita.
N. 159.514 - Ildefonso Carvalho
Lins.
149 190.786 - Indústria e Comércio de Plásticos Asia Ltda.
NO 139.599 - General Electric
G. A.
149 167.618 - E. I. dia Pont de Nemours Anel Company.
149 168.335 - Nippon Soda Kaeushiki Kaisha,
149 169.269 - Vidros Corning Brasil S. A.
149 169.658 - Monsanto Coinpany.
NO 170.663 - Pilkington Brothers
Limited.

N9 149 207 - Controles Auto:naaiests Serenar Ltda.'
N9 149.296• Dunlop Rubber CeraLimitecl,
149 149.961 - Merck & Co. Inc.
,W9 153.374 - José Antunes de .011azia% Sobrinho.
N9 153.451 - Importação e r1xso1 açáo Independência Ltda.
154.599 -- Walter Reiners.
154.901 -- Carlos Roberto Aze.
Celentano,
154.967 - Gernô Asno Enck.
155.788 - The British Pero-Company Linoited.
14 9 15(i.955 - Urano Rossi.
149 161.755
Espa Establishment
ária Securitiee ,and Patents.
£4 9 2.71.364 -- Distribuidora de L1‘7- )6 Vage Mecurn Ltda.
ns 140.018 - Abic Chemical Laâoratories Limited e Dr. Ralph G.
Oposições
Eaber.
Ancora Indústria e Comércio Li149 169.723 -- Hans .13oris Belck,
mitada - Opoente da patente MI
térino 1'15.520.

aj

Dave7sos

Diversos
288.741 - Moises Ladroai de
uevara - Arquivado.
149 109.987 - United Shoe MachiN O 160.277 -. Duilio ci."'.roce Tor- nero Corp. --Arquivado.
ea, sem efeito o despacno de exigen@da publicado no DO. de 26-12-69.
Retificação de Pontos
149 a.1.8.556 - A.oerfeiçoamentos
em ou lielativos a 'tampinhas de fechamento - Aluminium LaboratoDIRETOR GERAL
ãnnsÕEs, sERViÇ'Os E SEÇCES :ees Leim:tecl - Pontos publicadas
em 29.12.69 - Fica retificado o de.Y.fainpiedients de 7 de janeiro de 1270 senho por ter .saido na pagina 7853
- Prioridade aepoeitada em 19.4.
(Republicação)
62, sob n9 15.365.
Recurso interposto
N9 149.966 - Processo para a preparação de copolimeros hetereulocos
'3z:i-naaiL S. A. Comércio e 'nelas- - Montecatini Societa Generale
- No recurso interposto ao dee per L'In•usteia mineraria e Chimi3e.ilieento da patente PL termo nu- miCa -- Pontos publicadas em 29.
kerc 151.580.
12.69 -- Pica auoiSmido o pon, 0 8.
1.,;anCato de exploração de patentes
NO 157.237 - Maquina de comSiderúrgica Belge Mineira -- bustãe a êmbolo - Sulzex Freies
•
Ninadido de averbação de contrato Saciete .anonyme - pontos publica:oatente PI 57.150. .
dos ema .P9.12.69 -- Em 3.3.64.
N J 156.983 - Aperfeiçoamentos em
Ba:igências
dispositivos espremedores de rolos
para 'artigos texte.lr. - Conrado \Tall
CiYmpru, exigencias técnicas;
Forné Pontoe publicadas -em 29.
12.69 - Ern 20.2.64.
Holstein tin Kappert
N.J 9 155.390
149 151e630 - processo de trans.eilaschineniabrik Phenix GMBR,
ferência pare corpos Ocos e dis posi:iNn 166.55e - :indústria e Artefa- tivo para sua execução - Hdfco
e(-: Borracha Riello Ltda.
- Pontos publicados em 29.
N9 172 395 --- A.von Products, Inc. S.A.
12.69 - Prioridade depositada em
Isaac Jorge alayar. 28.12.62, sob n9 15.282.
aa 9 144.792
149 141.001 - Trator com coluna
149 168.586 - N. V. Philips' Gloeide direção ajustável - Ford Motor
jeenpent abrieken.
a9.12.69 - Prioridade depositada em
116.014 -- American ialaeietta Company - Pontos puolicados em
•
Carepeny, Arco Company Division. 20 de julho de 1961, sob n9 125.436.
Farbwerke Hoechst - N9 156.826 - Novo banco para
128.371
áktiengesellsehaf t Vorm. Meister Lu- automóveis em geral - Frita HeiBruning.
mann Filho - Pontos publicados em
adue
Faibeniabriken •Sayer e 1.70.
N., '133181
ntir 1-1 e esel-ischp
N, 147.588 - Processo para remover arsenato de soluções de arsenito
Uniroyal Inc.
•
35'7
de metal alcalino empregadas para
- António • Martiie absorver clióxido de carbono de misn'
.
taxaras gasosas - Montecaiini Sec!eta
Generale per .L'Industriaa,Mineraria
IÇ 146.794. - Merio de . Campos.
Chimice, e Vetrocoke Societe per

r)
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153.857 - Virn ' dispositivo de
camande e?e)tro magnético para, O
SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO
conteôle direcional da lua alta e
DE 1969
xa dos veículos auto motores -- MoPontos semblioados
narca Oliviero
ACÓRDÃO N 290
30.4.34.
a.1.73
149 150.040 -- Composição oa base
TM
294.302 - - Recorrente para a fabricação de goma de mas- Sonder de Bresil SeA
Indústria
caro processo de preparar mima- de Farmacêutica.
mascar -- VIM. Whigley jr. Company .- Pontos publicados em 5.1.
Agente -- 14mimes; Merendo do
70 - Ene 21 de junho de 1963.
Marcas e Pate,..tes.
irorcu inzpeditiva emiguirida
Exigências
go
cio registrando.
Cumpra exigências:
Extinção de rolklência.
Montecatini Societa, Geneeale per
Recurso provido.
L'Industria •Mineraria e Chirnica
Anonima, e Prof. Dr. Kari Zieglee SONDER DD BRASIL S/A. (titular da pat. PI n9 54.492). - dústria Farmacêutica, requereu re aleDiga sôbre o pedido de caducidade tio da marca RENO-FERIS na ciai.
requerido por Jorge do Regi° Frei- se 3.
tas,
As busees apoie io.e.a. aR.egistre
n9 167.511, marca 'ileTeeIS, classe 3 de
Republicaeao
Laboratório Raven "Liáa., • cone'
Diretor Geral - Divisões -- Serviços impeditivo ao registro pleiteado -e Seções
no qual se arrhriou, a autoridade de
primeiro grau para exarar o desExpediente de 7 de janeiro de 1970 pacho indeferitoelo.
De decidido, recorre a, esta instaria
Diversos
cie, SONDER DO BRASIL S/A, aduzindo em suas razões que houvera adNo 817.254 -- Graziella Martins quirido de simprésa Laboratório Rer•
Pires Leal - Torno sem deite o ven ntda., "todos os registros de
despacho publicado no D.O. do 8. marcas e eespeirtivas análises, inche
9.69.
sive o-gênero do indústria a de comércio", e que, face ao eenosto,
. Notificação
aguarda a suspensão do pedido de
registro, até atenção final do proFicam notificados aw requeren- cesso da transferência.
tes abaixo mencionados a comparecer E' o relatório.
60 dias, a fim de efetuar o pagamento da taxa final para que se- Conforme consta és lis. 13, o iajam expedidos os certificadcs: •
gistro n9 167.511 encontra-se era nome da recorrente, tendo sido iirorN9 488.154 - Imobiliária Rignít rogado até 22-10-1977.
Ltda.
A marca eegistranda e a ant rioNO 494.890 - Cia. Artarctica Pau- ridadê impeditiva, passaram a perlista ind. Brasileira de Bebidas e Co- tencer ao mesmo titular os direitos
nexos.
estão consolidados no aiesme patrio
NO 641.393 - José embaido da mônio jur:dico. A reunião, n..s ST2U3
de um só titular dos direitos ern opoSilva.
sição, decretou a extinção da. edil149 641.565 -- Anil Artefatos Meta- ciência, de ver que e. marca não e
lenedeos Industr ais Ltda.
mais alheia. A matéria : aliás, é seN9 641.628 - asa dos Caixas Ar- melhante a q-ae deu origem ao Acórdão no 184.
tigos Religiosos Ltda.
149 641:667 - Dr. Ângelo Antônio Isto peisto.
IV/Trole.
Dou provimento ao recurso para
No 042.221 - Marlen Coelho de reformar o deapecho denegatfaio proSã
ferido pelo Direto .'-Geral do D. N.
N9 643.766 - Luminosos Fozneon P. I.
Ltda.
ACORDAM. os In:. nbros do Conevde Recursos da Propriedade Inal9 566.044 - Frigorífico Armour lho
dustrial,
por unanimidade de votO,,,
do Brasil s.A.
dar provimento ao recurso para s.e
formar o despacho denegatorio pio.
Retif:vação de Clichés
ferido pelo Rire'orn:-Gerai do D. N.
149 712.598 - Alsco Toalheiro P. I.
Brasil S.A. - el. 37 - clichê publ.
Sala das Sessbea, 2e de novembia
em 30.12.65 - Ficam retif i cados os de 1969. - Flertado de Souza Malartigos indicados pela Seção.
te? - Presidente. - Aluisio Norma
Relator.
149 712.597 - Gristcn. - Toalhei- Didier
ro Brasil S.A. - el. 37 - clichê
Participaram cio julgamento mais
publ. em 30.12.65 Ficam retifi- os Srs. Conselheiros: Ademar Moura
cados os artigos Indicados pela Se- de Azevedo --• Liberto Lelio
ção.
Victor Resse de Gouvéa.
ra
N9 712.596 - Shopkex - Toalheiro Brasil S.A. - el. 37 - clichê
ACÓRDÃO 14" 291
publ. em 30.12.65 - Ficam retificados os artigos indicados pela Se- TM -. 299.322 -ção.
No 712.592 - Seleen - Abbott Recorrente -- Beigorn EquipamenLaboratories - el. 2 - clichê publ. tos para Escritórios S/A.
em 30.12.65 - Icem retificados as
Agente -- Mornsen, leoas rdos
artigos indicados pela Seção.
Cia.
N9 712.593 - Gramex - Toalhei- Recorrido - Zersam Comercial Lie
ro Brasil S.A. - cl. 37 - clichê portadora S/A.
publ. em 30.12.65 - Ficam retificaOos os artigos indicados pela Se- Agente -- Tharcillio M. Gomes.
ção.
Marcas não co/ielentea,

Segunda.-feira 12
Recurso desprovido.
Bersan Comercial Importadora
S/A requereu nêste processo a marca Bersan para assinalar artigos incluídos na classe 34, isto é, tapetes,
cortinas e panos para assoalhos e
paredes, linóleos, oleados e encerados, inclusive instalações hospitalares.
•
Houve oposição de Bergom Equipamentos para escritórios S. .A., com base na sua m-rca Bergom para artigos incluídos na classe 40.
O registro foi deferira.' recorrendo
a oponente para alegar a afinidade
rio comércio e indústria, sustentando a semelhança das palavras.
E' o relatório.
Isto pasto,
a. queetao st: nos afigura simpies:
e, arguição de colidêncla é imprc :dente. A própria lei já se cla.ssi'a.ica
os artigos em classes diferentes. O
material de escritório, objeto do género de indústria e comércio a:le Recorrente, ni'o colide com os tapetes
a cortinas e oleados do comércio e
indústria da Recorrida.
Não ocorre, por igual, possibilidade de confusão entre as duas palaaras Bc, som, oxítona e Bergom, paroxitona.
Bersam, aliás, esta incluído no próp rio mele comercial da requerente,
que, com ou sem marca usada a
,ua denominação social, protegida
laias, independentemente de qualquer
registro.
A colidência à uma questão de
fato. A lei visa evitar, precipuamento, a confusão por parte do consumidor. E esta provavelmente não
ecorrera, já peta diversidade na aplicação, já pela inconfundibilidade.
das duas expressões.
Voto, em conseqüência pelo não
provimento do recurso, mantendo o
despacho concessivo.
--x-ACORDAM os membros do Coneelho de Recursos da Propriedade
industrial, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso,
para manter o despacho concessivo.
Sala das Sessões, 24 de novembro
ae 1969. — Heraldo de Souza MatPresidente e Relator.
am
Participar do julgamento mate os
os Srs. Conselheiros: Ademar M
re Azevedo — Aluisio Moreira Didier — Alberto Leite Moreira — Viafor Resse de Gouvea.
ACÓRDÃO ler 292
'13.652.
P
Recorrente • WAPSA Auto Peças
s A.
Empresa Mercúrio de
Agente
marcas e Patentes.
Recorrido — Ramo Incorporated.
Percy Daniel e outros.
Agente
Não se conhece do recurso por
Perempto.
„Devolvei . ao
Expedida caie foi pelo D.N.P.I. a
Patente de Invenção n9 73.652, ao
requerente, após o arquivamento do
pedido d e, reconsideração por n.o
tundame.itado, ex-vi do disposto no
irtigis 196. letra b, do antigo Código, está findo de fato o processo
na esfera administrativa, não cabendo ao Conselho conhecer e decidir
;obre o recurso, interposto em 9-8-61.
i õmente anexado ao processo em
.30-11-66, e encaminhado a Secretaria, para ser oportu mente exorno
pelo Conselho, em 20-6-67, qua-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
se dois anos após a expecliçao da patente.
Outorgada e entregue ao interessado a patente em questão, restara
apenas ao recorrente, se quiser, apelar para o Poder Judiciário, pois não
tem êste Conselho poderes para anular dita patente, se fôsse o easo,
julgando acêrca da legalidade de
ata consumado, sem invadir a esfera de ação privativa do poder comp etente, que é o Judiciaria
Assim, devolva a Secretaria do
Conselho do D.N.P.I., o presente
processo, para ser ali arquivad e eis
que, como disse, não pode ser objeto
de julgamento o . recurso tardiamente anexado.

dade norte-americana, estabelecido em
Marshifield, Estado de Wisconsin, requereu a 9/5/957, privilégio de invenção para "construção de porta à prova
de fogo» cujos pontos característicos
principais são os seguintes:

Janeiro de
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; mento, por não constitui:.. matéria prive.
legiável.
A requerente, por intermédio de SC%
procurador Momseo Leenardos, replid
cou, de maneira fraca c não convincen4
te. Voltando ao mesmo examinador„
o Eng9 Costa Nunes, manteve o seu
parecer anterior.
O processo foi finalmente indefrrido
com recurso, onde pede reexarne -Ia
questão por um 2Ç examinador. Foi
ouvido então o Corpo de Bombeiros
que se manifestou contrário.
r?, o relatório.

"1) Uma porta resistente ao togo,
compreendendo: um caixilho côncavo,
retangular, composto de madeira de
construção secada quimicamente tra:ada para corná-la resistente ao logo,
um aparelho central dentro de dita armação composta de juna plural+dade
de blocos são compostos de aparas de
madeira ide vários tamanhos, tratados
Isto pinto.
com material à prova de fogo e unidas
De so5rdo com os vários pareusres
entre si por uma substância adesiva de
do Dr. Costa Nunes e do Corpo de
termo-fixação.
ACORDAM os tnetnbros do ConBombeiros, nego provimento ao recors.
selho de Recursos da Propri-dade
O ponto caracte'ristico 2, semelhante so, para ndeferir o pedido cle patente:
Industrial, por unanimidade de vo- ou quase equivalente ro n 9 1.
; solicitado.
tos, não conhecer do recurso por
I Acordam os membros do Conselho 'de
perempto.
O ponto característico 3, uma porta Recursos da Propriedade Industrial, poe
Sala das • Sessões, 24 de novembro
resistente
ao fogo, tal como especifi- I unanimidade de votos, negar provi.,
Heraldo
de
Souza
Matde 1969. —
mento ao recurso, para indeferir o pe.
tos — Presidente e Relator.
• ficado no ponto 1, na qual os revesti- ' dido de patente solicitado.
mentos
na
porta
contém
3
pregas,
das
Participaram do julgamento .nais
Sala das Sessões, 24 de novembro de
os Srs. Conselheiros: Ademar Mou- quais as 'duas internas são tratadas com
1969.
— Heraldo de Souza Muitos,
material
à
prova
de
fogo;
ra Azevedo, — Aluisio Moreira DiPresidente. — Victor Passe de Goa.
dier — Alberto Leito Moreira — Victor Resse de Gouvêa.
O 49 e o .59 pontos característicos véa, Relator.
Participarem do julgamento mai' os
são
mais ou menos iguais aos outros.
---E finalmente o de n9 6, que vale a Srs. Conselheiros: Ademar Moura de
Azevedo — Aluivo lkloreira Didier
ACÓRDÃÓ ti' 293
pena transcrever:
Alberto Lelio Moreira.
Sessão de 24 de novembro
-"uma
porta
resistente
ao
logo,
tal
de 1969,
ACÓRDÃO N 294
como especificado co ponto 4, na qual
TP 94.176
os blocos da parte central, são dispostos
Sessão de 24 de novembro
Recorrente: Roddis Plywood Corpo- era cinco fileiras transversais das quais.
de 1969
ration
as 3 fileiras centrais contem cada qual,
'1"P 77.032
Agente: Momsen, Leonardos 6 Cia. 2 blocos e as fileiras terminais contém
Recurso desprovido. Pedido de cada qual 3 blocos".
Recorrente: Indústria e Comércio
patente, indeferido.
O processo foi a exame técnico e o 1.Tn fTornac S . A.
Rodela Plywood Corporation, Socie- examinador opinou pelo seu indetero
Agente: Rubem do: santo., Quer!.
do.
Illinois Glose
Recorrido: Owens
DIVISÕES DE SEGURANÇA
Company.
Cia,:
Agente:- Momsen Leonardos
INFORMAÇÕES
Comprovaçâo de anterioridade
insuficientemente demonstrada.
DOS MINISTÉRIO CIVIS
Recurso denegado.
Owens Illinois Glass Companyq
REGULAMENT9
sociedade anônima norte-americana, roi
qu' ereu, em 27/12/54, patente de in.
venção para "Processo e Maquina para
trabalhos de perfuração sôbre ampôlas
de vidro".
Divulga o aiP LOGO
Com parecer técnico favorável foi"
publicados os pontos característicos
sem que tenha surgido oposição.
Assim, o pedido foi deferido. tendo
Case despacho sido publicado no
CREÇDa NeW0,30
de 30/11/56.
Entrou então com recurso o êste
Con ,:elho a Indústria e Comércio VI.'
tr onac S . A. ernprêsa da Guanabara,
alegando que o pedido não encerra
novidade já que a recorrente vem usano
A-XríN9:32",
do maquina com idênticos característicos, conforme tento comprovar através,
Na Guanabara
de duas fotografias que anexa (fls. 68
e 69)
Avenida Rodrigueá Alves
O processo eJ então remetido ao Instituto Nacional de Tecnologia, que
Agência na
emite o seguinte parecer:
Ministêrio da Pazenda
"Da leitura das reivindicações e do
exame dos desenhos spresentados pela
requerente; e da leirurn do recurso e
Ata:R:IC-6e a pedidos pelo Serviço de Reerabeds© Posto2
exame das fotografia , ; .Apresentadas,
pela recorrente não podemo; verificar
Ern ruína
se os dispositivos mostrados nas foto,
grafias são idênticos aos dispositivos
Na sede do D.I.N.
apresentados na patente. Considerando
o exposto o recurso interPosto não
comprova a nistQu.0.1 de :',atertoriditx
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enuncia-urrai v £.

des. O processo aprementa interesse de
ordem industrial".

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
o relatório.
isto pósto,
O presente recurso nPo merece provimento, a meu ver, está certo e de' e
ser mantido o despacho concessivo.
Inúmeros são os registres para especialidades farmacêuticas em que figura a
acsinencia Cilin, tiroda à Penicilina,
elemento integrante dessas composições
farmacêuticas.

Janeiro de 1970

V---

Infeliemente não cliegael, após esse
enviado ao Senliiir Soca:tão; Ca
esmire, a conclusão diversa daquela an- Indústria.
terionnente manifestada, no parecer da
Em seguida o processo é encorninladu ao C.R.P.I. e a requerente forcontestada, e, assim, confirmo em tódos
Dou provimento :a, iiCul . S0 par,: e,mula, em 27/4/59, uni pedido de preas linhas, urna vez que nenhuma noviformar o despacho denegatório profeferêncio para julgamento, o qual é c-tetedade vejo no pedido em apreço.
:ido Ofr. 5/5/59.
Pois que os ténnos por mim citados. ri o pe cDiretor-Geral do D.N.P.1.
Acordam os membros do Conselho,
jó
estão depositados, há mais de 5 (cinNo antigo Conselho os autos vão ;sem
co) anos no D.N P.I., razão aela de Recursos da Propriedade Industrio',
Auditor de então, Ds. António Carlor
qual mantenho a proposta de indeferi- por unanimidade de votos dar proviPetra de Barros, que, em parecer, demento ao recurso, para reformar o c( monstra que os elementos trazidos aos
Tal elemento é necessário e inapro mento déste termos.
pacho denegatório proferido pelo
autos não são suficientemente elucida- priável não podendo constituir ponto
Rio, 12 de março de 1959. Edtivos e que só, talvee., a inspeção vi- básico no exame de adiando. No mundo Paulo Banhem., Assessor Técni- D.N.P.I.
sual, por técnico abalizado, poderá ofe- caso desprezada a terminação Caia res- co.
Saia daa Sessões, 2a do oovemlan
recer ao Conselho dr então, a certeza tam Doble e Novo que não se confuoTendo em vista o parecer técnico, o de 1969. r-- Heraido de Souza il,latto.7,
da patenteabilidade mi não da invenção dem core Rino de Rhinus Nariz.
Sr. Diretor-Geral indeferiu o termo em Presidente. -- Victor Rose. de Gou,-,i'
reivindicado.
A marca é de natureza evocativo pauta a 27/2/59, despacho publicado Relatar.
Depois de longa mamitação o pra, mas suficientemente distinta e inconfun i0 D.O. de 6/3/59 (fls. 11).
cesso vai à exame ir navo técnico, o divel com as da recorrente,
Participaram do julgamento mais o
O requerente insuegiu-se contra tal seguintes Conselheitos: Ademar Morqual solicita convocaçao do agente reo
meu
voto.
despacho
e
entrou
com
recurso
(daspresentante da recorrente a fim de
ra de Azevedo •-- Aluis'o Moreira
combinor visita ao local.
Acordam os membros do Conselho da pacho publicado no D 0. de 14/7/59) dier
Alberto Leria ,niorriru,
dizendo-se surpresa com o indeferimenRecursos
da
Propriedade
Industrial,
por
O despacho para retificar a reco',
to, porquanto os tarmos apontados
reate é publicado no D.O. de 11 de unaniraidade de votos, negar provimen. torno anteriormente, pertencem-lhe por
despz:
to
ao
recurso,
para
manter
o
maio de 1967 e uma retificação no
'direito, tanto que o tarai° ri , 60.624
ACÓRDÃO n' 29'a
D.O. de 6/6/67; — não tendo atene cho concessivo.
já se encontra devidamente transfer:do
lido, a 18/10/67 é emitido nóvo desSala das Sessões, 24 de novembro para ela e, quanto ao termo 50,765, não
TM 343.079
pacho, que é publicado no D.O. de de 1969. — Heraldo de Souza Muitas, foi prosadenciado a transferência por
27/10/67, sem que a recorrente atenda Presidente e Relator.
absoluto desinterêsse da re corrente.
Recorrente: Seteler ri Cio. Tata o
s essa terceira publicação.
Participaram do julgamento noas o;
Alega
ainda
que
o
pedido
em
tela
Agente: Oeganizeção Irmãos Com
Assim, o processo volta à Secretaria Srs. Conselheiros:
dos pedidos anteriores, pois êstea são por S.A.
da Indústria em 18/9/68, sem que a
Ademar Moura de Azevedo —
Modelos de Utilidade e aquele Modélo
Recorrido The. Eira C‘) Corpors
recorrente tenha providenciado a visi- sio Moreira Didier — Alberto Lett, Industrial "de configuração externa
ta do técnico ao local onde está a sua Moreira — Vicror Resse de Gouvr-a.
bastante diferente do obedecida pelo
Agente: aalomsen, tem:ardo; G Cir.
maquina.
modelos citados como enterioridade",
logo 'direito protegido por lei -quando
Marcas não :Celan tes. Re,,1••
2 o relatório.
ACURD:40N 2visa cia proteger uma nova configi.Isto põsto,
ração es:terna dada ao produto desde
so duspco n
TP 95.657,
que dilira daS existente no mercado e
' Tendo em vista que a recorrente del
venho a dar uma melhor aparência a
De despacho que deferiu a morem
Recorrente: Sylvio Flori,
,sitou do processo doas formular o seu
em cabido de cujos ()eiras patentes é EIMCO, na classe 6, The Eintco Cor.
,ectirso, não tendo atendido no chama•I Agente: Ediruudo Brunner.
êle o legitimo titular".
poration, norte-americana, recorre Sem
do, por duas vêzes pelai:nado no
Recurso contra inde[erime
Involando o art. 196 do Código vi- ber Ei Cia. Ltda., alegando a colidi
"moendo estar o recurso com insufioente à época foi o processo arqui- eia da marca registrada com a sua coRecurso provido.
aente fundamentação, a qual não serse para elidir o pedido formulado pela I A 13/7/57, Sylvio iciori, induatra.I vado juntamente com o recurso por ter nhecida marca SEMCO para contrita
• cstabelecido em São Paulo, Capital, I Cste, segundo a secção competente. en- gadores industriais, incluicios na atese.,
•equerente.
trado fora de prazo.
classe. A interessada replica ao ri
Nessas condições, voto pelo não eco- ; apresentou ulT1 pedido de Patente dc
Sylvfo Fiori, ante esta medida, re- curso.
aaociélo
Industrial
para
"Configuração
l
binlenio do recuiso, para que seja inanquer o desarquivomento do processo.
ido o despacho que caaferitt o pedido externa de acendedor elétrico poen fo- areatimeatando que, de noardo com a
2 o relatório.
oams a gás".
ie patente.
lei viçente à época. (o Lei n5 4.048
isto posto.
Publicados OS pontos caracter:sticos data de 29/12/61), o recurso teria enAcordam os nse M1:1 .02 do Coaselho
k Recursos da Propriedade Industrial, l e o clichê a 31/1158, depois de passar trado dentro .do prazo, pois o despacho
O deferimento deve ser mantido, cis
sor unanimidade de votos, em não coe pela S. Técnica e pelo Sr. D. Divi- denegatório foi publicado no D.O. a
sáo, foi ouvido o assessor técnico 1.)au- 6/5/59 e 6 recurso interposto a 9 de que a recorrente destrua n sua marca
ihecer do recurso.
1tor EJmundo Bonheur:
junho de 1959 por conseguinte dentro artigo não reivindicado pela requerente
Sala das Sessões, 24 de novembro
Não há, em verdade, de nane do
"Examinei o presente termo e julgo do pra:,) legal — 60 dias (fls. 16).
ic 1969. — Heraldo de Souz.9 Maftos,
Julgando a S.R. o alegado proce- requerente qualquer intenção de apronão
tem
novidade.
Pois
mesmo
que
o
— Alberto Leito Moreira, Relator.
na busca procedida no arquivo do dente o Sr. Diretor-Geral reconsiderou veitar-se da fama acaso conovistads
Participaram do julgamento mais Os D.N.P.I., a perícia encontrou anterio- o despacho de arquivamento e foi o pelu marca da recorrente, n'é porepo
tia. Conselheiros: Ademar Moura de ridade. impeditiva nos tarmos 50.765 e pr,,,i, ,.so apreciado pelo D. Patentes. EIMCO é elemento caracteristkm
Submetido a exame técnico, o Doto_ seu próprio nome comercial.
Azevedo Didie60.264. Tendo em vista a falta de
Viefor Ressc de Gouvê.a.
novidade do presente pedido, proponho tio Edeval de Oliveira opinou:
lamantinando as razões apresentadas
A colidencia é uma questão sas fato
o seu indeferimento.
no iecurso constante das fls. 12 e 14, e na verdade os artigos a que se dc:Rio, 12 de maio de, 1958. — Edmun- interposto por Sylvio Fioti, conclui pelo tinam as marcas em confronto são aàAcóanÃo N' 295
do Paulo Bonheur, Assessor Técnico. deferimento do pedido, face as paten- quiridas cuidadosamente pelos incheTM 266.628 — Recorrente: Laboro- n, Conforme consta às fls. 10, Sylvia [ tes mencionadas no laudo técnico de
triais, que via de regra sabem o 0,),(
anos Novotherápica S.A.
Flori, ciente do parecer técnico p r o- lis. 'a como impeditiva.; ao orssente, comprar,: e onde compram a :seu 1; .
pondo indeferimento, esclarece que a serem também de propriedade do re- qu in ar io
Agente: Rodermakcr Ü Paiva.
anterioridade encontrada pertence lhe. querente com razão do espólio de SalvaRecorrido: Produtos Químicos
pois, requeridas que foram por seu so- do; Diddivó (fls. '19).
Acordam os membros do Conselho o,
• posteriormente Laboratório Clireama! gro Salvador Diddivo, estão as meaRio de Taneiro. GB, ti de março de Recurso do Propriedade Industrial, por
ao.ledade Anônima.
mos em inventário para serem transfe- 1967. --- Edeval de Oiiveini.
unanimidade de votos, negar provitneio
, tidos para o requerente.
Agente: Wilson Ferreiro.
Todavia, face à seguinte opinião mento ao recurso, para manter o aci, pacho de deferimento.
Marcos irzcarqartrarcia, Recurso ! Em face de tal declaração o pro- (ias. 19): ---- Edeval.
cesso volta a ser examinado pelo Dou-;
Sala das Sessões, 24 de novorma.
lrspz ot' ido.
tor E. Bonheur, que assim diz a fls. 101 "O fato cias patentes *atadas serem
propriedade .do requerente não impede de 1969. -- Heraldo
Souza M
verso
e
/I.
O presente processo trata do registro
sman: elas. anterioridade..
Prrsidente.
do marc, Rinoci1ir, especialidade lar-o "Tomando conhecimento do meu pa
P bom verificar.
marêuticza indicado como antibioinicol ecer de fls. 9, oferece a requerente Os
Participaram do julgamento ir
-- 3/67.
- recorrendo do deferinmento argumentos constantes de fls. 10. •
Senhores Conselheiros: Acletnx
Laboratórios Novotherápica S.A. que; "Em face dessa petição volto a
:. 4
o in,.‘5,ino tu c nkel as reesame Azevedo — Aluisio !Ateira
malidencio cora as ~se marcas minar êste pedido e novamente, proceconcluirdo pelo indeferi- Alberto Leito Moreira --- Vtietaa R as,
Saram-aio e Dolsoellás.
di a nervo estudo sôbre o mesmo.
t de Gouvéta
, mata.
y

I

Jsto

'ide;
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Segunda-feira 12

vidade, pois o sistema, argundo cm
cate, é usado por todos os fa')ricantes
'ainda é ela possuidora cias "atentes
• '1'M 317.011
17.777 e 13.081 já bastaate z.attigco.
itecorrente: Mavibel do Bra,11, Co.
• Seguindo os tramites Jegais, é ouvida
Enércio e Indústria Ltda.
o técnico Dr. Moacyr Veiga. ,. j oe a aani
Agente: Momsen, Taconarclos Cia,
diz:
Uecorrido: Alain Monsur Ainin. "Cuida este pedida da proteção como
ivlareas não coliclentes. Recurso Modêlo Industrial, para um "Modal°
de sola de corda para calçados' .
negado.
Publicados os seus pontos caracterísDeferiu-se aqui o registro da marca ticos, a firma "Fábrica de Alpargatas.
Solibel. na classe 48, recorrendo désse IVIartinez Iglezias Ltda . . ofereceu a
despacho Mavibel do Brasil, comercio oposição constante de falhas 9/10.
e Indústria, com fundamento na ante"Parecendo-nos inteiramente procesaoridade do depósito de sua marca
dente a oposição acima citada, propo•
Mavibel, na mesma classe — tétano
316.552, que foi, indeferido, enmetzinto, mos o indeferimento déste Urino".
por colidir com a marca Mabel, de cujoi Rio, 10 de outubeo de 1957. —
arideferimento não consta recuo:Nkacyr
ACÓRDÃO

cies, padrões, relevos e demais objetos
que sirvam de tipo de fabricação de
um produto industrial e ae diferenciem
dos seus similares por certa forma, coafiguração ou ornamentação própria e
nova, seja por uma, por mais efeitos
exteriores.

N 298

relatório
:1;
lato posto,
Como se vê do relatório; o recurso
Interposto carece de objeto, usgue de,apareceu com o indeferimento e a tia
interpo;ição de recurro a motivação do
protesto, que, alis • se nus afigura btl.
procedente, por que : dc fato, não ocorre
colidencin entre Mambel c Solibel, sobretudo cons'clerando-.c raie hei, como
terminaeo de palavras tantasiosas,
classe 43, onde se incluem urCgor de
toucador como abreviatura e evocatvo de beleza é elemen to por ei só mapropriavel.
Assim, ante o exposio, nego provimento ao recurso subsistindo o despacho concessivo da marca, que não colide com qualquer das demais mencionadas pela Seção de Pesquisas.
E o nosso voto.
Acordam os membros do Conselho
de Recursos da Propriedade Industriai,
por unanimidade de otos, nega provimento ao recurso, subsistindo o despacho concessivo.
Sala das Sessões, 24 de novembro de
1969. Heraldo de Souza Mattos,
Presidente e Relator.
Participaram do julgamento mais os
Srs. Conselheiros: Ademar Moura de
Azevedo — Aluísio Alc ,:r.tra Didier —
Alberto Lelio Moreira .< Viciar Resse
Gouuê.a.

;ncéam/io 10 299
TP 87.286.
Recorrente: Fáb. de Alpercatas Martine Iglezias Ltda.
2kgente: Ilegível
Recorrido: São Paulo Alpargatas
Sociedade Anônima.
Agente: Custódio de Almeida 5 Cia.
Sào Paulo Alpagataz S.A.. a 16 de
junho de 1956 solicitou patente de modêlo industrial para "Modêlo de corda
para calçadosa, caracterizado por ter
a forma de uma palmilha com una disco
verde, na extremidade correspondente
ao calcanhar, com dizeres relativos ao
fabricante e tamanho e com lima roda
dentada circunscrevendo um algarismo
na outra extremidade.
Fabrica de Alpargatas Martinez Igleal..s Ltda. opôs-se à- concessão de tal
patente sob a alegae -to Ile que, além
„ja mo ilola noa apresentar nealittime no-

Ciente do parecer supra, São Paulo
Alpargatas contestou-o, alegando não
ter chegado ao seu conhec:mento a oposição, não lhe sene.o, portanto, perniltida a defesa de seus interêsses. Rea•
firma a suplicante caracterizar-se o moMo industrial reiviudieado por ornamentação e configuração peculiares e
invoca, como ponto de apôio, o artigo 12 do C.P.I. vigente à época (artipo 10 do Decreto-lei n° 2 s 4 de 1967).
Art. 12 — São privilégios corno ino.
creio industrial tôda forma plástica, moi-
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Publicado o recurso e submetido ã
apreciaçáo do • -,anico Dr. ai. Morgado, assim entende ele:

• "julgamos procedentz o ecorso de
Eis, 15, 16, 17, porquanto cio sua
contestação do parecer :écnico, a rea
quercnte
argumentou de iorma convirNovamente opinou o técnico Dou•
tor Moacyr Veiga que, quanto à ilega- cante, fls. 13.
lidade do indeferimento, por desconl:
Quando cliz com esta plenamente coa
cer a requerente a oposição, dia caber
à Divisão Jurídica dirimir a dúvida c, racterizada a confirmação e a ornaram.
quanto ao mérito do pedido eai si, re- tação da palmilha, dispondo de um diea
pisa, repete, reitera os mesmos argu- co verde na extremidade correspondento
mentos, mantendo o indeferimento (ro- ao calcanhar coM dizevea relatieon
fabricante e tomanho e uma roda denlhas 14).
tada circunscrevendo ora algarismo na
Em face dèste parecer, o Sr. Dire- outra extremidade.
tor-Geral conservou o indeferimento,
despacho publicado no D.O. de 8 de
isies iiracteres estão a:ta/amo-ata
maio de 1958.
com os mostrará os deaerbos e as reiSão Paulo Alpargatas S.A. inter- vindicam os pontos earacteristicoa
põe recurso e para alicerçar o seu definem, em nosea opinião, unia parti,
direito invoca os art. 12, já por ela cularidade que justifica o modal° induslembrado na contestação, e o art.
trial requerido". ',fls. 17 v. e 181.
(ai. 11 do Decreto-lei 254 69).
s17 MoN,mlu
"Art. 14 — Além dos mencionados
nos aias. 12' e 13, são também susceti•Aceitando as razões aduzida; peia
veis de proteção legal os modêros c de- recorrente e o parecer iacnico dc te).senhos industriais que, emboza aão se lhas 17v. a 13, o 3:-.:atear-Grae, recona
apresentem inteiramente novos, reali- siderou o despacho o:Mita:cio no D.O.
zem combinações originais de leme:dos de 8/5/58, concedende a patente de
já usados, de modo que dêem aos res- IVIocialo Industrial oara Morltao de
pectivos objetos aspecto geral emacie- sola de corda para calaactose. Desparistico''. (fls. 15 a 17).
cho publicado no D.O de 21-S-58.
"Fabricai de Alpargatas Martinee
Iglezias Limitada sabedora dasee últi.
mo clearmaho, ofereceu recurso ;'s comicessão de tal patente, malstinclo e repia
sanclo os argmentos aprcsentado; na
oposição c, ainda, invocando a seu favor o artigo 16 — aç' 5 do C.P 1.
vigente à época (art. 14 --- letra e
— do Decreto-lei n'• 254, de 1967).

LEIS

Para finalizar, a replicante ri is
palavras do Dr. Gama Cerqueira emu
que éle diz ...." ninguém 'teria intarêsse em requerer a patente de 'Modélo Industrial" para protege,' simples marcas ou insignias, submetendose às condições mais severas da L, e
obtendo urna proteção temporária quando o registro da marca ou insígnia
pode durar indefinidamente".
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o
VOLUME V
ATOS DO PODER LEGISLATIVO

1

ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO

Publicada a réplica, voltou o processo
ao técnico Dr. M.rgado que "dado a
natureza do pedido (Modelo Industrial)" houve por bem enviá-lo s.T.
5 e e'sta secção, por sua vez encaminhou-o à Secretaria da Indústria para
ser apreciado.

Leis de julho a setembro
Divulgação n• 1.113
PREÇO NCr$ 10,00
VOLUME VI

Insto pasto,

ATOS DO PODER EXECUT1V

Examinando o processo, tendo presente o art. 14 — letra,, e do Decreto.
I lei n° 254/67, •oncluimos pelo não defo.
Irimento do pedido de Modélo Induzirial
em tela, dando, por conseguinte, gabeimento ao recurso.

.nretoo de Inibo a setembro
DIvulgação nv 2.114
PREÇO Ner$ 20,09

Acordam os membros do Conselho de
Recursos da Propriedade Industrial, por
unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso, negando por conseauinte
o otdido de patente solicitado.

A VENDA
Na Guanabara
Se;ilo de Vendas: Av. ,Rodrigue3 lves,
Agência I: Ministêrio da Fazenda
Atuc'2.-se n pedidos pelo Serviço de Reembélzo Po:^2

Sala das Sessões, 24 ele novembro,
de 1969. — Harblclo de SOCrla
Presidente. -- Victor R, s.,^
• Relator.

Em Brasília

Na sede do D.1.N.

do julgamento , n /.11,,
Con.dheiros: 4.1 ...mar Aloura cai
•
n r
Alberto facka, iliore!ru.
P,Irticiparans

;
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r"

que tal desietencie, easara em papel
timbrado da Agencie, Redernaker e
não acolheu a clesistencia porque esta
• neer. , 316.663.
não teria: direito eneresse pare, faRecorrente — Fábrica de Café e ze-lo.
'eebocolate Moinho de Ouro e Socieea, o relatar:e.
dade de Mosseens de Recife tda.
egente - Ilegível, digo Séegio
Isto aasto,
:Saelle e Guilherme Gomes de Matos.
Voto pela homologação da desisAgostinho Ma: 'ta.
etecorrido
tência que nele fôr formigada, pelo
agente
ou procurador, mas por alguém
algente. — O próprio.
dr, Companhie Cervejaria Brahme,
provàvelmente com poderes para faMomos não colidentes.
zei°.
eesvrovidos.
Recursos
Assim, subsiste o despacho concessivo
o o processo deve baixar ao
eree no presente processo dois re- D.N.P.I. siara quem a Cia. Brahe
:
um
da
Sociedaeursos a solucionar
ma afirme e prove que o signatário
de de Moagens do Recife, outro, da da petição n9 18.984 de 7-5-65, está
Vábrica de Café e Chocolate Moinho autorizado pela Companhia a assile Ouro, que já se opusera à eonces- nar por ela Volte depois ao C.R.P.I.
eae do registro.
para julgam ato.
O primeiro baseia o seu recurso na
Acordam os membros do Conselho
nrterioridade do depósito — Termo
298.019 e no uso da marca Pó-de- de Recursos da Propriedade Indusluro, que se achava em andamento trial, por unanimidade de votos, pele
date do recurso 15-12°458, e outro subsistência do despacho concessivo,
na confundibilidade entre a marca devendo o processo baixar ao D.N.P.I.,
eee'strada, e a sua Moinho de ouro. para que a Cia. Bro,hma afirme e.
prove que o signatário da petição núFeio que se informa no processo a mero 18.984 de '7-5-65 está autoriza:erseca, do primeiro recorrente, ainda do pela Cia. a assinar por ela. Volte
não solucionada em novembro de depois ao C.R.P.I. para julgamento.
1.967 1!) se destina a café torrado e
mei cio e a fubá.
Sala das Sessões, 24 de novembro
A marca requerida destina-se ape- de 1969. j;eraldo de Souza Mattos,
Presidente e Relatar.
nas a farinha de trigo.
É o re'atório.
Participaram. do julgamento mais
os Srs. Conselheiros: Ademar Mouaste pôsto,
ra de Azevedo — Aluísio Moreira DiDada a diversidade absoluta na dier — Alberto Lelio Moreira e Vic'-ação das marcas e do gênero de tor nesse de Gouvea.
?)---ecio de que elas promanam; e
itereendo ainda que não se confundem Pó de Ouro e Moinho de Ouro,
negc provimento aos dois recursos
ACÓRDÃO Ne 302
para confirmar o despacho concesevo,
TP
86.746.
Acordam os membros do Conseino
Union Carbide Corde ecursos da Propriedade Indus- - Recorrente
erial , por unanimidade de votos, ne- 2oration.
ear provimento aos dois recursos rara
Agente — Percy Daniel,
n Ámfirfnar o despacho concessivo.
Despacho do DNPI confirmado.
Sala das Sessões, 24 de novembro
Kelado provimento ao recurso.
ele 196". — Heraldo de Souza ignitos,
:?residente; Victor Resse de Gouvéa, Union Carbide and Carbon Corpoaeeator.
ration, sociedades, industrial nortePart4ciperam do julgamento mais americana, estabelecida em Nova
os Srs. Conselheiros: Ademar Moura York, 9, 30 East 42nd Street, N. 'V.,
12 Azevedo, Aluísio Moreira Didier e cessonária de Lewis P. Urry, pede
relbsree Lélio Moreira.
privilégio de invenção para `Pilha
Seca à prova de vasamento".
ACoRDA0 N9 eere

ACORDA0 Ns 301
ente

• 2,13.230 anexo R. 244.259.
5:0(,) , 1 ente
— Cia. Ceivejaria
An'êncin Rademaker.
:1 2. .1:iyaMento convertido rrn dl-

laequereu-se aqui o reentro de uma
sesignie mista, referente o gênero de
negócio: industrie e comercio de•vinaoso chrznpanhes na classe 42, tendA se aposto e sua concessão a COM.
panaie Cervejeria Brahma, baseae
da em marca para cerveja de sua faaric-• Cé.A).
Saeferiu-se, nada. obstante, o regia'sio de ecôrdo com os novos exemple,..
eos oferecieos espontaneamente pela
á equerentr eisando afastar a edileenele
sie tal despacho houve recurso e
se:ellen, à fls. 23 entretanto, juntoueetiçãn assinada por alguém da
mimi gPstra i ção daquela Companhia
sesehine scb carimbo, (,,• :mip,;(-. do
Fu

Reivindicandc d acôrdo com a
Convenção Internacional e o artigo
21 d.o C.P.I., a prioridade do pedido
correspondente depositado na repartição de patentes dos EEUU, em 1-9
de 1955, sob o n9 531.922
o
Apresentou, além de outros, documento de cessão e aertificadc ~probatório do pedldo norte-americana 531.922..
Os pontos caracteresticos da invenção são os seguintes:
— uma pilha seca, resistente a
vasarnento, caracterizada por ter unia
tampa rígida, uma peça vedante, interna, desiocável, que define, com a
peça de tampa rigida, um espaço livre superior, e uma arrue/a-sdspiro
montada earentro do espaço livre superior e que forma uma via de escapamento de gases de pilha, Independentemente da posiçeo da peça
Vedente interna desierável,
O I.N.T. emitiu parecer favorável

à concessão da Patente; foi então

o pedido deferido conforme despacho de fis. 36v, publicado ne D.O.
de 27-1-1958, Boletim R19 23.

lelicrolite do Brasil S re. Indústria
A ece-aG at n2CW,-íCV- ()'' - toer_ °c., Comércio da Capital do Estado de
esesee dataa gismenetàiselas aae asso ¡São Paulo, recorre ao COIllelhO ale-

caneiro dc 1)70

-

enide :me em. virtude da irregular',
nade eope eme t baga a São Paulo o
D.O., Seca() lel não foi possível
seesese•eir e e seeicão nos termos da
le:.
- Ttemand conhecimento do
desamem der deeerimento ao pedido,
senta 'demonstras. que a matéria nele
enceeeado, não constitui novidade,
rendo m esmo de domínio público.
Aponte e, Patente Americana namero 2.169.702, de 15 de agôsto de
1939 concedida a National Carbon
Ceeporation cita alguns pontos que no
seu entender siso colidentes com o
eresente pedido. Entre os pontos citados como colidentes com o que se
sacie. aponta a, recorrente:
1) a constituição da pilha ser de
3 peças similares a aqueles descrito
e MI/indicado no pedido;
2) apresenta e uso da arruela ou
papelão ou anel similar a arruela
suspiro (2) descrito no presente pedido.
3) a patente cm apreço descreve
também arrualas ou anéis de cera
microcristalina que em todos os seus
detalhes são equivalentes ao material
vedante descrito e reivindicado, cita
ainda outro detalhe que a seu ver
demonstra a falta de novidade do
que agora se pede.
Ctiviclo outro examinador desta vez
e Assistente Técnico 4 Rocha Santos,
que informou não ter encontrado
nenhuma anterioridade e opinou por
Isso pelo deferimento do pedido.
•
A Microlite do Brasil a fls. 49 entrou com aditamento' ao Recurso repisando os mesmos argumentos de
falta do novidade.
A fls. 50 a Microlite do Brasil entra com o 29 aditamento ao recurso
Insistindo ainda em tentar provar
a falta de novidade do que pede
Union. Carbine junta cópia da Patente brasileira n9 28.945 concedida à
Rey-O-Vac Company, estabelecido
nos EEI7U e da qual a recorrente é
licenciada; patente essa concedida
era 22.4.41 para aperfeiçoamentos em
ou relacionados a pilhas secas para
faroletes ou lanternas portáteis depositade sob o têrmo 24.849, em 28
de março de 1940 (documento n 9 3,
fls. 95). Todo esse arrazoado é com
o- eito de tentar provar que o pedido
da Unica Carbicie . Corporation não
ride.

A Microlhe S.A. indústria c Cee
mercro anterionnenie &nome esnaS
Itlierolite do lereeil S.A. :rocha:nen es
Comércio . entre can! ume "nal
ao St. Ministro.
A' fls. 137 a lesicrohte. Len
Pedido de preferencie, pare P igamento ao Sr. Secretário da Inaeeteiss
que houve • por bem ser concediec
que causou 'estranheza" aos Ses.
Procuradores deeUntou Carbide. ote
com isso, proverem que de.sconheciam
que ao S. Secretário da Indústres
época, havia sido delegado poerree
para decidir em nome do Minisam.
A fls.. 140, finalmente, existe
mo parecer que concluiu que "o tipo
de pilha apresentado a rer patentees.
do já ere, conhecido mesmo antes da
data do depósito deste aqui no Bre:sil, como devidamente provado a eles
131-135. Por ser evidente a falte dei
novidade do requerido e IA° tenda
a intereseada contestado conven ientemente esta afirmação é que lanhe
opinar pelo indeferi mento da perene
te em apreço". Ass. . Ecieval cie Oliveira".
11'sse é o relatório.
Isto pôsto,
Tendo em .vista ae razoes apeesaie
fiadas, confirmo e despacho do Mane
que indeferiu o pedido, por fal te tee
novidade.
Acordam os membros do Conserea
de Recursos da Propriedade encame
Wel, por unaninildele de votos, negar provimento ao recurso, para
manter o despacho dc D.N.P.T, nuo
indeferiu a parente.
Sala das Sessões, 2e de nove:misses
de 1969. Heraldo de Souza Mattov
Presidente e Relator.
Participaram do julgamento mais
os Srs. Conselheiros: Aluísio Moreira
Didier — Alberto Leito Moreira
Victor Rente de Gouvect,

ACÓRDÃO N 9 302

TP
Recorrente • André François r7.m-

chon.

Agente -- Cruzeiro do Sul
lo C. de Oliveira.

remi-

Patente concedida, sem.
iy:sentação de oposição de tere2:),(Js
Recurn ‘7irovido.

A Eis. lle consta despacho que em No presente asocesso, Aedré
Laca das divergências deve ser ouei- çois • Concho», brasileiro, incleserice,
dc man- um examinador.
residente em São Paulo reauereu petente pare Aperfeiçoamentos em restemo de alimenteção de nivel amorb, c processo então distribuído ao mático,
que lhe foi indeeerido. LiDr. Pena-Iva Santos que se manifes- conformado
interessado r2corre e. rn
tou contrário à. concessão da paten- as razões deo fe
sendo o pedido re te.
tidernente examinado por váries t 'e inclusive o Institut-) Nreitme:
A &Is. 115 consta parecer de outro nicos
Tecnologia, concluindo esse ^Nacacenfinedon de dieicil leitura, que se de
me pela proposição de coe cessie
manifesta pelo provimento' do recur- patente na conformidade e os ueire e,
so pare reformar e deepaeho.
relatórios apresentados (fls. 3t u.
alnalmente o Diretor-Geral do
D.N'ae .e, da época, reconsiderou o que 48). Não houee oposirões.
despacho que deferira o pedido para E' o relatório.
ser o mesmo indeferido por falta de
nesiciacie (despacho publicado no Isto pôsto,
'0,0. de 22,2.63, em Boletim 11 9 38),
A Untou Carbide, anteriormente Na conformidade dos paaeceree
denominada Union Carbide and Car- voráveis à concessão da patente, conboa Coeporation, inconformada com tra a qual neo houve oposição ac
o despacho publicado no D.O. que terceiros, voto pela reformo da decie
indeferira o seu pedido de patente são recorrida, para o efeito de coopara filhe seca à prova de vasamen- ceder o privilégio de adelo coro e
to, recorre e, fls. 116 para o Sr. Mi- relatório e reivind i ceções do fls. 3P. e
nistro da, Indústria e do Comércio. 48.
A fls. 121 encontra-se um pedido
de alteração de nome da União Cor- Acordam os manbros do Coneabe
bide and Carbon Corporation para, de Recursos da eeeopriede.de ledosUntou Carbide Corporation, o que talai, por unanimidade 'de votos, dar
acarretou a inclusão de novas les IS- provimento ao recurso, para r e çorlhas do relatório e do certificado de mar a decisão recorrida e conceder
alteração de nome nos EEUU e con- privilegio de acordo com o releterie
seqüentemente no Brasil
reiwafficaow (Lis. 38 a 48).
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Cândido de Figueiredo, utensílio é
um "objeto, que serve de meio ou
instrumento para P fazer qualquer
coisa".
E acrescenta "o interessado deve
comprovar que seu bloco é realmente
diferente, daqueles objetos sitia anterioridades citadas pelo Dr. Costa
de Gourda.
Nunes. Se tal conseguir opinaremos
pela concessão da patente pleiteada".
(29-3-67).
ACÓRDÃO
Submetido is apreciação do técnico
Una - 86.487.
Maviael do Prado opinou êle pela
manutenção do indeferimento, por
Recorrente: Ciuseppe Marehiori.
"não trazer o pedido a menor idéia
Agente: Pedro Moreaux.
de novidade e os /Amos apontados à
fls. 17v, constituírem realmente anRamado: D.N.P.I.
terioridade".
Aporta o processo na Secretaria de
Recurso contra indeferimento
de pedido de modêlo de utilida- Indústria.

Sala dae Sessões, 2e, de novembro
de 1969. Hcraldo de Souza 1Wattos —
Presidente e Releter.
Participaram co. julgamento mais
es Srs. Conselheiros: Ademar Moura
de .4.ze.i.ede — Aluisio More ira Didier
— Alberto iclio Moreira —. Victor

de. Recurso rido provido.

Giuseppe Marchiori requereu a 14
de Maio de 1956, patente de Modelo
de Utilidade de "Nôvo modêle de
bloco aplicável a construções civis",
juntando o relatório e os desenhos
ellie ilustram o nôvo )modêlo.
Submetido ao parecer do Dr. Costa Nunes, opinou ele pelo indeferimento e para justificar seu parecer
apontou a patente como privilégio de
Invenção e não modêlo do utilidade,
indicou as anterioridades T. 8.394,
35.080, 42.298, 66.143 e 84.518, fez
referência, também, aos seus pareceres relativos aos T. 3.8417 e 51.722,
lembrou a não publicação dos pontos
característicos e a ausência de matéria nova (f Is. 17v).
O interessado pede, a seguir, o-andamento do processo (fls. 18).
O parecer técnico (fls. 19) foi publicado no ELO. datado de 6-2-1958.
Sabedora do parecer tênico, cump re a exigência e solicita nôvo exame técnico e de preferência por outro técnico, repetindo a informação
de alguns construtores, de que "era
êsoe modelo que justamente estava
faltando no mercado" e afirmou que
poderá fornecer atestado de tal informação.
As fls. 23 consta procuração da requerente em favor dos .Drs. Frederico Snell e A. Montenegro.
Atendida a solicitação da interessada, temos à fls. 24 nôvo parecer
técnico do Dr. Costa Nunes: "Mantemos integralmente o nosso parecer de
Lis., porquanto o presente pedido
não tem nenhuma possibilidade de
ser amparado pela lei, face as anterioridades existentes. Mantemos assim a proposta de indeferimento"
(7-7-58).
Remetido ao Sr. Diretor de Divisão, manifesta-se ele pela manutenção do parecer contrário e exige que
se publiquem os pontos -característicos (fls. 23\--- 24-7-58).
Não coostando oposição, foi ene.,
minlin.do o processo ao Sr. DiretorGeral para o despacho final, e êle,
em face do parecer técnico, indefere
tal pedido de patente.
Inconformado, Giuseppe Marchiori
interpõe recurso, dizendo-se vítima
de um parecer técnico Mal formulado • cujo examinador considera errôneamente, a seu ver, a patente ceras
privilégio de invenção e não modelo
de utilidade e, ainda, indica anterio•
ridade, sem mesmo comentá-las.
Em passando pelas seções campetent ss, chega ao Dr. Fleming que
assim se Manifesta:
'.Com boa vontade, considerando
que de acôrdo com o dicionário de

É o relatório.

Isto pôsto,
Não convincentes os argumentos
do requerente, como não convincente é o seu pedido, segundo o examinador antes privilégio de invenção e
não modelo de utilidade, apoiado nos
pareceres técnicos que indicam também anterioridades, opino pela manutenção do indeferimento, não dando provimento ao recurso.
Acordam os membros do Conselho
de Recursos da Propriedade Industrial, por unanimidade de votso, negar provimento ao recurso, mantendo o despacho de indeferimento,
Sala das Sessões, 24 de novembro
de 1969. — Heraldo de Souza Mat-

"Trata o pedido de unia junta Doais
tos„ Presidente. — Victor Ressc de
'does que pode ser cilíndrica ou cônica;
Gouvêa, Relator. •
Participaram do julgamentq mais
os Sas. Conselheiros: Ademar Mc ara
de azevedo, Aluísio Moreira Didi6r e
AP eras Leito Moreira.
ACORDA° No 305
— 98.702
Recorrente: Clevite Harris Producto
Inc.
Agesste Luiz de Ipanema Moreira.
Pedido de patente indeJericlo
peld D.N.P.I.
Recurso provido, para conceder
o privilégio dentro das caracterisficas novas.

A 22-11-57, Harris Products Company, firma norte-americana, requerea
privilégio de invenção para "Guarnições de lViontageh Anti-Vibratórias"
juntando para êsse fim rela:ório e
respectivo desenho em triplicata.
A fls. 29, datada de 23-5-58, consta
retificação do nome Harris Products
Company para Clevite Harris Products, Inc. e, em vista deste lapso involuntário, a suplicante pede a juntada de nova primeira página do me.
inorial descritivo.
Submetido à apreciação técnica, assim se manifestou o Dr. Felipe An.
drade:

ENERGIA NUCLEAR
PESSOAL TÉCNICO
DECRETO W 62.661 — DE 7-5-1968

IVULGAÇÃO Na I.05Z

PREÇO: NCr$ 0,6@

na qual uma camada de borriseass di
intercalada entre um par de ineme
bros móveis, resistindo e amortseentic
o movimento vibratório dos atene30
membros.
O título e a classificação do j?
pedido estão adequados.
A matéria nos parece encerras ene
racterístican nova.s e é de aplioaçãO
industrial. •
Estando S9 los os elementos de pee
dido em ordem, opinamos pelo defe.
rimento".
Não cOn,stando oposição, conferme
informação de seção competente, Sol
o pedido deferido e o resnectivo dospacho publicado no D. O. de 1:2 de outubro dc 1969 (fls. 33v) .
Pirelli S. A. Companhia InCluatelâ
Brasileira, a 10-12-60, inter pôs resurso
contra tal deferimento, baseancle-s0
em argumentas bastante cenveaesne
tes, tais como, anterioridades eia:adie
Uvas à sua privilegiabilidade, pao
tentes estrangeiras, conheci men ies sola
blico, principalmente em países c'arow
Nus, do objeço reivindicado, logo come
pleta carência de novidade.
e 36) .

Em aditamento, apresentado e 11
de março de 1961, a recorren'e afirma
que tais elementos têm sido objete de
várias patentes, de multas das quais
o inventor é o Sr. tem Th:ry e. titular o grupo internacional SilenSbloe
Repusseati. Sendo, entre e:as, ar mate
conhecidas as americanas de :Minero
2.179.959 (10-9-40).2.214.512 .1411-39
e 1.830.814 (10-11-31). Em anexo. fee
tocópias e respectivas traduções jura»
mentadas dos pontos caraeterLsiecoS
publicados no D. O. Norte Amerie
cano.
Continua a racorrente olirmandel
que, quanto à forma cônica dada a
uma das superfícies de junta flexiveS,
já existem vállas patentes sob a de.
nominação Neldhart, conhecidas mune
diai mente. Em anexo, cópias ias peai
tentes itali anas com traducões
mentadas,
ns. 456.842 (22-9-49) 31
304.000 (2-10-53) .

miro

Com relação à conicidade vaiiável,
cita a recorrente a patente Italiana no
572.916 (12-2-58) da qual é Melar a
Societá Apitcazioni Gemina'. r tibio
imante "Saba" em Milão — Em anexo
trad ução juramentada das partes cae
Ouvidos os tSenicos, opinam e/ets
:ao provimento do recurso e coime
;mente reforma do desnacho ao-ecoais)
do face à procedência dos argumentem
e por julgaram impeditivas as ante.'
rioridades citadas (fin. 64v.) .
A fls. 64, com base na perícia tece
inca, o Sr. Diretor Geral houvs pai!
1 bem reconsiderar, na forma da lei, o) a0114
despacho que deferiu o pedido. para
e
efeito de Indeferimento dó mesmo Den
;, aehe publicado no D. O. de 4-11-38

•'A VEND),k
Na Guanabara
Avesaida Rodrigues Alves ata 11
Agencia 1:
Ministério da Fazenda
Atende-te a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na sede do D.E.N.
....easamoracarca.ttne

Inconformada com tal decisão. Cies.
vite Harris Products Inc. interpõe recurso em "que faz detalhada análise
das patentes apontadas, procuranda
anular a argumentação que deu orle
gem ao indeferimento. (fls. 65 n 67)'a
A 5-10-83, pede a firma Pirelli 8-Vs.
Companhia Industrial Brasileira ema
carninhamento do Processo ref. un
98.702 ao Exmo. Sr. Ministro da lb:.
dústria e Comércio, por ter sido extine
to o Conselho de Recursos de Propriee
dade Industrial, sem o mesmo te2 tida
oportunidade de, julgar o recurso aproe
apresentado rie.
citada firzU:
(fls. 69-70) .
Depois (1,-com.
'picotes, foi ouvido o tx'ziiico
•

142 Segunda-tetra lá
aheiro Ewald de O. Ferrera que asiim ee manifesta:
"Achamos primeiramente que o titulo deve ser modificado, por eretarhe de um aperfeiçoamento; é cora elo
os prados, pelo mesmo motivo. Em
segundo L itigar, achamos também que
os pcnics característicos não estãc,
adequados parque abrangem eleeientos lá de conhecimento público e de
outras patentas. O requerente deverá,
portanto, coaxar após a expressão
"caracterizado por sómente a parta
realmente nova, em face das anterioridades apresentadas. Após o cummimento déste, o pedido poderá voltae.
rara exame" (fls. 72 e 72v.)

DIÁRIO OFICIAL
Acordam os inemprcs do Consclho
de Recursos da Propriedade Industrial,
por unanntodade de votos, dar provimento ao recurso, para conceder o privilégio, dentro das características novas.
Sala das Sessões:24 de novembro de
1969. — Heraldo de Souza Mattos,
Presidente. — Victor Resse de Gouvea, Relator.
Participaram do julgamento mais
os Srs. Conselheiros: Ademar aToura
de Azevedo — Aluisio Moreira jidior
— Alberto faelio Moreira.

as Atendendo a exigência técnica reACÔRDA0 N'
tro, o requerente apresentou a amoclelie'ã o dos pontos característicos e • TM — 422.462.
ata titulo, harmonizando este. últirim
Recorrente: Anutornovel Clube de
ni c cabeçalho dos pontos.
Brasília.
Ee: ouvido, então, o técnico Dr.
Agente: Monsen, Leonordos ao Cia.
Paulo Ruy .Mattoe que declarou "...
O novo título apresentado está correto. Relatório descritivo e desenhos Recorridao: Automóvel • Clube do
bons. O pedido tem utilização indus- Brasil.
trial e os novos apresentados reiv'nAgente: Florirmo 1VIuniz de AlbuClicam partes que são realmente novas. 1072.0 re:d qual sou pelo ecia- querque.
rimantele.
Recurso contra registro 4e insignia cujo requerente ia possui
Suleuetido o processo à apreciação
idêntico registro para título de
do Engynheire Heitor M. Rodrigoes,
estabeleciMento e em município
baseando-se no parecei' técnico antediverso.
rior, opina pelo deferimento do tèrino, 'por parecer-lhe, também, que,
Recurso denegado, .
com o cumprimento das caie:Meia:a
eitas, caem por terra os motivos eue
Automóvel Clube do Brasil, sociejustircavam o indeferimento.
dade civil brasileira estabelecida no
Propondo, a seguir, a concessão da Rio de Janeiro, a 7-8-59, requereu o
'patente, a D. G. faz notar a falta dc registro de sua insígnia "ACD", para
peblicação dos pontos caracteristioos. a classe 33, pedido êste depositado
Enviado pelo Sr. Diretor Geral à sob o T. 442.462, considerado em or"otensideraoão do Sr. Secretário da in- dem quanto à SP e à SEFM e endústria, este submete O P rocessa à viado à S. Arquivo a 29-4-63.
npreciação da Instituto Nacional de
Em 2-8-63, o AUtomóvel Clube de
Tecnologia "para informar quanto à
,noeidade do que se pretende paten- Brasília apresentou impugnação, alegando não poder, de modo algum, a
tear" (14-3-67) .
requerente obter exclusividade para
as letras "ACD" por se aplicarem
O Diretor do CEMA, engenheiro elas
aos diversos "Automóvel Clubes"
e2nologista 'roedor° Oniga, após exa- como
os de Brasília, Blumenau, Barme a tento dee relatórios descritivos, bacena, etc., transcrevendo "ipsis
dee'ara "possuir- a invenção caráter
o entendimento do D.N.P.I.
de originalidade, ainda que relativa- litteris"
quando da concessão, em favor da
Ineete fraco, "e ainda diz ... "a pre- Impugnante, do seu título de Estabesente invenção, no seu la ponto ca.- lecimento.
sacterLstico, especifica uma conicidade
Inferior ao chamado ângulo de reconsiderando por outro
pouso, o que lhe concede característilado que existem, funcionando
cas peculiares".
regularmente, várias entidades
nos Estados, com o mesmo nome
Conclui o I.N.T. pelo deferimento
de Automóvel Clube, designação
da patente.
que não é, nem pode ser privativa da opoente, resolvo, na forma
O Sr. Secretário da Indústria, conda lei, reconsiderar o despacho
cordando com os pareceres técnicos,
que indeferiu o presente pedido,
xnanifesta-se favorável ao proviment
para efeito de conceder afinal o
do recurso, ressaltando, todavia a neregistro do titulo: "Automóvel
cessidade da publicaçâo dos pontos
Clube de Brasília".
caracterlstico.s.

Sia

Publicadas os pontos caracteristicos
(13-1(7-67-D.O.), e não tendo sido
apresentada oposição, julga o Dr.
Monteiro Machado, Diretor Substituto da Dp estar o têm° em condições
de ser deferido.
Aportou o processo no Conselno
Recursos,
.fi o relatório.
Isto pó.sto,
,
lixammado o processo, conclue pelo
Provimento do recurso da suplicaute e
pela concessão do privilégio pretendide:. lavando arn linha de conta os laudos t;_s enicos favoráveis ao deferimento
do mesmo, 1 , ,ndamentando meu voto
disposiçõ . , constantes do artigo
lua d, ae Decreto-lei n9 254.67
,,nfere.n à requerente a o'.V.,ença-.)
li, Lal p1'1;i1Wc n dentro das esraete1:ilea-

(Seção 111)

Atendendo à exigOocia do D.N.P.
para que se maniCestasee sObre a
Impugnação, o Automóvel Clube do
Brasil replicou à impugnação (fia. 79 e contestou o parecer do Sr. Assistente Jurídico. Destacou a replicante a entrada, fora de prazo, ek
oposição da recorrente'e a necessidade do desentranhamento de seu pedido de registro,
Em se reportando ao citado parecer, faz notar não ter sido mencionado o Registro n9 242.199, referente ao mesmo conjunto de letras e
desenhos, para designar seu estabelecimento, o que baseado no art. 138
do C.P.I. (vigente à época) seria
favorável ao registro pedido.
Ressalta o fato de ter a recorrente inadequadamente invocado o artigo 120; n9 7, do C.P.I. combinado
com os art. 93, parãgrafo único, e
95, n.9 11.
Continua a requerente dizendo de
seus 55 anos de existência, da constituição de seu pedido "Automóvel
Clube do Brasil" em torno de uma
roda dentada ,em que aparecem em
círculo menor, entrelaçadas, as iniciais ACB —• de seu registro 242.199,
prorrogação do n9 135.411, refemote
ao mesmo conjunto de letras e desenho, da impugnante não ter qualidade nem ser parte legitima para oporse ao pedido inicial, porque .não tem
personalidade jurídica, de conformidade com o art. 18 do Código Civil,
e, "ipso fato", não poderá acionar a
terceiros, como ora o faz, contra a
expressa proibição do art. 20, § 2 9 do
Código Civil.
Atendendo a solicitação do SL que
faz referência às informações ofensivas contidas nessa réplica ao Doutor Alvaro Clarck Ribeiro solicita-lhe
esclarecer o seu parecer.

Janejro de 1970

l'Automobile e a réplica cia loquerente baseada nesses documentos.
A partir da fls. 33 segue sem numeração réplica do A.C.B. apresentando um retrospecto das alegações
da recorrente e um exame das razões
do recurso, mostrando ser ela a única entidade no Brasil filiada
FIA e faz referência novamente à
sua longa existência de 60 anos como
pessoa jurídica e de eficientes serviços prestados,
Após citar autores renome-dos que
o apóiam, e acórdãos de Tribunais
que corroboram as suas palavras,
ressalta os dizeres dos documentos
da FIA, pois o doc. 1 traz a penalidade a alguns automobilistas brasaleiros já punidos pelo AC do Brasil.
o doc. 2 que dá à requerente toda a
força para agir como única entidade
reconhecida pela FIA, o doc. 3 nega
a filiação à FIA da Confederaçan
Brasileira de Automobilismo e o Jiocumento 4 pede opinião do AC do
Brasil quanto a pretensão da Confederação Brasileira de filiar-se à FIA.
Finalizando, a requerente fez juntar cópias "Xerox" do Certificado de
Registro e exemplar do seu titulo de
estabelecimento: "Automóvel Clube
do Brasil — ACB", Registro número
242.199, que demonstram estar anule registro em vigor até 19-5-71
É: o relatório.
Isto posto,
Examinando atentamente este longo processo, pomos de lado a violência dos termos usados pelas partes
que trouxeram a êstes autos matéria
inteiramente al heia à Propriedade
Industrial.
A insígnia registrando é notória
que o Automóvel Clube do Brasil
vem usando, no Brasil e no exterior,
há mais de 60 anos, o que a intitula,
desde logo, à proteção especial de
que nos fala o art. 83 do C.P.I.
Deve-se ressaltar, desde logo, me
os registros de insígnia e titulo de estabelecimento só têm cobertura municipal, e estando recorrente e recorrido . em municípios diversos, não há
qualquer colidência a apreciar.
Acresce ainda a existência, em
pleno vigor, do Registro n9 242.199,
referente ao título de estabelecimento do requerente, com idêntica denominação.

A fls. 16 explicação do Dr. Alvaro Clarck Ribeiro que refuta as
acusações feitas, justificando suas
palavras no parecer, pois não se referiu ao R. 22.199, por não haver
referência a êle no processo e quanto aos artigos invocados demonstra
que êles justificam seu parecer o
qual êle confirma, isto é, que, se
conceda o registro de insígnia sem
exclusividade no uso das letras ACB,
Acrescenta acerba critica à grosseiria da réplica.
A SL, ante tal informação, opina
que se encerre o incidente e se man- Concluímos assim, com base nos
tenha o parecer primeiro.
arts. 79, 80, n9 2 e 83 do C.P.I., pelo
não acolhimento do recurso, para
A fls. 21v., o "Registre-se" de que seja mantido o deferimento, na
acordo com o art. 97 n9 1 do C.P. forma do despacho de 10-10-67.
I.", em 10-10-87 e o despacho do
Acordam os membros do Conselho
D. D. de Marcas.
de Recursos da Propriedade IndusInconformado com tal decisão, Au- trial ,por unanimidade de votos, netomóvel Clube de Brasília interpõe gar provimento ao recurso para
recurso cujos argumentos são a re- manter o despacho concessivo do
petição daqueles da oposição, que. D.N.P.I.
diz êle, não ter sido levada em conSalas das Sessões, 17 de novembro
sideração. (Fls. 2242)de 1989. —1-leraldo de Souza MatO recurso é publicado no Didric tos, Presidente. — Victor ReSse de
Goztvea, Relator.
Oficial em 15-2-68,

Portanto, alega a recorrente, se a
denominação "AC" não pode ser privativa de quem quer que seja, a insígnia "ACB", pelas mesmas razões,
também não poderá sê-lo e invoca,
para justificar suas palavras, o artigo 120, n9 7 do Código vigente à A recorrente acresce ao processo
época,
uma aditamento ao recurso para esclarecer que a entidade máxima no
Seguindo o processo os trâmites le- Brasil é a Confederação Brasileira de
gais, chegou ao Sr. Assistente Jurí- Automobilismo e que, inclusive por
dico (fls. 10v.) que emitiu séu pa- Portaria do Sr. Ministro da Educarecer entendendo êle dever sei Apli- ção, deveria o A.C. do Brasil altecado ao caso em tela o disposto no rar seus estatutos, baseados nos Deart. 120, n 97, combinado com os ar- cretos ns. 51.857 e 20-3-63 e 5.338
tigos 93, parágrafo único e 95, n9 11 de 7-10-64 — cita a portaria do Mido C.P.I. vigente à época e aten- nistério da Educação 11. 9 42, de 23 de
dendo para o hem fundamentado fevereiro de 1965 que diz: Determidespacho do Sr. Diretor-Geral„ cita- nar ao A.C.B. que proceda a refordo na oposição de fls. 7-9 ,( zimta ma dos seus estatutos a fim de
reproduzido) concluiu pela conces- adaptá-los as determinações do Desão do registro, em atribuir ao re- creto n9 51.387 do 7-5-64.
querente o esc) eecluzivo da insígnia
"ABC" que "não é e nem pode ser A seeuir os - documentos 1, 2, 3 e 4
privativa do mesmo".
da k'ederation International° de

Participaram do julgamento mais
os Srs. Conselheiros: Ademar Moura
de Azevedo e Aluisio Moreira Didier.

ACC,RDA0 N9 307
TP •— 147.970 — Recorrente: Indústria e Comércio "Astra" Ltda.
— Agente: Emprêsa Mercúrio de
Marcas e Patentes — Recorrido:
"Supre" Sociedade União de Produtos reginas para embalagens Lado.
— Agente: A Serviçal S. A. Tece
ca e Comercial.
Acordam os meinbroa do Coneelho de Recursos da Propriedade In-
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alustrial por unanimidade de votos,
homologar a desistência solicitada.
Sala das Seaddes, 24 de novembro
de 1909. — Heraldo de Souza Mattos,
Presidente. — Alberto Leito Moreira, Relator.
ACORDA.° N 1 308
TP — 136.945 Recorrente: Super Test S. A. Indústria e Comércio .— Recorrido: Ind. e Com. de
Peças para Automóveis Brasa) Ltda.
— Agente: Emorêsa Mercúrio de
Marcas e Patentes. .
Recurso contra deferimento de

Jatente ae Modelo Indusirhzl.

Rce.urso provido. Negando-se o
.ieferintento do inodê.lo dado pelo D.N.P.I.''
Em 3.3.62, foi depositado o pecado de Mod'elo Industrial para "Novo Modelo de bomba de easolina sara motores a explosão", pedido este
acompanhado de relatório, desenhos e
clichê.
Posteriormen, a 28.3.62, apresentou a requerente , um novo relatório, no seu dizer, ' mais preciso e
claro, então sob o titulo "Nôvo Modelo de bomba de gasolina para motores de combustão .:aterna".

vilegiabilidade as palavras acima grifadas, pois o que n lei reclama para
sua patenteabilidade e que o modelopleiteado se diferencie dos seus similares por certa forma, configuração
ou ornamentação própria e nova seja por um seja por mais efe itos exteriores fls. 43-46 (Art. 12, do
vigente à época, art. 10 do Decretolei n5 354-67).
Falou, então, o técnico Dr. Rubens Faria contra o deferimento do
pedido, e, a seguir. a ST4 submeteu
epreciação do técnico Dr. Patrício
Levy que exarou parecer favorável.
Os pareceres são.
"Desenho ou Modêlo Industrial —
O parecer técnico de fls. 42, acha
que não cabe Modelo Industrial ao
presente termo, realmente não está
de acôrdo com o Código de Propriedade, art. ' 16. Ocorre ainda que a
oposição apecaentada., fundamentou
muito bem a falta de novidade do
presente objeto. juntando documentos, comprovando a impatenteabilidade do presente termo. Sou de parecer, portanto, que o pleiteado seja
indeferido.
Em 16 de agúStO de 1966. —• Rubens Faria.
"Desenho ou Modelo Industrial
aabre:
"Novo Modelo de bomba de gatrolina para motores de combustão interna".
Desenho, pontos caracterigticos
'e relatório aceitáveis. É exequivel de utilização industrial e constitui novidade.

Cumprindoexigência, datada de 3
de junho de 1963, foi apresentado
nôvo clichê.
A publicação dos pontos caracte•
risticos a 21.1.64 ensejou oposição ce
Super Test S. A. Indústrias e Comercio, fundamentada no fato . cie
faltar os característicos essenciais de
novidade" como cone :alai à leitura cia
primeira reivindicação. Continua.
llentando não ter tido vista do processo, o que obrisou a posterior encaminhamento de um. aditivo. A opoente, em se reinstalado ao relatoe:o
impatenteabilicic.de do modelo em te1, comparando os pontos característico:, com os clementee correoponde.ntos de seus modelos (Doc. 1 a 9),
eram ca quais he percirti-e
tilo. 24 r, 37).
lem réplica a oposição, o requerente contesta as alegações da c:poente ern cujas palavras se apoia, ao
efirmar que Fe o modêlo em lide
epresentar "invocações ínfimas que
rermitarn diferenciá-lo dc FeliS simiLeres, ainda que o mesmo se destine
"atender uraa peculiaridade do
veiculo (fls. 26 — oposieao). nos ter:nos dos artigos 12 e 14 do C.P.I.
vigente á época (do Decreto-lei número 254-67 artigos 10 e 11). o referido modelo é previletriével". (fls.
39 o 41).

Ja:-1z.re

LAARIO OFICii-U.. (Seção in)

Segunda-feíra

Wra

Xe.

Relendo o código verificamos.
"São privilegiáveis como modelo industrial tôda a forma piastico, recOdes, padreies. relevo:3 e
demais objetos que se diferenedun
dos seus similares por certa forMa configuração ou ornameneacoo própria e nova seja por um,
seja por mais efeitos exteriores".
Concluiu-se assim que nova
bomba pleiteada merece proceçâo coroo nôvo modelo, da mesma,
forma corno cada uma das bom-1
bas apresentadas em cateloo,os
anexo a oposição, isto porque entre elas existe pelo menos uma
configuração própria que p0532
terná.-ias diferentes. Desta forma concluímos 'que o pleiteado,
aoresentando em seu conjunto
2iecintioa que existam em outras
bombas. assim mesmo constitui
novidade, razão pela qual opino
pelo deferimento". Em 11 de outubro de 1953. — Patrício Levai.
Ante os pareceres e o exame da
ST4 'pelo deferimento do pedido, é
o mesmo deferido a 21.11.66.
Em arremate pedido de reconsideração e seu aditamento, Super Test
S. A. Indústri e Comércio, reitera
seus protestos repizando os argumentos apresentados na oposiçáo e
ressaltando a colidência de tal desp acho com o que prescrevem os artigos 12 e 14 do C.P.I. vigente a
época (artse 10 -e 1/. do Decreto-lei
n5 254-67), sujeito à sancrão do art.
16 item 5v do C.P.I. vigente à época (art. 14 — letra C — Decretolei 254-67).
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gTivurgoção, •9.00
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alEÇO4 Nes$ 243

,Submetido o pedido à apreciação
do técnico, manifesta-se éle contrário ao deferimento de tal pedido
(fls. 42).

VENDA,

Feita a exigencie para que a reeuerente diga sôbre o paracer técl ico admitido pela Dra. Cecilia Goeles. abaixo transcrito:

Na Guanabara
avenida Rodrigues Alves

";Não achti razoável seja optesente pedido classificado como
Modelo Industrial.
A oposição ergumenta e com-prova que as reivindicaçiies dêste
;iedido encontrara co/idências parciais com diversas outras bombos do gênero. Dou inteira procedência a oposição além de achar
mal enquadrado o pedido na naturean do invcoeo".
•

e. requerente encontra apoio para
autts ale gações no próprio paresupra citado e,ue admite a prl-

I

Agência ke
ministério da Pazetda
Atagade-ne a pedidos pelo Serviço de Rate-MEG Postal]
Brasffla
•

&a sede do D.X.W1.

-;43

;:rovzirur. 1( . ( oits , tn O o téCilir)
,.zúrício Lcvy que ::2 manifestou pe-

lo perecer anterior, laia] é; pelo cleiee
cimento do te rmo rol questão (i'.s.
60 e 60 vero).

Réplica ao recnio da reconsidaraa
ção é apreeentada nela suplicae : o
q4e, ice:capitulando as comparações
feitas pela opoente com Os sená modeles, eiaeunta se o "modelo eru eausa poderia see ao-meliante a
três modêlw distintos entre si praprios". Esta pergunta se originai:
das pelevras da recorrente ais': .37).
''lieW110 Cai suas partes eu-ai:óvea
... são copiada:;, no modelo ene coe.,
sa, ora ric uma. ore de outras pombas cl..) febrierção cenhecida e eitteriores a 1960; como mostra claramente o catálogo encxo", e cr.sun
palavras reconhecem a privilegiebilidade do pedido era causa.
Continua a requerente repetindo
as pai:ave:ao do parecer do Dr. Potricio Levy, quando comenta a alarmaçã.o a recorrente que se dia
"constraneida u interromper 'i produção dos rtrtigoa que vem fabricando livremente, como de pleno &mini° público, desde 1960 como • cenaprovou por meio de elementos convincentes e categóricos", pois, segundo
o técnico citado:
"A nova bomba pleiteada inerece
proteção como n.ôvo modelo, da' musma forma como cada uma das bombas apresentadas no catálogo, anceer
é. oposição...".
Novamente ouvido, o técnico Dr.
Patrício Levy m. antém-se favorável
ao deferimento.
Conservado o deferimento pelas
secções competentes, consta à' tis.
70v. o "De acôrdo, mantenho o deferimento' ao Sr. Diretor-Gera:
Despache publ icado rio D.O, de 21
de junho de 1937.
Super Test S. A. Indústria o comercio. inconformada, interpõe Incurso e junta aditamento ao mesmn
para protestar contra o deferimemo
do pedido, alegando não apreaeneae
qualquer novidade e quanto à ;anteriorida.de cita uru modelo (em mexo), datado de 8.3.61, realizado p2':,
firma alemã A. Picrburg KG, iddir
tico em lide.
Aceito o recurso, é o processo dnvia •
do à Secretaria da Indústria
o relatório.
Isto pôsto,
Havendo colldência não há opilio
legal para o deferimento do naoclé)o
industrial, visto o art. 75 item e
Além do mais, não fol levado cai
conta pelo D.N.P.I. 03 pareceaps
fls. 42 de Dona Cecilia Pereira iMallo
Gomes e de fls. 47 de Rubena Poria, ambos pelo indeferimento do pedido de modelo industrial, considc.
rando apenas o do Sr. Patrício LevV
do (fls. 79).
,
Dou provimento ao recurso/1 para
reformar o despacho do D.N.P.1,
que havia concedido a patente..
Acordam 03 membros do coaseihu
de Recursos cia Propriedade Incluateia), por unanimidade de votos, doe
provimento o recurso para reformar,
o despacho do D.N.P.T. que havia
concedido a patente.
Sala das Se.ssees, 24 de ncia'ém'oro
de 1969. — Heraldo de Souza Perattoa.
Presidente. — Victor ResSe de Gi'm•
véu, Relator.
Participaram do julgamento' m:":15
os Srs. Conselheiros: Ademar Moura
.oleiaio Moreira
de A2evedo
— Alberto Leito Moreira.

ACORDA°
1

HUX6E25,2,...~-
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Sessão de 1 de novembro de, 196$
TI? n') 84.355.

Cegvada-ffeSra 12
.d,ecorrente -- Carlos Augusto 7.rieneido Soffredi.
.ente — O próprio.
DNPY.
alocorrido
ProveJso de Pa tea te SCrn o dedo exame técnico.
ueacc ern

demos Augusto Francisco Soffredi,
bra sileiro em 31-10-55, requereu Paeente de modêlo de utilidade rara
aura "salda de emergência (incêndio)
oro arranha céu, aproveitando a
energia acondicionada na vitin,
ereeendo-a até o sole mesmo &soo ioda (escada rolante vertical ses
:Ti r..uromática)".
..Mes da publicação dos pontos eisemeeristicres foi solicitada audiência
d.c. -oro° de Bombeiros pata o de.
Vir . exame técnico.
• en resposta, veio o parecer de 10ee... 19, que diz textualmente: "Cola:Mau a Comissão Técnica tratar-se
..ir'. • engenho muito complexo e
ano rammer pessoal especializado e de
prontidão para seu emprêgo, além
manutenção e vistorias Permaa. :mas, sem contudo, apresentar real
eeeurança Além de estar sujeito
corrosiva atmosférica, permiti'e o fácil acesso de meliantes,
1- n, só escada seria insuficiente
.,WIS o incêndio poderia bloquerala,
elido do que ficará imobilizada por.
suaiquer d.efeito elétrico". .
íat fiegMãe, vem a exigência de que
requerente tome conhechnente
em crer técrileg 3 apresente desenhos
, orm.a Regulamentar; exi.geocia
:arr que não foi cumprida.
JJ1icados os pontos cara.cteriatieiis em. 3-e-57, o processo *recebeu
e? . :me imento, em face do pareces
.ecnieci ene 27-5-57.
inconformado com aquele despao requ.crentre entrou com recurso
que ceitice extensamente o pa•cer do Corpo de Bombeiros a, no
iaeceue a reapreciação
O processa é novamente enviado
aorpe do Bombeiros, o Qual o
adolve sem resposta.
Assine, em 28-3-68, o processo 61
•carninbado a, Secretaria da ImitisMf.a para apreciar o recurso.
dr o eelateele.,
isto eastir.
,T,ntanda dota Atila, que, e parecer
d. Corpo de Bombeiros em que se
erir o pe.• sou. o 3,a3:9I para indef
G e impeoetaveR,
• •atre se procura, com o exame
• •ico, (I; saber se os pontoe uneee -dicas onCtO claros, se os desennos
U bem. elucidativos, se a descri
J inteligivel e, acima de tudo,
ear ha alguma anteriori. o qu ,-) possa, revelar a falta de
ade (W, invenção e se o inventa
endemedo rndustrial.
Ora, s, nada disso atendeu o rwre-•
e e de Corpo de Bombeiros, que se
flane. um. considerações que atroa e .inente mear eos ?.nteressam,
.1‘3
'Propriedade Industrial
•: coreiete indagar se a invenção
e' vai rancionar, na prática, por
r utocitts a ação corrosiva atenosir eca, em permitir acesso de meeretas, ore exigir pessoal especialleiOUa:Ui: 3X1gC =Ia elevada desrs
a.e meseutermao, pois ês.ses são
m,oieraa (-2r, inventor.
..-essoe condições, considero éstca
(:•;aleiclit3 de uma Peça
dual- seja a do cedrino
que êle, possa ser jia.tc • ;,;imitido de que este
ri'4:7 baixado em diligência
feito a devido exame
ee . um . 'damico credenciado, voltan...,• entre, . eme Corsa-1.hr para jut:.;'11.,,m:.C.
1)17-eXa:à5",â3 6_2 Poemeolho

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ui)
de Recursos da Propriedade industrial, por unanimidade do votos, ena
baixar o processo em diligência, sobrestando-se o julgamento.
" Sala das Sessões, 1 de dezembro de
1969. — Heraldo de Souza Mattos,
Presidente. — Alberto Lélio Mordra, Relator.
Participaram do julgamento mais
os Srs. Conselheiros: Antônio Carlos Aznorim, Aluisio Moreira Didier.
e Victor Resse de Gouvêm
Termo de patente 84.355 — Modelo de utilidade.
Recorrente -- Carlos Augusto
Francisco Soffredi. — São Paulo.
Pedi vista de presente processo
para que o mesmo não ficasse mais
15 anos esper ando por urna soluça°.
O parecer do Corpo de Bombeiros
é, de fato, fraco, como é também
fraca 3 de estilo primário a descriç .3 feita pelo ' inventor embora válida quanto ao seu conteúdo.
Baixar o processo em diligência
p .ra ouvir um credenciado, não me
parece a solução mais acertada.
Portanto ousei dado a minha idade avançada 3 ao meu longos anos
de experiência no INT, onde já tinha visto aparelho semelhante sendo
examinado e testado pelo Engenheiro Tecnologista Theodoro Oniga pedir a êsse Engenheiro examinasse o
assunto e emitisse parecei., uma vez
que êle é um dos melhores Engenheiros Mecân i cos que dispomos. Foi o
que rir e consegui parecer, que tenho
o prazer de anexar ao meu voto que
é igual. ao do Ilustre Engenheiro, ou
seja pelo deferimento da patente.
Em vez de baixar o processo em diligência para que fôsse ouvido um
técnico credenciado achei mais prático 3 expedito levar pessoalmente, o
processo ao INT para que aquele
técnico se pronunciasse a resneito.
Penso que o Conselho pode, agora,
julgar o case pois êle está devidamente esclarecido com a vantacem
de economizarmos tempo que é tão
importante para nós.
Sala das Sessões, 1 de dezembro
de 1969. — HeraldO de Souza Mattos, Presidente.
TM 259.738,
• Recorrente -- manobra S. A. Comércio e Indústria.
Agente -• A Serviçal al. á.Tdenica e Comercial.
Recorrido — Panambra O. A. Importadora o Exportadora Pan Americana, Brasileira,
Agente•• Empresa Mercúrio de
Marc 3 Patentes,
Do despacho que deferiu o registro ia marca P, :?anambra requerido por Panambea S. A. Importadora e Exportadora Peai Americana
Brasileira, recorreu a Panolva S. A.
Comércio e andostria, alegando como
impedimento e marca ?minguo tembém na classe `Ia
a relatório
Isto preito,
Conheça do recurso tempestivo o
fundamentado, mas lhe nego provi
menW por entender que podem coexistir as duas marcas como vem
coexistindo pacificamente as suas
sociedades, que ambas se distinguem
por essas expressões (de fantasia.
A requerente como a recorrente
criar essas expressões que a penas tens
de comum o prefixo grego Pan que
figura, em vários registros de ter
astros,
Assina em concluseo, voto Pela manutençae do despache concessivo.
Acordam os Membros do Conselho
de Recursos da Propriedade industrial, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso para
manter o despacho concessivo.
Sala das Sessões, 1 de dezembro de
1969. — Peraldo cie A,a..•;!,
Presidente e Relator.
Participaram do julgamente mais,

os Srs, .Conseineiros: António Carlos Amorini, Amisio Moreira Didier,
Ademar Moura de Azevedo, Alberto
Lélio Moreira o Victor Reme de
uouvea.
ACORDA° N9 311
TM -- 351.0a2 — Recorrente: Sonabril . Socieciade Nacional Fabril
Ltda. aa Agente: Júlio Mello. -3a-corrido. A. J. Renner S.A. --Indústria do Vestuário .- Agent
e:
Custeei(' e' • Almeida ss Cia.
A. J. Rennee S.A. •-- Indústria
do Vestuãrio, requereu e lhe foi deferida a marca nerninativa, Ideal na
Messe 46, para assinalar sabão 15qu,.ao, em pasta e em pó.
Do despacho concessivo, recorre a
Sonablit -. Sociedade Nacional Fabril Ltda., alegando e coliclência da
merca deferida com os registros de
ida. 82.050, 82.031 e 156.299.
Recorre, também, a Ieíbrice,
Velas e Sabão Progresso Ltda., elegendo a anterioridade consubstemcisca rimo rumo x1.9 194.221, de marca, identica, também para sabão. A
depositante replica ao primeiro recurso alegando a sua improcedência, pois as marcas em que se baseara di:7•tinguem apenas, anil. Volta
ao processo a Sonabril com uma
tréplica, corren.do o processo os trâmites normais, constando a gl,S. rfli•
a informação referente ao termo
19e.221, que fera indeferido, sendo
mantido o despacho por resolução do
antigo Conselho.
A fls. :dl a Seção de interferência
releciona as marcas da recorrente —
Son.abril, incluindo já agora os novos números delas em virtude da
prcrrogação, que passaram a ser,
romeciavernente ' 228.589 e 228.592.
Pare nielklor instrução do processo
informação
pediu-se ao
quanto vigência dos dois registros,
esclarecendo a Divisão de Marcas,
conforme consta da fls. 22, que não
forem prorrogadas ditas .eeedistros
nein pedida a sua prorrogação.
ir o relatório.
Isto pato,
PreLicarnente, como se vê, não subsiste merca impeditiva do registro e
deferido, dwpacho com o qual aliás
concordaria admitindo a coescistecacie das marcas em questão pela diveesirlacle de aplicação.
Em verdade, porém, face a informação do D.N.P.X. já não há ouelquer impedimento á concessão da
merco e por isso voto pelo não provimento do recurso. confirmando e
deie:dnim..kto da marca.
escovei= oe membros elo Conselho
de :Oecursos ria Propriedade InduzCiai, por unanimidade de vottre, negai provimento ao recurso, confira
mando e despacho de deferimento
Cão, dor Sessões, 1? de deaembro
de u60.-•- Sous.2 umtoo, Presidente e neiator.
Participaram do julgamento meie
os seguintes Conselheiros: Antonio
Carlos Ainardna — Aluisio Mo:melro
Didice — Alberto. Leito Moreira —
Vietne nesse de Canivêee,
letailaDA° DP 212
Taa — 256.838 Recorrente Cerâmica São José Cruaçú S.A. —
Agente: Custódio de Almeida. — Ri)corrido: Sociedade de Expansão Comercial e Industrial Ltda. — Agente: Evaindro Guedes Pereira.
Por sorteio sou o relator do processo em que Soceeeado Expansão
Csmercial a industrial Ltda. requeri', rie s 51 de sro embro de 1953 o
registro do titulo do sei/ astalaelepi-
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mento industrial denominado erfilesie
ca de Ladrilheis ,4 813.0 José".
As informações, inclusive de bua
ca.s negativas permitiram o- Gegesa-e
mento do pedido com o olespacao do
fls. 9, de acôrdo com o art. ia n0
1, sem direita) ao use exclusivo do
tipo de letras .seriando em cores o
no D.O. de 6 de maio de 1955, do
qual foi interposto recurso e,cei
de junho de 1955, por Cerâmica São
José Guaçú S.A., com fundamento
na confusão das marcas que ee eme
letras.
O despacho refelido iol publicado
ra,cterizain por nome Idêntico "São
José", sem provar a alegado, anterioridade o que foi motivo de eoi.gemia determinada no despacho do
fls. 22, cumprida na petição cie fls.
26 onde declawa u depas tro de seu
terrno sob nç' 216.815.
Foram pagas as taeard
Devidamente examinado o rumam,
co, requeri sue Inclusão ore paute.
E o relatório.
listo pôsto,
Considerando que o eecoirente
provou a anterioridade alegado
nem trouxe qualquer eleniente core
justificasse seu recurso;
Considerando que ori funeenteeion
do recurso são meras ale gaeões 'nora
qualquer afinidade o direito CU
causa;
Oor.solerando frido que ao eame
cesso consta:
Conheço do reelitre o eO:aedo
provimento pare confirmar o res,52E,tável despacho recorrkdo.
Acoitam os membro:e do Consa:Uxe
de Recursos cia Propriedade ladura
tilai, por unanimidade de votos,
nhecer do :recurso P ara lhe re'zfrar
provimento, confirmancro o despeuvw
•
Sala eles Seasõeo, lç do dezembro
de 1969, — Heraldo do ouw )2.gen?,,
tai, Presidente.
A6,07aCO' •NO2V0
de Azevedo, Raleiam, . .
Participaram- do julgamento mak,
os Srs. Conse/Taelen: Antonio Carlos Ainorim Ahrtsio Moreira HW,dáer — Alberto L21.1O Moreira -ViCter Rezar cio Gozseâa,

AC,IIRDAee 110 N18
TM
291.190 --- Reccrrnegr,
detem Modas 1:tda
Agente: RU,.
rkalldg
Indeferiu-se, neste prosesco aIMDr•
co Vedaste, ri0 ala-eco requegg.0
por Vedetto Modo; Lide, atendene
do a colielância com o registro au
157.770 peva artioes
vetnerk.,
incluídos no . eleaso
A requerente recorre com o
s kCaSw de gis. esoresentendo nri(r)
exemplaras, procurando com tal 20.
curso, apenas retardar a raluçfca âC4initiva cio presente processo.
Diferiria-se a fie. :18, pCrdiligêne
cio ordenada pelo Secretario da° Xise
dristria que o registro impeditivo foi
prorrogado em 31-2-19S fe estando
•
nets em vigor.
2 o reletórie.
listo pôsto,
Trata-se de reprcruçi de :110,Vc
O a lei em seu artigo 80, rd, /'?, r.ao
admite a concessae do registro destinado, aliás, aos mesmoe artiges rs
sinalados pela marco reprodU.7f.da,
Voto, pois, pelo não provimento
do recurso, para manter o despache
denegatório.
Acordam oe inembina
cie Recursos oc Propriedade Industrial, por unanimidade de votos Mor"-,
tkn o des,~9

fa,
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Sala das Sessões, 1 9 de dezembro
de 1969. --- He oldo de Souza Mattos, Presidente e Relator.
Participaram do julgamento Mais
os Srs. Conselheiros: Antonio Carlos Amorim — Ademar Moura de
Azevedo — Aluisio Moreira Didier
— Alberto -Lelio Moreira •- Victor
nesse d e GOUVê£1.
aeireneo N 9 314
t'esYão de 1e de dezembre de 1889
TM-305.672.
•
Recorrente: Instituto
Home tere pico Nacional S. A.
Agente: Agencia Radermaker
Paiva S. A.
Pinheiros,
Institui o
Recorrido:
Produtos.
Agente . — Empresa, Mercúrio 'de
Marcas e Patentes.
Em face errónea informação. da
A.P. do D.N.P.I. que deu como negativa sie buscas de anterioridades
foi aqui deferida a marca Homovit,
na classe 3, ensejando recurso do
Instituto Sbro-Hormotera pico Nadotal S. A. — no,, que sustenta a
colidência da marca deferida com a
de sua propriedade Hemovit, na
mesma classe.
As informações a propósito coneirmam a existência do tal registro,
que aliás foi prorrogado sob maniere
342.177, conforme - anotedo ao processo.
• o relatório.
Isto pôsto,
• flagrante a possibilidade de confusão entre Homovit. registranda, e
Hemovit, registrada, infringindo, pois
a marca pleiteada o disposto no inciso 17,do art. 80, do C. P. I.
Dou, por isso, provimento ao recta so, reformando o despacho recorrido, para o efeito de denegar o registro eolidente.
IR o meu voto.
Acordam os membros do Conselho
de Recursos da Propriedade Industrial, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso, reformando o
despacho recorrido.
Sala das Sessões, 19 de dezembro
de 1969. — Heraldo de 'Souza Mattos, Presidente e Relator.
Participarem do julgamento mais
os Srs. Conselheiros:
Antônio Carlos Amorinn
Ademar Moura de Azevedo.
Aluísio Moreira Did4er.
Alberto !Alio Moreira.
Victor Resse de Gota/ft.

dir a marca registrando com a de
se e propried ade denomi da "Formica", registrada sob o u s 130.982,
de 18 de dezembro de 1953 protegendo artigos da classe 6, como "materiais de construção e material decorativo laminado para uso em táboas
de mesa, móveis e almofadas de painel para paredes'.
Feitas as buscas foram confirmadas as alegações de fato da opoente
e o pedido foi indeferido (fls. 11 dos
autos).
A. fls. 12 dos mesmos autos exiete
um pedido de '` FórMiCa Corporation",
outra sociedade norte-americana,
para que seja anotado nos registros
do D.N.P.I., a transferênc ia para
seu nome da marea "Neoformika"
ora em registro, e que fora depositada pela já citada Plásticos do Brasil S A Assim a lide, nestes autos,
passou a ser entre a "Fdrmica Corporation", como Requerente do pedido c • a "The Fórmica Company",
opoente, sendo, portanto, ambas , firmas americanas.
• fls. 15 vê-se despacho do Diretor do D.N.P.I, que diz o seguinte:

aio
.generica, torna-se ionl Iara
em tela.
lia, ainda, o aspecto da expressão
Fórrnica ser merca notória que não
pretendo aqui abordar, por ser desnecessário.
O recurso ,portanto, 31 o se coaduna com a legislação vi r; este e Nego provimento a ele.
Acordam os meniteeis do Canse:lho
de Recurso da Propriedaee Industriainmor unanimidade ce vetes, negar provimento ao recurso, ara cenfirmar o despacho comesse e.
Sala das Sessões, 1° de dezembro
de 1969. — Heraldo de' Souza Ilícitos
— Presidente. — Antônio C ar to s
Amorim Relator — Participaram
do julgamento mais os Srs. Conselheiros: — Ademar Moura de AzeveAlberto Lelio Moreire — Aluido
Victor Resee
sio Moreira Didier
de Gouvêa.
-

As tis, 17 verso consta informa, jits
de que a recorrente tem t depositado em
seu nome o termo n o 261.867, nazi
classes 6, 21 e 49, aos 11 de fevereie
ro de 1954, e ainda parecer de que e
recurso é procedente, mas ceie em sene
do o depósito posterior julga tratar- so
de impugnação em grau de recurso, pee
recendo que deve ser ouvida a Divisão
Jurídica.

Nas contrarazões de fls. 19/21, c:1
recorrente afirma improcedência do rae
curso, preliminarmente para o fato dO
diversidade de destinaçã'o das duas faie
ses, salientando que a da recorrida
na classe 36 para retiras e precisando
roupas de homem, ao :asso que • a da
recorrente e nas classe: 6, 21 e 49, res.,
pectivamente para máquinas e suas
partes integrantes, veiculos e suas piese
tes integrantes, e, jogos, brinquedoo
artigos para fins desportistas, exclusive
vestuários, não havendo, portanto, conACÓRDÃO N 9 316
fusão em qualquer lepótese.
TM — 237.377.
Despacho de fia. 24 mandou dizer a
Nata Comércio e In- Divisão Jurídica cio
Recorrente
D.N. P.I. sere
dústria S/A.
cumprimento
Agente — Rubem dos Santos QuePedi inclusão do processo em pauta.
rido.
o relatório.
Recorrido — Companhia Brasileira
de Roupas.
Isto posto,
Agente — Rex.
Considerando que o re curso foi loe
Fui designado seletor, por sorteio, do interposto tempestivamente;
processo • em que Companhia Brasileira
Considerando que a recorrente alce
de Roupas requereu aos 6 de dezembro
de 1952 o registro da frase de propa- gou haver depositado sob 129 261.8671
gando «Crédito Ducal $ Cem, de en- a legenda «Sem entrada e sem maio
trada, sem mais nada», na classe 36. nadas de que é imitação da recorr'cla
As fls. 6 verso despacho mandando depositada sob n 9 237.377, esta em 6
cumprir o art. 122 do Código cons- de dezembro de 1952 e aquele em 11
tando a seguir petição da requerente de fevereiro de 1954;
reclarando que a marca «Ducal» está
Considerando as provas que a record,
registrada sob os as. 99.361, 99.403, rente ofereceu eis fls. 13/16 se refere/si
99.404, 99.405 e 99.406.
à publicações da- frase «Sem entrada
Seguem-se as informaçees de buscas sem nada», em completo desacordo com
c conclusão de ser deferis/ti o pedido suas alegações:
que foi atendido como despacho de
Considerando tudo mais que o profia. 8, publicado no D.O. de 15 de cesso consta:
setembro de 1954, concedendo o registro de acordo com o art. 121, do Có- 'Conheço do recurso pare lhe negar
provimento por falta de apoio legal sie
digo.
confirmar o respeitevel despacho recose
Foi interposto recurso aos 16 de no- rido.
vembro de 1954, por NATA Comércio
Acordam os membros do Conselhu
e Indústria S/A em virtude de haver
de Recursos da Propriedade Industriais
depositado sob n9 261.867 a legenda por
unanimidade de votos, conhecer de
«Sem entrada e sem mais nada», que recurso,
para lhe negar provimento,
é imitada pela frase da recorrida.
para confirmar o respeitável despacho
A 'recorrente juntou quatro publica- recorrido.
ções dej jornais do ano de 1951, nos
Sala das Sessões; 1 9 de dezembro de
quais a legenda publicada é «Sem en- 1969. —
de Souza Mattoet:
trada sem nadal...», completawnte di- Presidente.Heraldo
—Adernar Monne de Azo)
ferente da impugnada.
vedo,, Relator,

"Tendo em vista o pedido de
anotaçã o de tranefrênc i a, requerido em data "anterior ao despacho , de indeferimento, resolvo reconsiderar o despacho publicado
no Boletim de 30 de maio último,
para o fim de ser aguardada a
solução definitiva da mencionada transferência.
Rio, 25 de junho de 1957. e-- O Bi-.
reler-Geral.
-Processa da por com plete a transferência a "Fórreica Corporation"
peticionou nos autos a ns. 22 dizendo que o motivo de deferimento do
pedido cessara porque o Registro n.9
130.982 apontado como obstáculo era
de sua propriedade.
O Diretor do D.N.P.I., então,
despachou mandando r,gistrar a
marca (fls. 23):
opoente
A The FOrMiCa Company,
se conformou com o despacho, porém, surge no processo a firma brasileira Companhia Química, Industrial de Laminados, estabelecido nesta cidade e apresenta recurso para
êste Conselho sob a alegação de que
com o despacho ferira o Código da
Propriedade Industrial, pois, a palanica
vra necessária e vulgar
acrestara a ora Recorr i da, apenas
o prefixo latino "NEO",e também
inapropriáv el e que de nada aproveitaria a esta última o fato de já
ser titula rda marca FÓrIniCa, pois
esta colheria apenas "tecido de madeira e papel imereenado", ao passo
que a marca registrada abrangia
4C611DX0 N 9 e15
"Chapas plásticas laminadas para
revestimento".
TM-286.580.
trepnen.
Houve réplica
Recorrente: Companhia Quimica
P. o relatório.
Nndustrial de Laminados..
Isto pêsto.
Agente - - Rex.
Divvcoikç,Xo 8£7 - 2, EoiaZo
este,
O arrazoado da Recorrente
Plásticos do Brasil
Recorridp
29 C. 69
em
desacemdo
com
os
incisos
A. para P61:1111C9, Corporation.
do artigo 80, rio C.P.I., os, quais
Agente: Momsen Leonardos
embora proibam os registros de de:
Pana: t4C4 0,8*
nominação necessária e genérica,
Quando os elementos que /1- como O caso dos presentes antes, exgurarein na marca ou a cons- cepciona a regra, -permitindo c retituam, forem veridicos e se re- gistro quando Os etementos que fl• S. VENDA :
restirem de forma distintiva, as furarem na mame ou a constituam
ria Cruanabaeo
lemonstracões necessárias ou fora m verídicos e se revestirem de
finge de Vendas: Aver9.de
registradas.
forma
distintiva.
Ora,
é
lógico
eme
ffenéricas podem ser
Rodrigues Alves n° 1
Recurso negado.
o despacho recer rido atendeu, plenaAgência I: — Ministério
mente, a êsse diteme legal; ,a marca
de Fazenda
Plásticos do Brasil S. A., firma registrando Se destina a produte rebrasileira, industrial e comercial, es- (acionado a Mares. mas se reveste de
Atende-se a ped:clos iodo
tabelecido em São Paulo, requereu o veracidade e da indisnensável forma
Serviço de Reembtiteo Peste,
registro da marca "Neoformika", na distintiva ou carecterezadora.
classe 28, para proteger artigos como
O esfôrço incomune e poe tudo eloEm &adia
"chapas de fórmica para revestigiável, pela demonstraçáo cabal de
Na Sede do DIN.
Mentos".
zêlo
profissional
do
representante
da
The formica Com pany,, sociedade
anônima industrial norte-americana, Recorrente, to sentido de prova: que
apresentou • oposigdo, alegando col 1-a expressão •Formlca é necessária ou t'kee.
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Participaram do julgamento mais e_e
Srs. Conselln
Antonio Carlos
Amorim
Aluisio Moreira Didier
Alberto Lelio Moreira — • Victor R2M,e
de Gouvèa.
Icléa dos Santos Barroso,
Retificação
No Acórdão n 0 275, publicado na
Diário Oficial de 5 de janeiro de 1970
Oude se lê:
Acordara, os membros do Conselho
de Recursos da Propriedade Industri4
por unanimidade r, em conhecer do Ree
curso, para lhe dar provimento.
Leia-se:
Acordam os membros do ColASe4i2O)
de Recursos da Propriedade Industrie%
por maioria de votos, em conhecer
remia., para lhe dar provimento.
Vencidos o: Conselheiros: Aluisio,
Moreira Didier a Ademar Moura de
Azevedo.
Em, 8 de janeiro de 1970. e-- Yelête
dos Sankos Bévroso. giergtâ& ItigS°V,

R.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da &alado cem o art. 109 e sem parágrafos do Código da Propriedade IndusWal
..n•nn
11.

N9 903.346

149 903.352

MAM Mi/

• IMITEM

Moinho Santista
Requerente:
and. Brasileira
. •
•
Indastias Gerais
Local: São Paulo
Cla:se: 22
Raqueta:ate: Ilatzimet Aços Especiais
Artaaos: Pios algodão, fios de amianLinatada
to para tecelagem, fios de linhas
Local: 'São Paulo•
para bordar, fios de ~mo para
Classe: 21
tecçlagem, carretéis de linha, fios de Artigos: Cintos de segurança para
veículos. •
celulose para tecelagem, linhas de
9

casar, linha de costura, linhas de las
para crochet, fios elásticos para te-

celagem, fois em geral para tecelagem, fios plãstleos para tecelagem,
fios de serer, fios de Juta Para tecelagem, fios de lãs, linhas para borsw, itnhni para coser, linhas para
L.ricotar, fios de linho para teceis,exq, novelos de lã. novelos de Unha
lios de nylon para tecelagem, fios
ao pêlos para tecelagem, tios de
myon para tec.vagem, fios de seda
fios para tapeçaria, fios, linhas e
lãs para tricotar
la9 903.350

SPLI131:1

, redondo; aço polido; aço rápido

em faca quadrada. em faca lateral e
em, faca espiral.

11

rEiGUT-.L1"

Ind. Brasileira •
•
-

110qatereinte:
— Irada&
tria e Ccanércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Anáguas, aventais, blusas
binam, calças calcinhas, -botas, ca•
SX0 JORGE"
che-cola, casacos, caraisa.s, camisetas
combinações, coroulae-echarpea, laca
ços, maillots, meias, bermudas, sou.
Requerente: Auto Escola São Jorge tens, vestidos, ponchos, quinarmos,
N .G O
Limitadarobes de chambre, shorts, saias,
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
baby-doll, dominós, maninhas.
Classe: 50
Classe: 37
escola
Artigos: Serviços de auto
e Artigos: Ato/rimados para camas,
Requerente: Ruzirnet Aças Especiais
despachos em geral.
cobertas para cama, cobertores, colLimitada
chas, fronhas, guardanapos de qual
Local: São Paulo
• ala 903.35(
-quertcido,gançõsp.?me
Clame: 21.
mesa, mantas para cama, panos de
Artigos: Cintas de segurança para
pratos
e
análogos,
mantas,
toalhas,
veículos.
panos de cozinha, toalhas de rosto e
" ROL—MUSS"
banho, toalhas de mesa, cdrecians
esfregbesvacolchoados para cadeiras •
_ . Ind. Brasileira
Eaquerente: Jacinto Prataciiico Pires cobertas para mesa e toalhas _pari
banquetas.
Classe: 41
Local: São Paulo ITQ 903.364
Artigos da classe.
141Z? 903.358

N9 903.M0

Requerente: 5. A. Ilachid R.

"

N9

903.355

PANIFICADORA. E

meias, ~ttia, puldaeres„-pantaaram,
c owzrunA 011-w
qultoonos, robes, roupões, saias. saioar..5ãA;
tes, soutiens, suéteres, trailleurs e
vestidas. Requerente: Panificadora e ConteiClasse: 37
tuia •Condessa Ltda.
artigos: Acolchoe,dos para cama,
Local: São Paulo
acolchoados para mesa, acolchoados
Classe: 41
para poltronas, cobertas para cana"
Título de Estabelecimento
coberturas,
col' cobertas para mesa,
chas, edredons, fronhas, guardanapos
Nv 103.356
de Çalalquer tecido, guarnições para
rama, guarnições Para mesa, lençklk
mantas para cama, panos de prata e
14 AIS.
lanalmm, panos para cobrir ma enInd. *Juitaileira
- panos para cobrir alifeitar ~ab
mento, panos para cozinha, toalhas
de altar, toalhas de banho, toalhas
Requerente: Sebastião Jorge do
• de mesa, toalhas de rosto e toalhas
Nascimento
_
para banquetas.
Local: São Paulo
Classe: 41
N9 S03.351
Adego: Pipoca com queijo.
-

N9

BUZITEKA .
ard, "Braellefra

em

chapas; ;ao rápido cai vargalhões;
laço refinado; aço semi-doce em cila4 pas ou vergalhões; aço ultra _rápido

aia asamaaa

'Saiam Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 155
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
blusbes, boinas, calças. camisas, camisetas. camisolas, combinações. cuecas, cueiro, echarpes, espartilhos,
fraldas, gravatas, japonas, jaquetões,
jaquetas, _lenços, luvas, manteauxs,

10 903.36?

de ementação; aço a vanadio; aço
doce em chapas e vergalham; aço
elétrico; aço extra doce; aço fundido; aço fundido moldado; aço laminado; aço Inagrástico; aço níquel

903.357

RUZIMET
Ind&, Brasileira

VIOEL

Requerente: Vicei Contábil
Local: São Paulo
Classe: 50
Atividade: Prestação de seralçail
, -.contábeis..
N9 903.361
II
•
" 'CIGAL

"O1GANIZAÇ1OrSX0r
JORGE
Ind. Brasileira •
Requerente: Alexandre Herculano
Veiga.
Local: São Paulo
Classe: 50
Prestação de serviços contábeis e
corretagens em geral. 903.3.6

.Ind, Brasileira

Requerente: "Clgal" Comercial

Elétrica Ltda.
Local: São Paulo
Classe:
Artigos: Aparelhos de cortar •filoa,
aparelhos de Iluminação, aparelhos
de Ligação, aparelhos de regular lua.
aomadata nos. _etiquetes. /limpadas,
lustres, chuveiros elétricas,
distribuidores de eletricidade,t e=ett.
res de incêndio, estabilizadores de
voltagens, medidores de força, projetores de luz, relógios de fiava, caixas elétricas, termofories, transfeddores e registros para dava.
N9 a03.362-.

PIRES" .
Ind., Braf3ileira
II

•
Requerente: Alberto Pires
illeqinerente: Ifazimet Aços Especiais Requerente: Ruzimet Aços Espaciais •
Local: São Paulo
Limitada
'Limitacia
Classe: 11
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Artigos: Fechaduras, trincos, botões
ClaoraClasse: 5
puchadores, cadeados, fechos, ferroa-aiaae• antas de segurança pare Artigos: Aço de carbono; aço besse- ..
roupa •
veiculas.
; xner: aco bruto: ano corruzado; aço
lhos, transcas, Cavadeiras.

"QUEFEINTIMP.

Ind. Brasileira
Requerente: Soateciade cerealista
•
Anteenar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigo: Feijão.
N

e 903.306

_
"MADECO
Ind. Reabilel.ra
Requerente: bladeco Auto-adecania
Limitada,
Local: São Pu
lo .
Classe: 21
Artigos: Alavancas cambio, amor
tecedores de vetc-~, aros &me
ues, salotas, câmaras ri
veículos, breq

Segsalda-feira • 12
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N9 903.375
relhos cirúrgicos, aparelhos eletroguins, botas, botinas, cache-colls, che:
diagnósticos, aparelhos ortopédicos,
nez, calçados:, calacs, calcinhas, gane
I doias, gj rros. guarde-pós, Gravatas,
aparelhos de ou para massagens, aparelhos de ou para pressão arterial,
Ihábitos„japonas, jaquetas, ja.quci;::es,
canos de botas I perneiras), capacetes,
aparelhos de ou para raios infra-vermelho, bisturis, bolsas para uso na
capas, capotes, carapuças, carta as,
medicina, bombas apra uso na medicasacos, canuctes, casulas, ceroulas,
cina, elaçadores cirúrgicos, catgut,
chales, chapéus, chinelos, couter:,.s,
N9 903 .
cintas hopogástricas, dilatadores cicintas, cintos, cinturões, clergyma os,
rúrgicos, ligas para enfermos, luvas
colarinhos, colates, comblnações, coroperadores, luvas para soldadores, papinhos, cucas, culotes dolmans, donos para ataduras, panos para frimiuás, echarpes espartilhos, 'estola s,8"D - BOX
ccionar, pinceis para gargantas, apa- Requerente: Casa cia ssoia . A . — fantasias, fardamentos, fardas, frai relhos de pria.umatórax„ porcelanas
ques, galochas, quepis, quimonos reComércio e Indústria de Metais
para protese dentária, pote: agulhas
galos, renards, rolx.s.s de chambre, rouLocal:
São
Paulo
posta algodão, aparelhos
pas brancas de uso pessoal, roupas
Classes: C e 11 — Titulo
Rcquerentes: João Ifotta Coelho e cirúrgicas
da rádio terapia, sacos de borracha
de baixo, roupas feitas, lenços, libres,
João Coelho
S23.576
lugas, ligas linstries, roupas prof.s.
para 11.50 lilédiCC:n tubos para fins meLocal: São Paulo
dicionais, instrumentos sontóligicos,
sionais, mailots, mandriões, manipu.os,
Classe: 46
mantas de uso pessoal, man-teu:1x,
Artigos: / s uas de lavanderia, abra- instrumentos, óticos, máscaras contra
mantilhas, mantos, martes, martinhas„
sivos para polir, detergente, esfregões, fogo, gazes, poeiras,' máscaras para
meias, nadas confecções, modelaclores,
flanelas quimicamente' preparada anestesias, aparelhos para massagens
i
para limpeza., fósforo, gomas para la- medicionais, meias cirúrgicas, instrus
palas (ponchos-leves), paletós, pari.
mentos obtétricos, muletas, ftalmosvanderias, panos quaniaamenta
tufas, paramentos, palanoirs, padaria
parado para tirar manchas, pasta cópia. osclladores de ocos, tubos de
nas, peles quando vestuário, perneia
para polir, polimento para couro, ma- uso veterinário ordenhas
nas, peugas, pijamas, peitilhos, pitos
Requerente:
Irmãos
Leme
Ltda.
datra, sapatos, pomadas para dar e
ortepédicos .
polainas, ponchos. pulovers, punhos
Local: São Paulo
conservar brilho, pomadas pare; lussoutiens sueters, suagas, suspensor.oss
Classe 8
N9 903.372
trar, pomadas para polir, saio
Artigos: Carregadores de baterias com tailleurs, talabartes, tiaras, togas, t3110
comum.
silicon ou válvula retificadora, aces- cas, túnicas, turbantes, uniformes,
Local: .São Paula
sórios para soldas elétricas, raáouinas roupas para esportes, roupões, saias,
para soldas elétricas, transformadores sandálias, sapatos, sobre-pelizes, soa,
903.353
lidéus, shorts, slacks, stainass, vestidos,.
e retificadores
véus, e virons.
157 " ITOVI."
N9 903.377
903.380
Ind. Bresileiral
!i
rtvI

ar para veículos, direções de veículos,
dragas, carrocerias, eixos de veículos,
carros reboques e suas parte; iateexaltes, estribos de veículos, parabrisa, rodas de veículos, panfaaamas
de veículos e pára'-choques de
veículos.

,raie.
indE

Emsileiref
Requerente: Viés Equipamentos Autoraubiliaticoa Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artiscs: Linv ancas de Cára.1113, amortecedores de vc1cui os, breques, calotas, câmaras de ar para veículos, caxrocerias, carros reboques e suas partes integrantes, direção para veiculos,
dragas, eixos de ve:culos, freios de
velculcrs, guidles pa,ra. veia-das, molas
do veículos, para-brisa, para-choques
cie veiculas, para-lamas de ve:culos,
r-,xTas (.12 vccul.as.
W? 293.259

WOM I K E

r Ind.

lkasileire.

Indústria e CoRequerente: Jovi
náraia de Móveis Ltda.
Requerente: Momike Auto Peças Ltda.
Local: São Paula
Local: Sn
Classe: 40
•
Classe:. 21
1 Piw,Y.7 (^1R00PAS P.MMT/5:
Artigos: Acolchoados para móveis, Artigos: Veículos
e suas partes intearmários, lcços, cadeiras de mólas,
grantes
cadeiras de radas, cadeiras comuns,
cadeiras para escritório, camas com
N9 .903.378
molas, camas corauns, camiseiros, colchões, criado mudo, colchões, cristaleiras, divans, dormitórios, guardaRequerente: Monstra e Co-oh•eio
roupa, poltronas, escrivaninha s, espreRou:Jias "Kripan" Ltda.
guiçadeiras, estantes, estrados de
Local:* São Paulo
cama
Classe: 38
Artigos: Artigos de vestuário de toda;
Ng 903.373
sorte, inclwaye de esportes 0 1 para
crianças
Requerente: Maria Isita Fernandes
Local: SEG. Paulo
'1\
003.381
Classe: 33
Título de Estabelecimento
N9 923.379

r.7[

452P"

HOBBY ' o
Ind Brasileir
Requ, zente: Emesto Capozzoli
Loaal: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Dôees de leite, dõces folheados, dôces de pesse,Tala, &ices cristalizados, dôces cristalizados, dôces de
frutas, sorvetes, balas, bombons, pi- Requerente: Linear — Planejamento e
rolitos, figada, bananada, dõces de
Arte Ltda.
Requerente: 1.:anoel Gonçalves .t1
Local: Sãci Paulo
pêra, drops, roscas dõces
Souza
Classe:
32
,
•
Lotai: São Paulo
Nç 90S.370
Artigos: Almana ques, anuns impresClasse: 50
sos, armários, folhetos impressos, jorArtigos:
Avaliação
t: eadastramanto
nais,
livros,
músicas
impressas,
pro•
'
"CORRIDA A:LUA."
de Imóveis:
imobiliária; corretacans:i
gramas de radio, programas de teleadministração , de bens móveis; Imóvisão, revistas impressas, scripts de
Ind. Brasileira
veis e valores; loteamentos; terraplaa'
televisão, peças cinematográficas, penagern; publicidade; promoção de
ças teatrais, boletins impressos.
--Requerente: Cutonagern lau Ltda.
vendas; empreendimentos; planeja.'
Local: São Paulo
, mentos; execução de plantas -e 1..roGi
N9 993.374
Clalse: 49
jjetos de obras; serviços de desenhos::
Artigos: jogos de passa tempo
;engenharia; agrimensura; Sen iços
lieliográfiacts c. do fotocópias; orienta.:
903.371
'Requerente: Indústria • Co:rareio de ção e estudos; técnicos e financeiros.,
Pnupas "Kripan" Ltda.
-- — - -N.' -903.382
Local: São Paulo
PROSOSPEL
Classe: 38
Ind. Brasileira
Artigos: Para distinguir: cueiros, fraldas, agasalhos, abrigos quando vestuário, alvas, anáguas, aventais. babyj requerente: PholiespeI Produtos IIS.7- Reque-:..ente: Micromess — Indústria doll, barretes, batas, patinas, ..SermuMetalúrgica Limitada
das; calções inclusive para esportes,
pitalart. Ltda.
i
Local: São Paulo
- Local: São Paulo
camisas inclusive para esportes, caClasse: 5
CIa:..5e: ia
misas de farça, camisas-paz:7:o. ca, elruilrgiroz, ag,uIh^", da illi cçã-G, aPa lArti;os: Ferro e aço asado na inchis- misetas, camiso/as, camisolões, blusas,
Gal,*cáfio .-Toju" 1tda.,
tria metalúrgica
Arilsos: Cintos LI)dominai, ,,•.,riclores
blusões, boinas, balerora boalés, borla!:

"TEJO"

14
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41.3.244,

NO 903.383

madttstria: ):, agtioire

Agro Pecuária,
nequerenta: 'fugi
Ltda.
Local: São Paula
Classe: 2
Aatigos: adubos. baraticidas, carrapaaeidafa desinfetantes, defuiaadores,
..tatil'aantes do solo, fungicidas, forgermicides, herbicidas, inseicidas l'cuidas ou aol-, outras formas,
T:iiarobicidas, óleos para fins veterinão
aos, aaticidns, remédios, saoe.o -ainf,atantea, vacinas e ungüentos.
N° 903.384

:41RA
1. (-ü()
2waffidleixài
.a......aata aaaaa — Indústria e COW.ÉCie de Embalagens Lida,
.l'ancal: São Paulo
Classe: 28
Ariagas: arabalagens plásticesi
—

Classe: 38

.1.rtigos2 ambalagens de paps.a.
NO 903.305 . •

Jats - Ái.o cUl .197411

aí'? 903.a93

140 903.3%

Classe: 50
,aatigcs: Saunas, duchas, banhos UR...as, massagens, manicure, pedicuro,
barbearia

o»SDPERd-FERTII
1nd,, Bmaileir

(Seçáo dl;

mestiacia, pasta de amandeim, pataa,
patês, palmito, presuntos, pós para
pudins, suco de frutas para fina ali-'
mciWares; pimenta, vinagre, e uva
. passa.
, ama
N° £03.39fi

Requerente: Sem-Serviços de Engenharia dos Municípios Ltda.
Local: São Paulo
CouvE
Classe 20
Artigos: Para distinguir: Plantas e
Zu chis tri.r res.ilaa,n2
projetos.
Classe: 50
Atividades: Serviços de engenharia,
de terraplanagem, de arquitetura, de
topografia, de drenagem, de atêrro,
Requerente: Roper S. A. — Inovamontagens industriais, instalações intria e Comércio.
dustriais, construções em geral, correLocal: São Paulo
tagens em geral, planejamento e ad- Requerente: iviormanno — Comércio
Classe: 41
e Indústria.
inhaistração de bens nióveis e imóveis,
Artigc3: Para distringuir: azeitam:1a
Local: São Paulo
plantas e projetos.
azeite, aveia, açúcar, biscoitos, conClasae: 48
peihe dirnentos pare alimentos, colorentaaa
Artigos: Para distinguir
N° 903.389
para alimentos, carnes -cm. conserva,
aço.
cereais, dOces, antratca para clonea,
flocos da cereais, feijoada0 frutas ex,
laT,, 903.394
conserva, séca,s e cristaliza:dee, mela
xas séca.s e em tomaram fermento:a
geléias, fiambres, farinhas elimentf,
cias, gorduras; laticiniosa legumes era
conserva, m8ihos, Áriostarde; peixe,a o
mariscos em conserva, radonesea„
&É.
margarina, massas alimentícias, mal,
malte, extrato de tomate, .áloos coa
me.stiveis, pasta de aineadoina, aiddeaa
patês, palmito, presuntos, pés para
Requerente: VIM — Comercio, inapudins, suco de frutas para fins
portação e Exportação Ltda.
manteres, pimenta, /airtagra e avas
Local: Guanabara
pasaa.
Classe: 50
Atividades: Serviços de importação,
NÇ Waã.a97
exportação, compras, venda, representação e consignação de artigos.
XST,K1,5
N° 99.399
• 'URRE B.
N• INMgRON
g NItDÚSTRIÀ C./AU-EMA

k)151,221.SON
325 ilezra
Requerente: Vinícola Petronius Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 42
Artigos: Para distinguir: aguardentes, aperitivos, brandy, bitter, conhaque, servejes, essências para bebidas
alçoolicas, fernet, gim, kummel,
nectar, purich, rum, suco de fretas com álcool, vinhos quinedea, vinhos espumantes, vermutes, vodca e
uisque.

a. miei entz Suore-Son - inattstria
da Artefatos Plásticos Ltda.
raucal: São Paulo
Classe: 21
Arl•ig ass paças a, acessórios plasticos
para automóveis.
CO3.386

NP

ancreram aÃolia Tawassa uma Ran- Reguerente: Vivara--•
gel
nort6ção e Exportç,çâo Ltda.
:aacaa.: São Paula
Local: Guanabara
anaasse: 32
Título de Estabelecimento
,Artiasow. edições impressas, livres ira- &Uses das
classe 8, 13, 17, 40 e 50.
:aéssos, publicações impressao, obras
---- —
imlturais a litaaárias, albuns para 32Na 503.391
.riai, en I.oes, blocos talões, Ralhetos

Requerente: Roper CS.A.
Iria a Comarcia,
Local:
o Paulo
Nome de Yampreaa

raaelaca

ga3 .2U-SW)

933

COMêrtiO, 57.13(1-

-tia R03.387
.
,

o%

•
ONCA

INTEGRIN
Requerente: The Sydney Roas Co,
Local: Estados Unidos da. América.

Classe: 8
Artigos: Tranquilizantes, sedativos,

soporificos e analgésica?.
--aNO 903392

amuam-atm nass Mônica — Mate- .
Ccastruçõez Umitacia.

FORIT
:aecal: São Paulo
Clussa: 16
L ; aaa • ,eam.. distinguia material;
m a era ctszaff:.o, lajotas, manilhas, Requerente: The Sydney
Cd.
, wa.,pliaaes, telhas, estacas, pos- Local: Estados Unidos da América.
ma, tijolos, taiocas, azulejos, ladrilhos,
Classe: 3
rubras, painaia para tetos e parede:a, o Artigos: Tranquilizantes, sedativos,
nc,n rJric=1,-', gvestazê,5)c, •
goperifia:as e analgesie03,
noSS

Requerente: Lateralea O. A. —
dústria e Comercio,ZaratoaaçT.sa o )-Naa.
isortoe2o de Prociatcs AM-mele:a
Local: São 'Paulo
Gesse:
1
Artigos: Pare di,stintrair evaa s avoo
em geral, inclusive o bicha da 02da
InotiJaufla ar,2/ãCILEI
e animada vivos: :Sovinas, casa:anca,
búfalos, equinaa galiriaceoa, ovino; e
suínos.
and IsClasse; 41
Requerente: Repor S. A,
Artigos: Para distinguir prodiato3 e
tria e Comércio.
substâncias alirmenticiaa: Açúcar, alLocal: São Paulo
fafa„ alpiste, amendoins, amido, aveia,
Classe: 41
Artigos: Paia distinguir: Azeitonas, aves abatidas, banha, mame@ em conazeite, aveia, açúcar, biscoitos, con- serva. cerne verde, carnes salgadas e
dimentos para alimentos, colorantes defumadas, cereais, chmarlçaa, condipara alimentos, carnes em conserva, mentos para allinentoa, iiaalc, faricereais, eltSces, extratos para Ocas, nhas alimentícias, fãcuitaa, fiambre,
flocos de cereais, feijoada, frutas em, frutas SéCZS, fubá, geleias, gorduras c
conserva, sêcas e cristalizadas, amei- óleos comestiveia, grânulos, laticínios,
xas sêcas e em conserva, fermentos, legumes, línguas, linguiças, lombos,
ge'élas, fiambres, farinhas alimenta- massas alimentícias, mel, miúdos,
das. gorduras, laticínios, legumes em mortadelas, paias, polvilhos, prezamconserva, mealio, mostarda, peixes e tos, quirelas e sementes para aves,
mariscos em conserva, maioneses, rações balanceadas, raspas, sal, salsimargarina, massas alimentícias, mél, chas, sucos de frutas para fins alimentares, toucinhama zwzimo.
malte, extrato de tomate, Mace e,c-a

Sgid-'o;.-;. '12

DFO OFICiAL
IsT•

(Ser.:o 111)

Janeiro de

1970 149

Classe
39.
N 9 903.412
Artigos: Para distinguir anáguas
o
Babyádoll - bermuuas - Musas
bolaras - cache-co_s - cache-nes
calças - caicinhs.s -- calções - camisas - casacos • - ceroulas -- criales
- cimas - cinbos combinações .
corp.nhos - cuecas - echarpes espartilhas - ;estolas japonas NOCKENSCHALTER
lenços - lingéiics - luvas - manots
- mantilhas - mantos - moaelasores - peignoir - s ;amas - peitilhos
- p_nchos - pussseses
quimonos
- robes de chambre - roupas' oran- Requerente - lng. Erich CzaSeil
cas e de uso pcsseal - roupões & Co.
Requerente: Emaná Propaganda e saias - shorts - soutiens - :•ungas
Local - Viena -• Austria.
Promoções Ltda.
- suspensórios - vendes e véus.
Local: Guanabara
•
Artigos - Chaves netricas, retativas
Ne 203.408
Classe: 50
mailuals.
Requerente: Interaves S. A. - In- Como marca de serviço, de adirdo
dústria e Comércio, Exportação e com o art. 74 do Decreto-lei n9 254,
N9 903.413
Importação de Produtos . Avícolas.
de 28 de fevereiro de 1967 CPI, a ser
Local: São Paulo
usada pe.s, requerente em seu ramo
Nome de Emprêsa.
de negócio propaganda e promoções
em qualquer de suas modalidades.
Ns. 903.401-402
N" liL.$.íOO

lel

.Uftmx

N CaC3

Requerente: Tutelavas S. A. - Indústria e Comércoa Exportação e Importação dr P r odutos Avicolas.
Local: São Paulo
Classe: 19
Artigos: Pesa distinguir aves e ovos
geral,
inclusive
o bicho da sêda
em
e animais vivos: Bovinos, caprinos,
búfalos, equinos, galináceos, ovinos e
subias.
Classe: 41
Artigos: Pa r o, distinguir produtos e
Açúcar,
alimaitícias:
substâncias
alfafa, alpiste, araendoim, amido,
aveia, aae„ abatidas, banha, carnes
em C01.1501:Vd, carne verde, carnes
salgactas e deimnadas, cereais, chouriço, condimentos para alimentos,
:atrelo, farinhas alimanticias, féculas,
fiambre, frutas secas, fubá, geléias,
gorduras e Wats comestíveis, granules, laticínios, legumes, línguas, linguiças, lombo. , massas alimentícias,
mel, miudos, mortadelas, paios, polvilhos, presuntos, quirelas e sementes
para aves, rações balanceadas, raspas, sal, salsichas, sucos de frutas
para fins alimentares, toucinhos e
xarques.
N9 903.403

•

%41'

ese,

Requerente: Othon Correia Netto.
Local: Rio de Janeiro.
Classe: 6
Artigos: Tear manual.

Requerente: Soutiens e Cintas Dar,
ling S. A.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir anáguas, baby-doll, bermudas,
blusas, bolaras,
cachecols, cache-nez, calças, calcinhas,
calções, camisas, casacos, ceroulas,
chales, cintas,
cintos combinações,
corpinhos cuecas, echarpes, espartilhes, estolas, japonas, lenços, lingeries, luvas, maillots, mantilhas, mantos, modeladores, peignoirs, pijamas,
peitilhos, ponchos, pulôveres, quimonos, robes de chambre, roupas brancas de uso pessoal, roupões, saias,
shorts, soutiens, sungas, suspensórios,
toucas, vestidos e véus.
NP 903.406

TEEN -MAN
IND. BRASILEIRA

Requerente -P. Passara & C. S,p,A,
Local - com seds em Alba (Cuneo)
- liada.
Cias „: Sl.
Artigos - Chocsiate; - pralinés
chocolates comestíveis em inrólticress
N9 993.414
Requerente Tabacow S. A.
Local estabelec.da
são Paulo.
Classe - 50.
Genelo: Para distinguir marca a ser
utilizada pela reque:ente para ctistinguir serviços earrelatos com sua atividade que csmoraende decoração de
ambienies, colocações de tapetes e
cortinas, conservação e lavagem de
.
cortinas e tapetes.
Requerente - J. R. Geigy S. A.
NP 903.409
Local - com sede em Basiléia -as
Suíça.
Classe - 2.
Artigos - Preparados para combater
pragas, inclusive herbicidas.
Indústria Brasileira'
N9 903.415-419
Requerente - Artefaiss de Borracha
Record S. A.
Local -- Paraná.
Classe 39 Artigos - Para assinalar e distinguir
genericamente os ortigas da classe, a
saber: Artefatos de borracha e de
guta-percha não incluídos em outras
classes.
N9 903.410

FRAM•DAL

TO r GA

-

A

Indústria—Brasileira

Requeernte - San-ta - Sociedade Algodoeira Maringá, Ltda.
Local - Paraná.
Classe 41.
Artigos - Para assinalar e disisiiguir
genericamente as artigos da classe - Requerente - suntista. -Indústria
a saber: Substâncias alirr,ent-cias e
Têxtil do Nordeste S. A.
seus preparados Ingredientes de aliLoca - -Perna mbuco.
mentos. Es g énalas alimentícias.
Classe - 22.
Artigos - Pios algsdão fios de
N: 903 411
amianto para tecelagem - f i os de linhas, para bordar - fies de cânhamo
para tecelagem - era-ratais Se !Mim
de coser - linha de costura
flOs de relulose para tecelagem
linhas de lãs para crochet
fios
elásticos asara r
- fios em
g eral para tecelaecalassein
gem - fios plásticaS
nara tece l agem -- fios de serzir
ilos de juta para iecelagem - fios do
lães - linhas Para bordar - linhas
nsra coar - iinh
tiara tricotar
fias de linho para s eca/agem - nose.
iesiss de linhs fios de p ylon para
tecelagem - fios de pêlos para teces
'e rrem - fios ie rayon para teerúa..
gssas - fios de sêda .- fios p ara tapes
BRASILMRÀ
çarra
fios _ l i nhas e lá s para tro •r: .
Class
23
Classe:
Requerente - Dias Ss zager Ltda. Artig os: Tecidos ds a irsodão,
tecidos
Reqz'ci en f e -- Sautiens e Cintas
Loc2 1 - SI•N
de a lp aca, tecidos C- amianto, aparas
Darline S. A.
reasse
41
de ts cidss, bati sta, taeldos entremeaLocal estabelecido - São Paulo
Artigo - Café.
dos rl,e borracha, tecidos de cambraia,
Requerente: Soutiens e Cintas Darling S. A.
Local: S.:io Paulo
Classe: 36
tigoS: Para distinguir anáguas,
baby-doll, bermudas, blusas, bolares,
cache-cols, cache-nez, calças, calcinhas, calções, camisas, casacos, ceroulas, chales, cintas, cintos, combinações, corpinhos, cuecas, acharpes, espartilhes, estolas, japonas, lenços, litigarias, luvas, maillots, mantilhas, mantos, modeladores, peignoirs,
pijamas, peitilhos, ponchos, pulôveres, quimonos, robes de chambre,
roupas brancas de uso pessoal, roupões.
N9 903.407

ge.
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%eidos de ceitil:ano, tecidos da caroa, tecidos*de casimira, tecia-se im
prc a neclom de carvão paia reitestiMelatUii, teciciee da celuloses, tecidos
cl,' cetim, tecidos de crepe, tecidos de
arca:ria tacidosde alásticos, fazeridas
em pe; as, tecalos de flanelas, fadar,
teciaos de fustão. teeldce da gabardine aecleos de eenaa, tecidos ama
tecidos de gorgora e, tecidos de gutapercha, teciclos im p ermeaveLs, tecidos
impreenados de qualquer material.
ie:Seies ieolantes em peça, tecidos jersay, tecidos . de juta, tecidos de là
tecido de linho, tecidas de
- malta, tecidas de matéria raestica,
meran, musaceine, tecidos de nylon,
tecidos de epala, tecidos entremeados de ouro, organdi, paco-paco,
panc-courca panos em peça para qualquer fim, tecidos do' papel, pescai,
peNalina, tecidos plásticos, tecidos
entremeados de prata, tecidas de
rama tecides de rayon, retalhos de
tecieles, sarja, sarjinaa, tecidos de
6éda tafetas, tecidos em geral, teci=
aos para quaisquer fins de peças: te•cicoa revestidos de qualquer material,
telas em peça exceto de metal, ressultan tas de tecela gem tumor, veludo, tecidos de vidro, tecidos de viscosa
Classe: 24
. Artigos: Mornos de pano, alforges de
pano, algdãa para alfaiate, ataduras
(exceto para fins niedicincus), braça.
deiras, brocados, cadarços, capas para
rnavets, capas para instrumentos nata
bicais, carapuças (exceto vestuário),
cobeeturae .para cavalos, coberturas
para pianos, cordões de qualquer tecido, debruns, elásticos para vestuários, enfeites de pano, entremeios.
entretelas, estopas de algodão para
adalate, etiqueta, de pano, mantas
(exceto quando vestuários), mortalhas, passamanarias, protetores de
Pano para colchão, rendas, sacola sa• colas, sacos, sianinhas, tela* para
bc:dar, viezes
Classe: 36

Artigos: Abrigos quando vestuário,
agasalhos, bermudas, blusas, blusões,
Calças, capas, capotas, casacos, casacas, clergy-man, fardamentos, paletós, roupas feitas, roupas para esporte, salas, slaks, sobretudos, tathetms,
túnicas, uniformes,. vestidos
Classe: 37 • ,
Artigos: Acolchoados para cama.
acolchoadas para cadeiras, acolchoados para poltronas, cobertas para
cama, cobertas para mesa, cobertores,
'colchas, edredons, esfregões
guardanapos de qualquer tecido
guarniçiies ' para cama, guarnições
para mesa, lençóis de qualquer tecido, mantas para cama, panos de prato e análogos, panos para cobrir ou'
enfeitar móveis, panos para cobrir
alimentos, panos para cozinha, toa>
lhas de altar, toalhas de banho, toalhas de mesa, toalhas de rosto, toa1/ias para banquetas
1419 903.420 -

40'91'

DIARIO . OFICIAL (Seçâo
Classe: 2 /49 :e413.'427
Artigos: Substancias e preparações
quemicas usadas na aericultura, na
norticultura, na veteeinária e para
fins sanitários
tT
'Classe: 46 .
Artigos: Veias, iósforcs, sabão comum
e detergentes, amido, anil epreparaçoes paia lavandaria Artigos e pre- Requerente: Indtastria Trevo Ltda.
Local: Paraná
parações para conservar e polir
Classe: 26
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, coaratticoa, den- Artigos: Artefatos de madeira, osso
Cutelos, sabonetes e preparados para ou marfim, não incluídos em outras
classes.
o cabeio. Artigos de toucador e escovar paia os dentes, unhas, cabelo e
N9 903.428
N9 903.422

REVO

SYRAPRIM
Requerente: Laboratórios Burroughs
Wellcome do Brasil S. A.
.
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Substâncias e preparados
farmacêsticos para a prevenção e
tratamento de infecções bacterianas.
2q9 903.423

,f) 0- X YFEW
Requerente: Dart Industries Inc.
Local: Los Angeles, Estado da Califórnia, Estados tinidos da América
Classe: 3
Artigos: Substancias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicana ou na farmácia. Preparado oral, cujo constituinte ativo é
dextre-propoxifeno, em tabletes ou
comprunidos.
Ne 903.429

Janeiro

de 1970

Classe: 5
Artigos: Aituninio em pó; barras;
chapas; afaima; fios, fitas; lingotes;
massas; perfilados; solda metálica;
tiras, tubos e vergas de metal estampados, laminados, moldados, sornas.
dos, prensados, usinados, cortados cai
forma especial — em bruto ou parcialmente preparados para uso nas
indústrias, pós metálicos para composição de tintas.
N9 903.432
MILI:16ff? Caçula dos Corndete:q)

(O

Sigant da Sorte)

Reluerente: fíjiulti:didos Campeões
Local: Minas Gerais
Classe 49
Expressão de Propaganda
N9 903.433

4st,

WINFIEW
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Requerente: Riggio Tobacco Corporation Limited
Local: Vaduz, Liechtenstein
Requerentes Pri3orlfic0 Marechal
Classe: 44
S. A. Indústria
Artigos: Tabaco ou fumo, cigarros e Cindido Rondon
e Comércio
charutos.
Local: Paraná.
Classe: 41
Ai s 903.424
Artigos: Aves abatidas, caças alimentícias, carnes, chouriços, conservas
alimenticia.s, extrato de carne, fígas MOR .‘
do; tianibn frios, frutas ,gelatinas,
geléias alieranticias, gorduras alimentícias, latecinios, l egumes, leito,
Requerente: E. I. Du Pont de
guas linguiça, lombo, miúdos de lín
ani-Nemours and Company
mais,
mocotó,
mortadela,
peixes,
pesLocal: Wilmington, Estado de cados, presuntos, rabadas, Balames,
Delaware, Estados Unidos da
mimasses, saidinhas, xarques o idepe.
América
• Classe: 28
39 903,430
Artigos: Filmes ou películas- ilexívela
para fins de empacotamento, embalagem, acondicionamento ou enfardamento.
N9 903.424

'PERVINCAMINE

d'er irias

: Kerti S. A. — afflaistaili
e Comércio de Pela'
-Local: Rio Grande do Sul •
•
Classe: 35
Artigos: Artefatos de couros e peles,
a sabe*: Arreios, atacadores, bainhas .
para facas e espadas, bolsas, couros e
peles, caixas, carteiras, calcanheiras,
capas para' álbuns e para livros, carneiras, coleiras, correias, chicotes, co.
pos, debruns, estojos, entre solas, maa
las, maletas, palmilhas, pastas de
couros, porta-atiavre, rédeas, sacos,
selas, solados, tirantes para lamina e

vslizes.

149 903.434

JORNAL
1> A
C"AMARA

-Requerente: Siderminae Ltda.
Local: Minas Gerais
•
Classe: 50
Ramo de atividade: Prestação de serRequerente: Câmara Júnior de
viços de fundição, siderurgia e
Pôrto Alegre
metalurgia.
Local: Rio Grande do gui
Classe: 32
Escritório 'de Produçáo Animal
" No 903.431
Aplicação: De acôrdo com o art. .10
Brasilia
do Código da Propriedade Industrial,
Classe: 19
para os seguintes artigos: Jornais, reAplicação: Cruzamento de touros W8
a
*as_
vistas e publicações em gera/. Anuá,
Charo/ês x zebú e vacas 5/8 Charolès
rios, álbuns impressos, almanaques,
caba
boletins, crônicas imaressa.s, entalogos, calendários, felnetate folhinhas,
Requerente: The Gilletf,e Company
• histórias impressas, livros impressos,
Local: Boston, Estado de ala.ssamétodos para ensino do música, múnditria Brasileira.
su.setts, Estados unidos da América
sica 'impressa prezas imareesas, tele45'
visão é cinema. s ;:.de
Requerente: Unilever Lizaited
filmes, sscrlaie* de cmmn, áe teat.
Re- :t u= : E .1( e rmlz as Lida.
Arliare J. I:
Local: Port Sunlight, Cheshire,
tro, dó televisar).
Local: Mines Gerais
par ados de tzuças.L,,.. sia o ç:',..ele.
intlatega
•
Requerente: Dausse S. à.
Local: Paris, França
Artigos: Produtos Pa,rniacéliticoL
139 903.428 .

ictermlnas
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. Clame: 41
Sorvetes e salgadinho
Classe: 43
Artigos:erantes e água minera

~1206:-

No 903.449

INDÚSTRIA BRASILEIRA
O CUMAX BA HASPITAIIBABE
Requerente: Laboratório tanzetti

Lbnitada
Local: Curitiba
Classe: 3
Artigo: Un produto farmacêutico indicado no tratamento das infecções
produzidas por germes sensíveis à
tetracilina..

Clovis Bismara & Cia. Ltda.
Local: Paraná
Expressão de propaganda

N9 903.436

•B.LAURIA

PIRAMBO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

'CLORANTIL

Classe: 33
No 903.44F

Lua Nova S. A. — Irrestria e
Comércio de Produtos Alimenticios
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigo: 11810 de cóco.
NO 903.441

Requerente: Emprêsa Industrial Ltda.
Local: Fortaleza
ClaSse: 46
Artigo: Sabão comum e saponáceos.

•n•••nnnn

S. Latiria — Publicidade e Rep resen-

tações Ltda.
Local: São Paulo
Assinalar: Serviços de publicidade e
representações, da classe 50.
No 903.446

CRESOZ11§,4'
Midy Farmacêutica S.A

Local: Guanabara
Classe: 3
3640 DA VERDADE
Artigo — Uma especialidade farmacêutica, indicada como analgésico I
antinftematerio
errei — Indústria e Comércio de Te-

N9 903.437 -

•

ciclos S.A.
Local: São Paulo
Frase de Propaganda
Classes: 8, 23, 38

AgroFertil emelt
Requerente: Agrofertil — Indústria e
Comércio Ltda.
Local: Minas Gerais
Ciasses: 2 e 41

Artigos: Incluidos nas classes.
149 903.438

ESCUALO
Requerentes: Fidel Castorani e
Esteban Ca.storani
Local: Argettna
Classe: 49
Artigos: Incluidos na classe.
NO 903.439

Andy Farmacêutica S.A.
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigo — Ura antibiótico
N9 903.450'

N9 903.447

RANSMACO:

,
Lua Nova S.' A. — Indiistr1n e
Comércio de Produtos Alimentícios
•

N9 903.451

Requerente: Transmaco — Transporb
tes e Materiais de Construção Ltda.
Local: Guanabara

Local- São Paulu
Classe: 41

Classe: 50
Aplicação: Serviços de transporta

- Artigo: Beilo de -laranja

•

No 903.442

terrestres e terrapIenagem.
No 903.452

ALHEIRAS

11-K4-E'
Requerente: Tecelagem Kurnorich
Sociedade Anônima
Local Santa Catarina
Atividade!,- Prestação de serviços, es-

pecialmente modas; ateller de costura. instituto de beleza, serviços relacionados cem o benef:elo rn.' -0'3 cie
fios e tecidos a saber: Acabamento,
estamparia, fixação, lavanderia, P1/1-

INSTRIA BRASILEIRA

Requerente: José Luis de Souza Nate
Local: Guanabara
Classe: 8
'Artigos: Discos sonoros, Fitas gravadas
Ne 903.447
Requerente: José Luiz de Souza Neto
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Promoções Artisticas de
cantores, Prestações de Serviços em
Show de rádio, televisão, teatros, bai-

Requerente: Chouriços xurandela
Ltda.
Local: Guanaban
Classe: 41
Artigos da classe
N9 903.453
.

çagem. retorção, tinturaria, penteagem
e cartilagem. Expo sição de modas, les, cinemas, Conjunto Musical e vodesfile de modas. Importação e excal
portação, da classe 50.
N° 903.4,0

N9 903.441

CUM HOTEL
Lua Nova B. A. — Indústria e
Comércio de Produtos Alimentidos
Local: Pãn Paulo
Classe: 41
Artigo: Belo de abacaxi
ArUgo; Polidor para pinturas, vara

Hismara & Cia. Ltda.
Local: Paraná

Assinalar: Balneários, barbearia, hotel, estacionamento, para veleillos,
restaurante, bolte, hospedngem.
risrho, Vi a p;ens,
•mPosiçes*
e desfiles, da Classe A.

Nlf. R. ,Masip.
limai: G .À2 na bara

Reger rente: Azulari,e Azulejos Aritatk
ticos Ltda.
/ Local: Guanabara
Classe: 16
Artigos: Azulejos, ceramicas, ranfill
pisos esmaltados, ladrilhos.

152 %vinda-feira 'ia
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Classe: 41
Artigos: Azeite e óleos comestível

Classe: 36
Artigos: Gravatas

Nu 903.459

,N° 903:465

CEIA

Janeiro

de 1970

)19 903.471

Chantecier

Requeernte: Labor Publicidade e Se-viços de Imprensa S.A.
Local: Guanabara
Classe: 46
Indústria Brasileira
Artigos da classe
Indústria Brasileira
Nome:
Comesa — Comércio e InporN 9 903.455
tação Ltda.
Classes: 41 — 42 — 43
Artigos: Açúcar, arroz, feijão, farinha Requerente: Abreu Loureiro Tecelagem
de mesa, de trigo, fubá e vinagre
e Confecções S.A.
Requerente: Eletro Mecânica Estevei
Local: Guanabara
Limitada
No 902 4-4A
Classe: 23
Local: Rio de Janeiro
Artigos: Tecidos eia geral
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes iate,
N9 903.466
grantes, não incluídas nas classes 7.
Condomínio do Edifício Luciana
10 e 17
Local: Guanabara
Requerente: Granja Pimentel Ltda.
Classe: 33
Local: São Paulo
N9 903.472
Edifício Luciana
Nome de Emprésa
Requerente.. Le..Pehon Representações Comércio e Indústria Ltda.
1\19 903.467
l\P 903.461
Local: Guanabara
Requerente: Hércules S.A. — Indústria
Classe: 46
e Comércio de Calçados e Artefatos
protetora para pinturas, produtos
de Borracha
:ara limpeza de cromados, produtos
Local:
São Paulo
)ara limpeza de metais, produtos para
Classe: 36
iustrar móveis, produtos para limArtigos: Calçados em geral, inclusive
)eza de plásticos, produtos para imsandálias, sapatos, chuteiras, galochas,
wza de couro, produtos para limpeza
botas, blusas, calças, chinelos, meias.
le vidros, produtos para limpeza de
saias, vestidos
torrachas, cêra para conservar brilho
te assoalhos, céra para conservar briNgs 903 . 468-469
Requerente: Veaceslau Peres de SOM
ho de calçados, cêra para lustrar cal;ados, cêra para polir calçados, deterLocal: Guanabara
rentes, fluidos para limpeza le radiaClasse: 32
dores, aromatizantes, antissepticos,
Artigos: Livros Impressos, jornais e realventes, aditivos para subprodutos de
vistas, peças teatrais, cinematográficas
petróleo, produtos para a limpeza das Requerente: Alvaro José da Silva
e publicações em geral
Local:
Guanabara
mãos
Nome de Emprésa
N9 903.473
NP 903.456
N9s 903 . 462-463
' ia ISereallelre
Inctbstr

Granja Pimento{ Ltda,

jOS

Os°

goe§

CCPwa

O
C-N2°

Requerente: Indústrias Polinyl Ltda.
Local: Estado do Rio
Classes: 22 e 23
Artigos: Para distinguir e assinalar fios

mistos, algodão, rayon e outras fibras
sintéticas ou naturais para tecelagem
e malharia. Tecidos de algodão, alpaca,
cambraia, cânhamo, caroá, casemira,
gase, jersey, juta, lã, linho, matéria
plástica, nylon, organdi, rayon, sécia e
tecidos em geral
Requerente: Oswaldo de Lima
Requerente: Tavares Carvalho Roupas
N" ciO3 . 457
Assumpção
Sociedade Anónima
Classe: 36 e 37
Classes: 12 — 13 — 38 — 48 -Local: Guanabara
Artigos: Para distinguir e assinalar bluTitulo do estabelecimento
Classe: 36
sas, blusões, camisas -para esporte, caArtigos: Artigos de vestuário masculino misetas, casacos, chinelos, chuteiras,
N's 903.474-475
Requerente: Tavares Çarvanio Roupas cintos, combinações, estolas, gravatas,
11UP
Sociedade Ahônima
lenços, maillots, meias, pulóveres, quickwocrom
Local: Guanabara
monos, roupas para esporte, saias, saatos abana
—
—
23
—
—
13
11
Classes: 3 — 8
patos, shorts, slaks, soutiens e vestidos.
32 — 35 — 36 — 37 — 38 — 41 — Acolchoados para: cama, cadeiras e pol43 -- 48
tronas, cobertores, colchas, edredons,
Gen,éros: Produtos farmacêuticos, artifronhas, guarnições para cama e mesa,
gos elétricos e aparelhos gétricos, ar- lençois de qualquer -tecido, toalhas de:
Estado do Rio
tigos de joalheria, tecidos em geral, rebanho, mesa c rosto
.
Classe: 10
vistas e jornais, artigos de couro, rouindústria Brasileira
rfi, ro: Grou-, cobalto uma liga ocion- pas e artigos de vestuário, e esporte,
903.170
tiilogica
mesa, papelaria, comestíveis,
caiu:
•
refrigerantes e perfumaria
' 903.458
— --N° 903.464
Requerente: Vulc,.rí Material Plástico
Sociedad Anônima
Maria Solange Gonçalves /Vede
Coutinho
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de estabelecimento

ietrovuica

Canário

TY0 PLA

Locai Guanabara
Casse: 8
Artigos: Benjamins, chaves elétricas,
fios, bases e chaves de fusíveis, inter.
istrie Rrn.sileira
Companhia Nacional de Tecidos Nova ruptorc g , isoladores. plugs, tubos "conindústria Brasileira
duits" e eletroduto,;
América
Classe: 28
.
Local:
Guanabara
Requerente!
Abreu
Loureiro
Tecelagem
Nu: .•. Comes., -- Comércio e imporArtigos: Material plástico em chapas.
Classe: 23
e Confecções S.A,
tação Ltda.
nolaca. fiálhas ou em lençóis
1
Artigos: Tecidos emg eral
Uca!: Guanabara
TAÇA: Guanabara
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Classe 50
belo, gelatina para toucmclor, geléias de
toucador, ge"..mls perfumadas, glicerina Artigos: Serviços de Assessoria, c Pia.
perfumada, glicogelatint para toucador, nejamento na área de marketing, asses.
goma para cabelo, gointrias para touca- soria e planc,amento de quaisquer na.
dor, grampos para cabek, inalantes per- tureza, abrangendo os âmbitos econo.
fumados, incenso, lâminas para barba, micos, jurídico e fiscal, representação pot=
lanolina perfumada, lança-perfume (ex- conta própria e de terceiros, serviços
de cobrança, entrega de avisos
ceto de carr-twal), la?is para barba, efetivos,
lapis para bigodes, lapis para _cílios, ia- e verificação de informações cadastrais.,
.t
Y Indústria
pis para maquilagem, lapis para lábios,
IP 903.488
lapis para pestanas, lapis para sombrancelhas, leites para embelezar a pele, liRequerente: Cruzeiro — Cia. de Cré- mas para unhas, líquidos para uso toudito, Financiamento e Investimento
cador, lixas para unhas, loções para
Requerente: Vulcan Material Plástico
Local: São Paulo
toucador, luvas para banhos, máquinas
Sociedade Anônima
Classe: 50
para alisar cabelo, máquinas para caArtigos: Serviços bancários e de crédito, chear cabelo, máquinas para cortar caLocal: Guanabara
"51
Classe: 28
financiamento e investimento
belo, máquinas para escovar cabeça,
Artigos: Material plástico' chi chapas,
Classe: 33
máquinas para secar cabelo, mucilagem
placas, fôlhas ou em lençóis
Artigos: Atividades financeiras e ban- para sombrancelhas, obreias, perfumaClasse: 8
cárias, crédito, financiamento e inves- das, óleos de babosa, óleos para banho
Artigos: Benjamins, chaves elétricas,
timento
de mar, óleos para cabelo, óleos para
fios, bases e chaves de fusíveis, interuppele (não medicinais), óleos perfumatores, isoladores, plugs, tubos "condttits"
N° 903.485
dos, onduladores de cabelo, papéis emeletrodutos
poados pára toucador, papéis perfumados, pastas dentifricias, pastas para barNus 903 . 478-479
bear, pastas p ara cabelo, pastilhas de
Requerente: José
cheiros, perfumes, pentes, perfumes em
Local: São Paulo
geral, pestanas postiças, petróleo para
Classe 41
toucador, pinças de toucadtr. pinças
Título
para pestanas, pinças para unhas, pin---N° 903.489
-téis para barba, pirucas, pinturas para
cabelo, bigodes, barbas e pestanas, pinturas para rosto, pó de arroz, polidor
Indústria Brasileira
de unhas, pomada não medicinais para cabelo, pomada não medicinal pa•
ra pele, pós para limpeza dos dentes,
Requerente: Vulcan Material Plástico
pós para polir unhas, pós para uso em
Sociedade Anónima
Requerente: Perfumaria e Cosinésticos toucador, pompos para pó de arroz,
Local: Guanabara
"lVlirza" Ltda.
preparados para • cabelo, produtos paClasse: 16
Local: São Paulo
ra máquilagem, púcaros de toucador,
Artigos: Placas para revestimento e paClasse: 48
pulverizadores de perfumes, redes pa•
vimentação, telhas e chapas para coArtigos: Perfumarias, cosméticos, de tou- ra cabelo, regenadores não medicinais
bertura, lambris c fórros, papel e laem toucador, do cabelo, removedores de cuticulas,
minados plásticos para forrar casa, im- cador, absorvente de usoafastadores
de rouge, sabões dentifrícios, sabões._ para
4ceiona
para
toucador,
permeabilizantes para construções
peles das unhas, afiadores de lâminas barba, sabões perfumados, sabonetes
Classe 28
Artigos: Padaria e confeitaria.
de barbear, afiadores de navalhas, águas não medicinais, saboneteira, "sacheis",
Artigos: Material plástico em chapas, de
alfazema, água de beleza, águas de_ sais .perfumados, saquinhos de cheiros, Requerente: Saronord S.A. Roupa, do
placas. &ilhas ou em lençóis
colônia, água. de lavanda, águas de secador de cabelo, "shatnpoos", somNordeste:
guina, águas de rosas, águas de tou- brancelhas postiças, tabletes para limLocal: Ceará.
N 9 903.480
Classe: 36
cador em geral, água para embeleza- peza de unha, talco perfumado, tesoutnento da pele, águas para maquilagem, ras para unhas, tijolos para unhas, tin- Artigos: Artigos de vestuário, de Ma
águas perfumadas, alfinetes para cabe- turas para cabelo, tônicos capilares não sorte, inclusive de esporte, para homens*
lo. alisadores de cabelo, almiscar, almo- medicinais, tranças de cabelo, travessas senhoras, e para crianças, abrigos guano
fadinhas de cheiro, amido perfumado, para cabelo, unhas postiças, vaporiza- do vestuário, agasalhos, alparcatas, a/o
amoladores de lâminas e navalhas, amô- dores de pó de arroz, vaporizadores de vas, aventais, baby-doll, barretes, bao
nia -perfumada, aparelhos para alisar ca- perfume, vaporizadores de talco, vasos tas, batinas, bermudas, blusas, blus5es4
belo, aparelhospara barbear, _ aparelhos de toucador, vernizes para unhas, vi- bobinas, boleros, bonés, borzeguins, boo
aparelho para
tas, botinas, cache-cols, cache-net, cak
nagres aromáticos
para cachear cabelo,
çados, calças, calcinhas, calões, inclusio
cortar cabelo, aparelhos para escove para esporte, camisas, camisas de
var cabelo, aparelhos para frizar
N9 903.486
fôrça, camisas — pagão, camisetas, ca.
Eclitóra Ltda. cabelo; aparelhos para ondular caRequerente: MAG
misolas, carnisolões, canos de botas
belo.
arminhos
para
pó
de
arroz,
atomaLocal: Guanabara
(pefneiras), capacetes, capas, capotes.;
tisadores de perfume, bandolina, bar• Classe: 32
carapuças, cartolas, casacos, casacas',
Artigo,: Edições cie Livros e Revistas bas postiças (exceto carnavalescas), bacasquetes, t asulas, cerolas, chales,
tom, bigodes posfiços, (exceto carnavapéus, chinelos, chuteiras, cintas, cintos,j
lescos), borrificaciores de perfume, briN's 903.481-482
lhantina de, cacheadores de cabelo, car- Requerente: Markinveat
Assessoria cinturões, clergyrnan, colarinhos, coleai
min, carminados de toucador, cera depi- Serviços e Planejamento S.C. Ltda. tes, dolmãs, dominós, echarpes, espar.
tilhos, estolas, fantasias, fardamentos.
latória, cosméticos, crayon para maquiLocal: São Paulo.
fardas, fraldas, fraques, galochas, gan.
lagem, cremes para toucador, cremes paClasse: 50
ra massagens. cremes para pele, cheiros, Artigos: Serviços de Assessoria, e Pla- doias, gôrros guardas-pó, gravatas, há.
cílios postiços, corantes para cabelo, co- nejamento na área de marketing, asses- bitos, japonas, jaquetas, jaquetões, leu'
rantes para pele, cortadores de unha, soria e planejamento de quaisquer na- ços, librés, ligas, lingeries, luvas, mail.
cosméticos, cristais para banho, dentifrí- tureza, abrangendo os S,..thaos econô- lots, mandriões, manípulos, mantas de
cios, depilatórios, desodorantes, dissol- micos, jurídico e fiscal, representação por uso pessoal, manteaux, mantos, martas.,
ventes para toucador, elixir para- pele, conta própria • e de terceiros, serviços atadinhas, meias, meias confecções, mo*
emulsões para. toucador, esmaltes para efetivos de cobranças, entrega de avisos deladores, pelas (ponchos leves), pai&
unhas, essências perfumadas, extratos c verificação de informações cadastrais. tós, pantufas, paramentos, peignoirs, pe.
Inchistxia 0rasi1eirét
perfumados, escôvas de toucador para
lerines, peles guando vestuário, perna.
ras, peugas, pijamas, peitilhos, peitos
banho, escóvas de toucador para cílios,
N9 903.487
escôvas de toucador para pestanas, escôpolainas, ponchos, puloveres, punhos4
I vas de toucador para sobramcelhas, esguépes, guimonos, fegalos, renarcls, roo
bes de chambre, roupas brancas de uscil
covas de toucador para ropas eseóvas
Regra r . vute: Cruzeiro - Cid. de Crédi- dc toucador para unhas, estojos de barpessoal, roupas de baixo, roupas feitas.,
to, Financiamento e Investimento
ba. estojos para manicure, estojos para
roupas para esporte, roupas para opeo
Local: São Paulo
tratamentos de unhas, éter perfumado
rérios, roupões, saias, sandálias, sapas
Classe: . 25
too, sebre-pelizes, solideus, *bort"
para tenteador, extratos (perfume), ferros
A
Ações, apólices, bónus, moedas, para frizar cabelo, fios para limpeza
shooteiras, slakas, sobretudos, Main"
selos e títulos
de dente, fivelas para cabelo. fixadores
soutiens, sueter, sungas, suspensórios,
Classe: 38
'p ara cabelo, fixadores para bigodes,
tailleurs, talabartes,' tiaras, togas, ioll•
Artigos: Impre,sos, cheques em branco. fixadores para cílios, fixadores para pes- Requerente: Markinves;
Aasessorie cas, tenicas, turbantes, uniformes, vaso
falua.:, noas fiscais, notas tanas, fontes de toucador, fumigações Serviços e Planejamente S.C. Ltda. tidos, vestimentas para trabalhadores
ptomis,ju s ias c recibos
perfumadas, ganchos para ondular taLocal: São Paulo
vestuários, Wien, visons.
Ws 903.476-77

N9 s 903 . 483-484

Elite-otite-ar'
Brasileira
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Cu4s4e: 33
1S9 903.507
Arlagas: Para cu.stánsaur impressos em
gemi e artef atos de papel e papelão.
*Slandejas de papelão — blocos de
papel — cai tiies comerciais e de viata — cadernos — Copos de papel —
auplicatas — envelopes — fichas —
anoalagens de papel e papelão —
1 aliais:12.11.ms
de papel — letras de
cambio — notas promissórias — papeis de carta — papéis de aticio —
papel almaço — papel de escrever —
papel higiênico — papel de einbrulho
— pastas de papciao — pratinhos de Requerente: nal° Amado Fartum
Local: Rio Grande do Sul
papelão
Cimas: 41
Artigos: Café em grão — torrado e
Ns 903.503
moído
if9 903.50a

.N9

903.a12

(indústria Brasileira

Requerente: Relèvo Arquitetura in0mocional Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 25
Artigos: Para distinguir: projetos -"plantas — desenhos — maquetas —
displays — estampas -.- flâmulas —
ca_ t.azes — clichês — gravuras e decaieennanias — slides e painéis artistiees — figuras de ornatos — cartões
pastais — estátuas — obras de pintura e escultura e estandes
Local: São Paulo
Classe: 32
'Artigos: Para distinguis: catálogos —
aneárlos — calendários — folhinhas
— álbuns impressos
Classe: 50
Artigos: Posa distinguir serviços de:
construções — arquitetura — instalações e montagens de estantes —
serviços de decorações
Ms. 903.498-502
.111nn•n•

Inaústria Brasileira

Requerenta: Ceniva — Administração
de Bens Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir serviços de.
Administração de bens em geral
Ne 903.504

•

Indústria Brasileira
Requerente: Calçados Etéreo
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 38
Artigos: Calçados
n9 903.509

NURBABY
Ind. Brasileira -

Requerente: Nurbaby — Artigos In-fantis Comercio e Indústria Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 38
Aplicação: Agasalhos — babadores —
blusas — calcinhas — calças — camisetas — camisolas — camisolões —
casquetes -- chales — corpinhos
cueiros — fraldas — Orna — jaquetas — Juvas — 2/24~5e$ man-'
tas — meias — pijamas — pelei=
anadetria Brasileira
-- ponchos — peitilhos — puloveres
— robes de chambre — saias — shorts
— alado — toucas — vestidos
Requerente: Perfumarias Phebo S.A.
Ne 903.605
Classe: 48
Artigos: Na Classe
>I9

9W

.NURBABY
T.nd. Brasileira

•

nas-salto — chapas — bnias — capas
de material plástico para agendas
- er,ses de material plástico —estepara oblatai — amos t
em — frisos — malas — pastas
— Porta-níqueis — porta-notas —
porta-documentos — paliteiros — sacolas e tubos
Classe: 32
Artigos: Para distinguir artigos para
brindes: Anuários — ahnanaques
eadaezietas impressas -- catálogos —

comçxo TURISMO ln-

Re '4404' cite: Fasa Póstero da
Amazônia 13--ss
Local: Pará
•
Classe: 46
Fósforos
Ns 903 515

Requerente: Nurbaby — Artigos
Comércio
fantis Comércio e Indústria Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 17
Classe: 48
..ihrtigos: Para . distinguir artigos e
brindes para escritórios: Abridores de Aplicação: água de alfazema — água
cartas — agendas — berços para ala. de Miranda — água de colônia —

Artigos: Para distinguir artefatos de
material plasticos: Argolas — cabos
para utensílios — capas para objetos
— étrtPiras caixas para acondicio-

Requerente: rasa Fósforo da
Amazónia S.A.
Local: Pará
Classe: 48
Fósforos
119 903.514

nvitistrie Brasileira

Requerente: Auro S.A. Indústria e

ta-borrão — porta-blocos — portacartas — pastas de mesa para astr.— porta-livros e tinteiros
Classe: 28

Requerente: rasa rÓsforo da
Amazônia S.A.
Local: Para
Classe: 46
Artigos: rósforos
Ns 903.513

n

água de rosa — almofadinhas de chei- Ind Bra silelra
ro — cremes para a pele — cristais
para banho — dentifrícios — ehoovas Requerente: Perfumealas Phebo 8.A.
BARRA BONITA,
de toucador para banho — escôvas de
Local: Pará
toucador para cabelo — aso5vas de
Classe:
48
toucador para dente — lanolina PerINDUSTRIA R.A SiLEIRA
Artigos: Na Classe
fumada — óleos perfumados — pas4ç.
tas dentifrícios — pentes — pomadas
Ne 99.511
Requerente: Alão Bruno & Cia. Ltda
não, medicinais para a pele — poraLocal: São Paulo
pons para pó de arroz — sabões e saPara distinguir e assinalar: Azulejos
bonetes perfumados — sais perfuma:••ev,3, alocos pari
do — shanrpoos talco
blocos para C
radin
pavimertações, caixas de cimento
chaminés de concreto, colunas paia
N9 903.506
construções, imitaçaes de manam
para construções, lathalhos, legeotaa
lajes, manilhas. mármores preptuados
para cdastrueões, mosaicos, tanques di
cimento, telhas, tijolos, da classe 16
NO 903,516

GtaiestO

calendários — folhinhas — álbuns
Impressos — folhetos — livrinhop im- Inatisitia- Brasileira
pressos
Classe: 35
Requerente: Augusto Catafesta
'Artigos: Para distinguir artigos &
& Filhos
touros e peles para brindes: Balsas
.... caixas — carteiras — capas para
Local: Rio Grande do Sal
Claase: 42
álbuns e para livros — canas para
iimdas e para cadernetas — etique- Artigos: Aguardente -- aperitivos —
tas de couro — distintivos de couro bitter — conhaque —.fernet — ge.
para brindes — maletas — porta-no- =doa — genebra — prin 101,tpl —
tas — porta-chaves — guarnições licores — truinados
para porta-blocos — poeta-niquele — de uva com álcool —
misto — vinhos e Inrr a
pastai ryallses

IMMO IE 01111BLIIIA DE SIO PAULO
Tradatria Brasileira

-

Perfumasiss Phebo S A.
Porá
eç(
ikg:iaS

Je Católga

Requerente: Instituto de Ortofrenis de São Paulo Ltda.
Local: 'São Paulo
Titulo de este sainente
Classe: 33

N9 903.517

Janeiro de 100 155
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Classe: 48
Artigos: Amido, anil, alvejantes, água
de lavadeira, água sarutárla, cera para
assoalhos, detergmtes, aspei:um cie
aço, fósforos, lixiva, lixas, lã, de aço,
pomadas para calçacios, palha de aço,
preparados para polir e limpar inadatam, vidros; metais e' objetase "panos
para polir e para limpeza, panos de
esmeril e material abruta( empregado
na limpeza de metais e objetos, sabão
em pasta, em pó, em flocos e Eabão
comum, saponáceos, veles e velas à
base de estearina
N9 903,532

Requerente: Instituto de Ortofrenia
de Sã.o Pattlo Ltda.
Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar: Serviços
de psiquiatria, neurologia, clínica médica geral, endocrinolegla, psicolagiaa
fisioterapia, fonistrla, psicomotrotida-1
de, terapia ocupacional, pedagogia;
música, educação física, pintura, modelagem, relieeão, educação de crianças consideradas problemas difíceis,'
retexciadasa débeis mentais, e os com Requerente: Bonança Corretora de
dificuldades perouieas e emocionais da ,
Seguros Ltda.
classe 50
Local: Guanabara
Classe: 50
/te 903.418:521
Artigos: Seguros
, 249 003.523

N9 503.525

Fita Suplementar
Requerente: Companhia Industrial
Zomba Equipamentos de Gerência
Local: São Paulo
Classe : 50
Serviços: para assinalar: Serviços de
contabilidade, planejainentos contábeis, e serviços publicitareis corgelatos

r

"43.520

Requerente: Studebakar Corporation
Local: Indiana, n.:stadoz Unidos da
América
Classe: 'I
Artigos: Tratores, partes e acessórios
dos mesmos

130;NANÇA

Classp: 48
Artigos: Aparelhos de barbear aletria
cos, ágtia oxigenada, água de rafazea
ma, amónia perfumada:, batuas,
lhantinas; barbas artificiais, bigt aes
artificiais, cultos artificiais, creeues
para a pele, cosméticas para a pele,
carmim, cheiros em Da-saram; deauao.
rantes, depilatórios, dissolventes; euroladores elétricas de cabelo, est:).63
de esravas, essências, extratos, urda:.
tes para unhas, escavas para o caberia
dentes, ditos e unhas; fixadores para
o cabelo; glicerina perfumada lurti•
uso de toucador, grampas para o cabe.
lo; incenso; lápis para maquilagem,
loções, loções para barba, ecoe:0as
dentifrícios, lixas para unhas; /eleva
para o cabelo; perucas; papeis, partia.
mudos, perfumes, pçn GrOlcos, pente-s,
pomadas para a pele, pá de arroz, pastas dentifriclas; rouge, redes pee a O
cabelo; sabões e sabonetes perfanma
dos, sais perfumadas, eachetes; tatca
perfumado, tinturas para o. cabelo, tia
jolos para unhas; unhas artificinise
vernizes para unhas, vinagre aroma,*
tico; 1:ampil
ar' 903.530

N9 903.517

ãe"'
. (01
01"12r
'

Indiiiiriíe:Brasileirj
_
IndástriáSrixpilçitt
-

Requerente: Moinhos
'.ras S.A.
Moras
Local: Rio Grande do Norte
Classe: 4
Artigos: Substancias e prndutos de
origem animal, vegetal ou mineral, em
bruto, argila, refratária, adulto em
bruto, algodão em bruto, liscracha em
bruto, bauxita. benjoite ' - eesit, afinfara,
e caonm, chifres, ceias de plantas,
cérea vegetais de carnaúba, e atirar!,
crina de cavalo, crina em geral, ao' rt4. ça em bruto, cascas vegetais, espato,
ervas medicinais, extraias oleosos, estopas, extratos de plantas, enxofre, file
lhas, fibras vegetai% flórea setes, grafites, goma em bruto, granito em bruto. ldeselguhr, ligteclos de plantas, later em bruto ou parcialmente Preparados, minérios metálicos, madeiras
em bruto ou parcialmente trabalhadas.
em toras, serradas e a plainadas, mica,
mármore em bruto, (Salmo de manganês, óleos de cascas vegetais, óleo: em
bruto ou parcialmente Preparadas,
plumbagina em bruto, pó de moldag em, para frua:lições; pedras britadas,
piche em bruto, pedra calcária, plantas medicinais, pedras em bruto, que' bracho, ralara vegetais, resinas, resinas naturais, re.sldiros têxteis, silício,
selvas, talco em bruto. xisto, xisto be•
tinninoso, silicato
Classe: 43
Artigos: Aguardentes, aacritivos, arda
bitter, brandy, conhaque, cervejas, essências para bebidas alcoólicas, genebra, fernet, gin, licores, kumel, matar,
punch, pipermint, rum, suco de Iradas,
com álcool vinhos guinados, vinhos espumantes, vinhos, vermouts, vodka,
whisky
Classe: 43
Artigos: Aguas Minerai.% águas V azo sas aiUficai, bebieas espumantes
sem Alexi, guarr. -0„ gazosa, meneias
para efriv k ;, ifrescos aefrigemotes, eda, miçoa. de
frutas, sifões,
a.

•
.

STEMGAR
itaCa

Requerente: Compa nhia Industrial de
Papel Pirany
Lobal: Guanabara
Classe: 38
Artigos: Papel para impressão "off
set", papel de escrever, de impressão,
de encadernação e para embrulhos,
• Papel crePon, mataborrão, papel de
tecla espécie para desenho. milinaetrado ou não, em blocos, /Olhas e rolos,
papéis e envelopes, tilam de papel
para cartas e outros fins, papel almaço, cadernos escolares, cadernetas, lia
aros e brochuras não tapressos, papelão, cartão e cartolina
N9 903.538.

Requerente: Garrocerias Nieola SO4
ciedade Anônima — Manufaturei
Metálicas
Local: Rio Grande do Sul
f.
Cias:a: 4
Artigos:, Algas marinhas, algodão era

rama. amber, asfalto, argila retrata,
ria, areia para fundição e monezirrei
ca, asbestos azeviche; betume Dauffii
xita, barbas' e oarbatana do baleia,'
borracha bruta, 'oreu; cola, unhamo"
cana da india, cabemos ou crina ani•

mal, corantes animais, vegetais ou
minerais em brutp, cascas para curtir, cera vir g em, ,-eglast cinzas, cortiça, caolim. capim. cera animai ou
vegetal, chifres, eonchas, corai; es,
permacete, enabfre, cseap a, falha-.
gens, fibras; gomas e rolar, em erutok
gordura, grafite e guarani],c ru bruto,
gomalaca. utapercha; hervaa em
bruto; juta; lã em bruto; minhoease
ÏndústiliÇ 131si1eira
madrepérola, marfim, mangance,
•érios, madeiras beatas. acabadas:
semi-acabadas, aplainadas e comPena
Requerente: Cooperativa Agro-Mate sadas;
nacar; bico de, espermacetee
Paraná Ltda.
óleos em bruto; paina. parafina,
Local: Paraná
algoa
pasta de papel, de untle t ra; de
Classe: 41
anitnaise
pedras,
pélas
de
dão
ou
Ia,
Artigos: Erva mate (chimarrão) taelti penas, peugens, piassave, pixe, pale
pa; raizes, ratni, easinae; sebe, anel
regem; talco, talco incitas:alai, terra
rota, turfa.
N 903.a31

•

Requerente: &mear — Sociedade
Técnica em Condicionamento de Ar e
Refrigeração Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Para distinguir condicionadores de ar e suas partes integrantes
N9 003.524 •

.=111

altutá

BRAILE1144
..
Requerente: Sporvel Indústria de Fios
e - Malhas Ltda.Local: São Paulo'
Classe: 38
to
‘
Artigos: Para distinguir; blusas, vesti=
dos, casacos, manteaux, paletbs, coletes, capas, pengnoir, pulóveres, chales,
Requerente: Ruy José Malte te ria Reop-i
combinações, .eales, soutkma,
clediale A
CoLimitada..
calças, c1,1.1
Local: Guanabara
roules, pijamas, meias, lenços e te)t,es

-kF„5
ve-

C.-

pow'
_

adetalleee

1,,,Lwuraturair

-
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Local: Rio Grande do Sul
' Classe: 44
Artigos: Acendedores de c1gana:2s e
charutos, aromanzaciores para fumantes . niasas para (ulmo, tabaco e rapé,
boaudhas; cigarros, charutos, algarailans. cinzeiros; rôlnas de fumo, filtra aara piteiras, fosforeiras, fumo
an.,a .aturado ou uao; isqueiros; .paa
cigarro (á cortado e a venda
luxarias), palha para cigarros,
p , e 3s, ponteiras de cachimbos,
aurta- alarutos, parta-cigarros.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Classe: G
Artigos: D'iôres naturais; mudas para
pornicultura, árvores e arbustos, mudas para a agricultura, horticultura
e floricultura; 'plantas vivas; sementes.
N

9 903.534

pele, pó de arroz, pastas clentifricias;
muge, rêdes para o cabelo; sabões e
sabonetes perfumados, sais perfumados, sachetes; talco perfumado, tinunhas; unhas artificiais; vernizes
turas para o cabelo, tijolos para
para unhas, vinagre aromático;
xampu.
N 9 903.537
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Carncer le s Nicola Soç.'1.72 C Ir de ceei aaiina • - ,Manu f.:1 aras
.aocal: Rio rande do Sue
Classe: 16
igos; Materiais para construções
a aaber: argila, areia,
a ' Lecwts , azulejos; batentes, bala3.1, •
inetparaa construçao,
ta. rar,
cz;:c.:sto, de argila e de mars, canos, co'chapas isoarme;
lantes can'aros, aixilhos, chapas para
aciaertura, cimento, cimento refrata:ria colunas, conexaes paro canalizadeo, cre; dormentes; cdificações prémoldadas, estuque, eatacas, esquadries; fossas, fôlhas de ilardres para
telleados; gésso, ar ades; janelas ia
deilhos, iajes, lajeotas, lajeado, lamelas de metal, iumars, luvas cie
juncao; madeiras para constreçaes,
isola nte ()atra trio e calor,
n*:
manilhas, mosaica-.; parquetes. placoa para pavimentaeao, pedregulhos,
zaz..ças oin.rn2niS de ci mento
gêsso para teLos e paredes; partas,
;rapei para forar casas e papar
:redes, pisos, proclif os de base asfalprodutoa para tornar impertnea
,.e.nl.es as argam issas de cimento
e cl' hidráulica, pedias, paraiele p ip edos, poços tubulares; reserviatõries,
o rodapés; sifões, coleiras para
portas; tintas (para paredes e muros), tanques e caixas d'água, tacos,
talhas, tijolos, ;-,ijoles refratários tubos, tubos de concreto, tubos de ventilação; vigas, !dgarnentos, vergae vitras.
haões, vr.-^" , ^

Requera.Áite; Carrocerias NIcoiss Sociedade . Anônima — Manufaturas
Meeálicas
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Ramo de Atividade: Prestação de
serviço no ramo de projeto% .onstruçoes e assistência técnica de carrocenas para veiculas em geral o manufaturas metálicas.
N9 003.535
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Requerente; S. N. Investimentos
S. A. — Sociedade Corretora
Local: Guanabara
Classe: 50
Ramo de Atividade: Prestação de
serviços de administração de fundos
de investimento e carteiras de valeiras, intermediaçào, corretagem e
custódia da títulos e valiires
rios, assistencia técnico -financeira e
consultoria de investimentos.
N" 903.536
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Requerente: Ruy José Ribeiro
& Cia. Ltda.
Local: Gu^naDara
Classe: 4a
Artigos: Aparelhos de barbear elétricos, água oxi g enada; água de alfazema, amônia perfumada; batons, Ui-.
lhantinas; barbas artificiais, bigodes
artificiais, cílios artificiais, cremes
para a pele, cosméticos rara a pele.
carmim, cheiros e mpastilhas; desodorantes, depilatórios, dissolventes;
enroladores elétrico de cabelo, estojos de escôvas, essências, extratos, esmaltes para unhas, escôvas para o
cabelo, dentes, cílios e unhas; fixadores para o cabeio; glicerina perfumada para uso de toucador, grampos para o cabelo; incenso; lápis
para maquilagem, anões, loções para
barba, líquidos dentifncios, • lixas
para unhas; óleos para o cabeia; perucas; papéis perfumados, perfumes.
petróleos, pentes, pomadas para a

Requerente: Máquinas Agrícolas Altivo S. A.
Local: Minas Gerais
Classe; 5
Artigos: Aluminio em pó; barras;
chapas; fôlhas; fios, fitas; lingotes;
massas; perfilados; solda metálica;
tiras, tubos e vergas de metal estampados, laminados, moldados, torneados, prensados, asinados, cortaaos em
forma especial — am bruto ou parcialmente preparados para uso nas
indústrias, pós ene'ailicos para composição de tintas.
Classe: 6
Artigos: Aparelhos geradores, aquecedores de alimentação P.I.M., arado para espalhar neve, máquinas de
cortar-frios, bomacts de ar para
pneumáticos, bomaas para gasolina,
de incêndio e elétricas; betoneiras,
brocas elétricas, ourrinhos e insufladores de ar, buchas quando parte de
máquinas; caldeiras a vapor, carburadores, carimbos de tôrno, carneiros nidraulicos, cavadeiras P.f.M.,
contraidores de tôrno P.I.M., chumaceiras ou mancais cie anti-fricçao,
coletoras de dínamos e motores, compressores, condensadores; espanadores, espalha neve, cacos quando parte
de máquinas, êmbolos quando parte
de máquinas, engenao de serra, engenho' do cana, engrenagens quando
parte de máquinas, freios quando
parte de máquinas; çainchos de
fricçao, 2,uinchos para caçambas de
arrasto, guinchos de transporte aareo, guindastes; Limpadores de cano
P.I.M., máquinas de imprimir, tubrificadore.s quando parta de TO,quinas a vapor; máquinas de lavar
roupa, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e máquinas têxteis, máquinas de t irar cortiça, máquinas de
limpar e .afiar facas, molas para
máquinas. máquinas frigorificas,
máquinas de rotular, martelos a vapor, moinhos agrícolas, motoaes de
combusta.0 baterna, elétricos e a gás,
motores para biciciczas e motocicietas; pentes quando parte de maquinas, penteadores de teares, rolos.
para estradas, serras inectinicas, ser.
afita, tdrras hidráulicas, •.erras
nos mecanicos, tornos de revólver,
tornos automáticos, tornos verticais,
turbinas, tubulações para caldeiras;
válvulas de uso de máquinas industriais, velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores, quando
parte de máquinas.
Classe: 7
Artigos: Máquina..a e utensílios para
serem usados exclusivamente na
agricultura, a saber: adubadeira,s,
arados arrandadores de tocos, ancinhos e empilhadores combinados;
bombas de jardim, bombas para adubos; ceifadeiras, aarpideires, cultivadores, charruas; escarrificadores, cri
xofradeiras; facas para máquina
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agrícolas, grades • articuladas, gradar,
triangulares, grades de molas paro
agricultura, grades de dascoa ou capotes; l ança-chamas; máquinas paro
pulverizar e borrifra desinfetantes,
máquinaas batedeiraa, máquinas para
Irrigação, máquinas pare, matar kcrmigas e outros ~tos, máquinas do
podar, máquinas sachacleiras,
quinas ensühadoras, máquinas COWtadoras de grama, máquinas niveln.
donas, moinhos de vento, =Matados; rolos com pressores para esfarelar terra; segadeiras, semeacieiras;
tosadores de grama, tratores a sna
rem usados em trabalhes de fazendas; vassouras inecanicas para
jardins.
Classe; 21
Artigos: Veículos e buas p artes integrantes, a saber: Aeronaves, aerostatos, aeroplanos, alavancas da
freios, amortecedores, ambulaaaciaa,
assentos de veiculas, avia., automóveis; balões, bicicletas, aarras
traça°, b raçadeiras de caixas, braçadeiras de eixo, oraçadeiras - de malas, braços de veículos; cisarere',.es,
carros de ba g agens, carreta;
tas de artilharia, carrinhos, cari»
nros de mão, carrinhos y„-.ara
ros, carros para Carga, carro; para
estrada de ferro, carros, carninaõea,
carrocerlas, caroças, carros tanques, camionetas, chaesta
barburadores, chapas de caaaçalhe
de veículos, chapas (ircaa lartra de Velmios, charneiras, coches, canee rara
de tope de veículos, C1.11.1c5 paza propulsores, cubos; desligridors,
de hélices, eixos de locomotivas, eas
xos de veículos, emaareaçõea, cruadores, engates de aorracha, eia-aveza
de ferro, estribos paaa em:vagaras
estribos de veiculoa; r.Z.J3
cos, freios pneumf..`icos, freios pcx,-::
estrada de ferro,
cid
ma; galeras; hastes do veicules,
lices, iates, injetores de
jogos de er=grenaL, eus,
das, jogos de mias 1,xwa
te de toras; lancil:
M4, locomotivas; moias de valia ice,
motocicletas, motoc.clos,
motonetas; navios; einiiaaa;
de armação de lisisuicis; páT1..e•.ques, pára-larric.s, DtbitUrt
remos, rebeaua paea
trocadores, aortas :axe -,aaaalar: a
veiam; tambores de :krzios,
tubuna, tirantes de caii.ros,
trotes, trenós, triciclos, tmel,:s
noractivas ; vagões, rapo*/ a*.
Ramo do Atividade: :ersitza
serviços de assistkiia t:::zanci-i a i,...)nutençâo a trotares comum. v51.1;,:,
ras, motores, r:J.J.T;iiin • -.z, 1
agricolas, viatwas :i:vicairis e ai(
nas agrícolas em ;;;;.,:a7.; )resUir:io C)
SerViCeS
fiirialç.lo
NP 905 .539
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Rrrjuerr*. te: CompnnBie Fint Lua.
de Feni'oroo do Seguranço
Lorrl: Conorbora
Closso: 46

Artigos: Ir6doro3

