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CAPITAL FED3RAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 3-2-67
Expediente do Senhor Secretário
da indústria

QUINTA-FEIRA, 46 DE FEVEREIRO DE UR

EVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Processo indeferido.

N9 135.169 - Moldes e Núcleos pa•
ra fundição e processo para fazer
Expediente do Diretor Geral Te- os mesmos - General Motors Corp.
Republicado por ter satao 0074 publicado por ter saído com incorN9 135.170 - Equipamento para
incorreções.
reções.
unir • tubos de borracha não vulcanizada - Dunlop Rubber Company
Despachos em Recursos
IA&
Senhor Secretário da Indústria
Rio, 3-2-67
- Heraldo Souza Mattos, deu provi- Notificação N9 1.420 - Reservatório para
Uma vez decorrido o
mento aos recursos abaixo interpostos,
de reconsideração previsto pelo Combustivel, com filtro - Farymann
a fim de reformar as decisões ante- praoz
Farny & Weidmann.
artigo 14 da Lei n 9 4.048 de 29-12-61
riores.
N9 149.526 - Processo para fabrie mais dez dias para eventuais junTõrmo n9 45.638 - Privilégio de tadas de reconsiderações e se do mea- car uma resistência elétrica laminar
invençao: Ap erfeiçoamentos em tacos mo não se tiver valido nenhum in- ou de camada - Jean Jules Henri
para assoalho.
teressado, fica notificado o reque- Ardouin
Reguei ente: Otto Damianik.
rente abaixo mencionado, a compare- N9 149.950 - Proces.sador -.Speiry
Recorrente: Victor Pereira Bacellar. cer a êste Departamento, a fim de Rand Corp.
Processo indeferido.
efetuar o pagamento da primeira
Modêlo de Utilidades Deferido
Pedido de preferência
anuidade no prazo de sessenta (60.,
Flavio Fongaro.
dias, na forma do parágrafo único do
N9
- Cade.rneta para cálHeciair -- Natal - Cocco - no artigo 33, do Código da" Propriedade culo149.968
e planejamento da semana pedido de preferência do tétano n9 Industrial.
Jacob zagury.
159.200, privilégio de invenção: Novas
RESTAURAÇÃO DE MODELO
disposições introduzidas em válvulas
Desenho ou Modélo Industrial
INDUSTRIAL
para o controle de fluidos líquidos
Deferido
ou gasosos - Concedo a preferência Urino ri9
161.336 - Nôvo modeto
em virtude dos argumentos apre- de
recipiente individual para sorve- N 9 150.003 - Nova e original consentados.
fig uração-, ornamental aplicada a santes e doces em geral.
dálias - J. Frucchl.
O Senhor Secretário da Indústria
Requerente
Fábrica
de
copos
de
N9 150.010 - nitro modêlo de ren•-• Heraldo Souza Mattos, deu provimento ao recurso interposto abaixo, massa para sorvetes e biscoitos Co- da - Fábrica de Filó S.A.
niexpress
Ltda.
Concedo
a
restaua fim de reformar a decisão anterior.
N9 150.082 - Nôvo modelo de coTêrmo n9 425.584 - marca Lon- ração.
luna suporte para p rancheta - Madon.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA rio Lino.
N9 150.083 - Original modelo de
Requerente: Indústria e Comércio
DIVISÃO DE PATENTES
suporte para prancheta - Mario Lino.
C. Cotellessa S.A.
N9 150.084 - Nôvo modêlo de peRio, 3-2-67
Processo deferido.
destal-suporte para prancheta - MaNotificação
rio Uno.
Têrmo n9 275.367 - Marca Hebe.
Requerente:
Instituto Cientifico Uma vez decorrido o prazo de re•
N9 150.085 - Original modelo de
Medicator Ltda.
conáderação previsto pelo art. 14 da
para prancheta - MaRecorrente:
Biológico Lei n9 4.048 de 29-12-61, e mais dez base-suporte
Instituto
rio Uno.
Herb S.A.
dias pari eventuais juntadas de reN9 158.453 - Um desenho indusProcesso indeferido,
considerações e se do mesmo não se trial para capsulas reprodutoras de
tiver valido nenhum interessado, fi- fonógrafos - General Electric ComO Senhor Secretário da Indústria cam notificados os requerentes abai- pany.
- Heraldo Souza Mattos, negou pro- xo mencionados a comparecer a êste
N9 159.591 - Original modêlo de
vimento ao recurso interposto abai- Departamento a fim de efetuarem o
xo, a fim de manter as decisões ante- pagamento da primeira anuidade no peneira com fundo de tela de nylon
riores.
prazo de sessenta (60) dias, na for- - José Ratcov e Paulo Rochettl.
N9 159.845 - Caixeta para embaTêrmo n9 301.550 - Marca Tou- ma do parágrafo único do art. 33 do
C.P.Y., para que sejam expedidas as lagem e uso de palitos - Doces e
ricamp.
respectivas
cartas
patentes:
conservas
Vontobel Ltda.
Requerente: International Total
N9 159.864 - Nõvo desenho ornaCetim Corporation - Reg. - Trust.
.Privilégio de Invenção Deferido
mental para tecidos - Tecidos PluRecorrente: Guido
Caloi.
ma S.A.
Processo deferido.
N9 119.519 - Broca de percussão
N9 159.865 - Original desenho paO Senhor Secretário da Indústria
Westinghouse Air Brake Company.
-tecidos - Tecidos Pluma S.A.
Ileralão Souza ,Mattos, deu provi127.615 - Válvula ou tubo para raN9
159.866 - Nõvo e original desemento ao recurso interposto, abaixo, impressão eletrostática - A.B. Dick
nho ornamental para tecidos - Tecia fim de reformar a decisão an- Company.
dos Pluma S.A.
terior.
N9 131.963 - Fabricação de disco
N9 159.857 - Nôvo modelo de vaTêrmo n9 411.865 - Marca Skai. para roda e aro, montagem e pro- p orizador para líquidos - Wang
Requerente: José de. Alencar Duar- cesso de soldagem, equipamento pa- Chein.
N9 150. 965 - New° mcdêlo de capa
ra Produzir o mesmo e o produto rete de Souza.
Recorrente: Smfth, Kline 85 Frendi sultante - The Firestane Tire & para botiião de g ás doméstica -. 'Labora tories.
Rubber Coma MV.
winio Montezzo Filho.

N9 160.599 - N6vo modêlo de Cuba
1
Keyes Fibre Company.
N9 160.719 - Original configuração
em capa de líquidificadOr - Stellato
& Espósito Ltda.
N9 161.138 - Original disposição em
capa protetora de papel higiênico Paulson Com, e Representações Ltd%
N9 162.825 - Alça para molas --â
Atma Paulista S.A. Ind. e Com.
N9 161.191 - Nõvo modêlo de painel para rádios de veículos - Carper Rádios e Acessórios Ltda
N9 161.507 - Nova e original confi g uração ornamental aplicada a bo.,
tões acionadores de aparelhos eletrônicos - Goldring Eletrônica Ltda.
N9 161.615 - Novomodèlo de braço
para poltronas e sofás - Fabla.no
Olavo Gomes Pinto.
N9 161.619 - Nôvo modêlo de Plug
Macho - Waldemar Clemente.
N9 161.638 - Nôvo modelo de moldura para placas de veículos e outros
- caimon Ariana.
N9 161.670 - Nova ornamentação
era to petes para veículos - Giorglo
Rondina.
N9 151.865 - Nova forma ou confienracão em compensadores de partida para motores elétricos - Rifa 5,
A. Eq uipamentos Elétricos.
-

Desarguinantento de Privilégio de
Invenção
N9 126.184 - Um aquecedor de
alim entado a ó l eo ou outro combustível Itouido - Keitaro Ogawa.
Concedo o desarquivamento.
N9 133.991
Nôvo fusível do tipo
de temp ão - Luis Alcides Rozzattt.
- Concedo o desarquivamento.
N9 139.267 - Nevo arado para tratores - Yoshisuke Oura - Concedo o
desarquivamento...
é g ua

Desarguivamento de Modelo de
Utilidade
N9 116.743 - Original régua pediátrica - Dr. Olavo Lustosa Concedo o desarquivamento.
Privilégio de Invenção Indeferido
N9 113.478 - A perfeiçoamentos em
gabinetes p ara refrigeradores - Piásticos Hevea Ltda.
Modelo de Utilidade Indeferido
N9 114.823 - Nova disposição construtiva em cofres públicos de uso
d iv idual, destinados A, guarda de va.
lôre.s - Carlos Collini Netto.
N9 )9 .512 - Nôvo modélo de em.
belan. 1 Para retzlec - Arthur Main

de

arvalhu.
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éXPEDIENTE

- As Repartições Públicas'
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diàriamente, até às
DIRETOR GERAL
15 hora'.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinen.
CHEFE no senvtoc) oa pueeleAçoSEn
CHEFE DA 5E00 PLE aiertikaeZo
les à matéria retribuída, nos
FLORIANO GUIMM AES
MURILO
FERREIRA
ALVES
•
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
lança° ,ft
das 13 às 16 horas, no máxi
•adio 6• publicidade de expediente do DePartairooriEb
mo até 72 horas após a saída
Nacional de Propriedad• Industriai do MInleterie
do, órgãos oficiais.
da IndO•trle • Comércio
naa
Oficinas
no Departamento de Imprensa Nacional
Impresso
- Os originais deverão ser
tas:~~~
'dactilografados e autentica- a•••nn••n.~~11n••n•
dos. ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
FITNCION,(RTOS
exterior, . que serão sempre REPARTIÇÕES R PARTICULARES
Capital e Interior:
Capital e Interior:
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6.000, Semestre . • • Cr$ 4.500
época, por seis meses . ou um Ano .
. . . . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
01110.

Exterior:

As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensa., semi
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de.
validade de suas assinaturas.'
na parte superior do enderêço

Exterior:

Cr$ 13.000 Ano .

vão impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
A . fim de evitar solução de
continuidade no recekimento

N9 139.763 - Carmen Pascuet BusDesenho ou Moda) Industrial
Indeferido
queis.
•
N 9 115.953 - Fecho de segurança N9 139.764 - Inda, de Chocolate
• Cia. Fábrica de Botões e Artefatos Lacta S.A.
N9 139.7(0 - Karel Ctvrtnik.
de Metal.
N9 , 139.771 - José Tuono.
N9 159.096 - Fecho especial para
acabamento das camisas e similares N9' 139.772 - José Tuono.
N'_ 139.778 - Juvenal Zani
▪ Wladyslaw Zalewski.
N9 139.808 - Edmundo Christianini.
Recursos Interpostos
N9 139.975 - CIBA Société AnonySoc. de Com. e Refrigeração Sprin- me. (Arquivem-se os processos).
ger Ltda. (no recurso interposto ao
indeferimento do termo n9 128.869,
Reconsideragdo de Despachos
modelo de utilidade purificador ai,
ar).
O Senhor Diretor acolheu os pedidos de reconsideração dos despachos
Arquivamento de Processos
interpostos nos processos abaixo menForam mandados arquivar os se- cionados a fim de reformar as deciguintes processos abaixo mencio- sões anteriores:
Têrmo: n9 98.142 - Priv. invenção
nados:
Nekvo dispositivo adaptável em telas
N 9 91.727 - Antonio Andriolli.
N9 106.039 - Farbenfabriken Bayer de receptores de televisão.
Recorrente: Albano de Almeida P1Aktiengesellschaft.
ticos Rologar Ltda.
N 9 106.531 - Euclydes Martins.
N9 107.514 - Nopco Chemical Com- Requerente: Ind. de Artefatos Piásgueiredo.
pany.
N9 109.086 - Cilag - Chenaie AkProcesso indeferido.
tiengesellschaft.
Cia.
Ltda.:
&
Têrmo:
N9 113.181 - Waldir
N9 117.091 - José Appolinario Ro- N. 100.107 - Mod. utilidade Esdrigues.
ti5jo com Tampa Embutida e CorreN9 128.564 - João Emenesio Pinto diça - Requerente -Itzhak 'Inger N9 130.916 - Farbemlábriken Bayer Recorrente Atina Paulista S . A . Ind. e
Aktiengesellschaft.
N9 135.277 - Hélio Oscar de Carva- Com. - Processo indeferido.
lho Sant'Arma e Luiz Carlos de Aqui- N. 111.788 - Priv. invenção Novo vaporizador - Requerente no Ramalho.
N9 135.910 - Country House do Inds . Reunidas Balda S . A. - Recor..
Brasil S.A.
rente Man Factor êi Co.. - Proces119 136.161 - Paul S'altay.
so indeferiáo.
N9 137.298 - Sergio Borda e RoO Senhor Diretor negou acolhiment
berto floris Borda.
N9 138.614 - Ideal-Standard S.A, aos pedidos de kconsideração dos despachos interpostos nos processos abaixo
Ind. e Com.
mencionados a fim de manter as deci.;
N 9 138.806 - João dos Santos
N9 139.399 - António Luiz Pentea- ses anteriores:
do Alvarenga.
Têrmo:
N 9 139.406 - Nicolas FIaralyi floehinger.
N.
111.776 - Priv.. invenção: Um
NO 139.457 - Farbenfabriken Jler
novo modêlo á tala de junção camuaktiengesellschaft.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
peloà órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitam os usem os interessados

preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Vocional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato CO assinatura.

-

O funcionário público

federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da as-

Cr$ 10.000 sinatura.

dos jornais, devem os assinantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

- O custo de cada exem.
piar atrasado dos .órgãos
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N. 138.150 - Pulin Orlanda Carnliada - Requerente: Cia. Química Industr;a1 de Laminados - Processo in- panile .
N. 148.667 - Eduardo Hegedus
deferido.
N. 148.698 - Mario Evaristo StanExigências
gherlini
N. 148.831 - Chicago Bridge 8
Têrmos com exigências a cumprir:
I ron Company.
• N. 104.726 - Rockwell-Standard
N. 148.843 - Pripart S.A.
Corp . ( do estado de Delaware) .
N. 148.852 - British-American ToN. 132.567 - Kappel Weilen Cia. bacco Company Ltd .
Ltda .
N. 148.867 - Fakir - Werk Kl.
• N. 136.960 - Casa da Borracha cherer, Maschlnen Und Metal-Lwaren,
S.A.
fabrik.
N. 143.619 - Refrigeração Springer
N. 148.868 - Sylvio Sciumbata 8
Com.
S.A. - Ind . e
Filhos Ltda .
N. 146.203 - N . V . Organon .
N. 83.505 - Hudson Foam Plásti- N. 148.937 - Orlando Pires Cordiero.
cos Corp .
N. 148.943 - Max Amsler.
N. 91.360 - Libbey-Owens-Ford
N. 149.858 - Belmiro Scarinci.
Glass Company.
N. 149.963 - Sperry Rani Corp
N. 98.717 - Hooker ElectrochemtN. 149.965 - N . V . Philips*Glo,
cal Company.
N. 109.842 - Compagnie de Pont- lampenfabrieken.
N. 149.998 - U.SS. Filter Corp
A-Mousson.
N. 150.002
Inds . Brasileiras EleN. 112.214 - Libbey-Oweils-Ford trometalúrgicas S.A.
Glass Company.
N. 150.004 - Cresio Andrade SilN. 122.457 - Armour And Com- veira.
pany.
N. 150.097 - Arilson de Campos
N. 123.030 - Solvay
Cie.
Pires e Ugo Soares Pinheiro Chagas.
N. 123.878 - N.V. Philips'GloelN. 150.138 - Luiz Gonzaga Frota
lampenfabrieken
N. 130.670 - Produtos Plásticos Carneiro.
Delfim Ltda. - Torno sem efeito o N,. 166.424 - Chen A Ming .
N. 165.385 - Theodor Darie.
despacho de arq uivamento.
N. 166.167 - Meridional S . A. N. 139.541 - John s-Manville Corp. Com. e Ind.
N.139.541 - johns-Manville Corp.
Ns. 166.417 - 166.418 - 166.419
N. - 139.605 - Johns-Manville Corp.
166.420
166.421 e 166.422
N. 139.615 - Hooker Chemical Ofiicna de Pinturas em Tecidos uSo»
Corp.
Ltda. •
N. 139.387 - Eteocles Carlos Al.. N. 142.854 - Lighey-Owens-Ford
Glass Company.
berto Laurindo.
N. 139.388 - Eteocles Carlos AIN. 147.149 - Syntex Corp .
berto Laurindo.
N. 166.034 - Vigaudas Navickas.
N. 142.385 - Libbey-Ow2ns-Ford N. 167.579 - Martin Stahle.
Glass Company.
N. 167.533 - Continental Oil Com..
N. 124.453 - Marié Jean-Claude. pany.
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N. 167.706 - Rohm 8 Haas Company.
N. 167.708 - Bat-Plast Inl. e Comércio de Plásticos Ltda.
N. 167.747 - Louis de Souza
Aguiar.
N. 167.732 - Tiox-Tinten-Und Klebstotfwerk G.uellschaft
N. 167.739 - Josinete Cavalcante
Pereira.
N. 167, .740 - j?sinete Cavalcante
•
Pereira.
Calçados Ciro S.A.
N. 167.787
• Ind. e Com.
N. 167.790 - Produtos Contact
S.A.
N. 167.791 - Giuseppe Carapella.
N. 167.792 - Nicanor OU.
N. 167.793 - Florenza Arte Decorações S.A.
N. 167.796 - Vale Dourado Engenharia - Ind. - Com. Ltda.
N. 167.797 - Martinez, Ortube
Cia. Ltda.
N. 167.818 - Ind. e Com. Pissolli

S.A.
N. 167.824 - São Paulo Alparga,
tas S.A.
N. 167.828 - Antal Shober.
N. 174.514 - Eduardo de Lima
Castro Neto.
Eduardo de Lima
N. 171.715
Castro Neto.
177.669 - Maria Portalupu N.
Bock.
N. 177.797 - R. Souza Ferreira.
N. 177.883 - Laboratórios Sanap
Ltda.
•
N. 177.928 - J.E.F. El Gilany
Con1ccções.
N. 1/8.098 - Yoshinori Ltda.
N. 178.099 - Yoshinori Toda.
N. 178.225 - Cirrna Inseticidas Limitada.
N. 178.309 - Ângelo Rabin.
N. 178.310 - Ângelo Rabin.
N. 178.497 - Produtos Eletrônicos
Metaltcx Ltda.
N. 178.451 - Molaris 8 Cia. Limitada.
N. 178.468 - Geraldo Ottoni Gonçalves Ferreira.
N. 178.722 - São Paulo Alpagrfatas S.A.
N. 178.722 - São Paulo Alpargatas S.A.
N. 178.760 - Giroflex S.A. Cadeiras e Poltrona>.
N. 148.655 - Hirofumi Ikesaki.
N. 148.671 - Galdo-Plast Ind. e
Com. Ltda.
N. 148.690 - Brinquedos Play..
Ground Ltda.
N. 148.702 - Alfano & Karbas Limitada.
N. 148.703 - Svea Urban Feneberg.
N. 148.743 - Metal Cosures Ltd.
N. '148.744 - Acessórios Especiais
S.A.
N. 148.749 - Ind. de Moveis Estofados «W» Ltda.
N. 148.775 - Mario Ursic.
N. 148.780 - Brás Albanese.
N.. 148.920 - Alchimino Benedito
Nicaretta.
Giorclano Bruno BisN. 148.957
marck.
, N. 150.158 - Inds. Elétricas e Musicais Fábrica Odeon S.A.
N.° 150,270 - Commissariat A

N.° 150.159 - Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon
S. A.
N." 165.783 - OswaldO Jesus
Áavier marques.
N." 14á....l.1/ - Union Carbide
Corp.
N." 148.027 - Amp Incorporated.
N." 148.229 - Glaverbel S. A.
N.° 148.534 - Cominissariat a
L'Energie Atomique.
N.° 148.620 - National Research
Development Corp.
N.° 148.792 - Westinghouse
Electric Corp.
N." 148.913 - Temes2a1 Metallurgical Corp.
N.° 150.427 - Bowser Inc.
N.° 146.630 - Nicotino Guima.
rães Moreira.
N.° 147.775 - Milton Silva Lima
N.° 133.330 Westinghouse
Electric Corp.
N° 138 696 - Walter de Hollanda Cavaleanti .
N.° 140.369 - Gemi ra1 MOtors
Corp.
N.° 144.043 - IN. V Philips'
Gleeilamnenenbrieken.
N.° 123.297 - Inthisiria e CoA rl fs fatos de norrachP
T

9 '74 ! ___
Uritish Ãltinilminan Com pany Ltd.
N.° 142.831 - Cai ladustrial
e Mercantil de krW-dos de Ferro
N.° 143.367 - Elektro Thermit
Mien.
INT° 147.307 - Compagnie Genarale çl Geo,divb , que e Institut
T.7aanerd: cio PM-role, des Carbw.
T.,,b^ifjanfc,
rp ,, ç
Na 1A7 A I R
gani; Simornoto.
1V ." 147.966 -4- José Luiz Lorn
bardi.
Che,metran Corp.
N.° 148.536
N.° 148.815 - Rheem Manufacturing Company.
N.° 149.506 - Waldyr -Paulo de
Aguiar.
N.° 149.772 - Humberto de
Marchi Gherini.
- N.° 149.911 - Antônio Christino' Mello.
N.° 150.465 - José, Joaquim
Aguada.
N.° 141.279 - Dymo Industries Inc.
N.° 145.339 - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.
N.° 145.900 - American Machine & Foundry Company.
N.° 147.228 - Aluminitun Laboratories Ltd.
N.° 147.294 - Maschinenfabrik
Ruti A. G.
N.° 147.943 - N. V Philips'
Gloeilampenfabrieken.
N.° 147.676 - Líquigas S.p.A.
e Luigi Bianchi.
N.° 167.844 - Johannes Lambertus Franciscus Maria Molenschot.
N.° 147.708 - A. B. Dick Company.
N.° 147.887 - Rederi AktieboN.° 149.952 - Norton Company laget Soya.
N.° 149.981 - General Motors
N.° 148.039 - W. R. Grace &
Co.
Corp.
Pirelli Societa
N.° 148.538 - Minnesota MiN.° 150.237
ning And Manufacturing Company
Companp.
IV 1/11

N.° 149.039 - Bror Sigurd
Olsson.
Ne 149.143' - Sperrv Rand
Corp.
N.° 149.195 - Artur Fische..
N.° 149.720 - General Electric
Company.
N.° 149.921 - General Electric
L'Energie Atomique.
N.° 150.359 - Amp lncorporated.
EXPEDIENTE DO DIRMOR
De 3 de fevereiro d.e 1967
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei n.° 4.04A de 29 de
dezembro de 1961e mais 10 dias
para eventuais juntadas de reconsideração e do mesmo não tendo
valido nenhum interessado serão
logo expedidos os certificados
abaixo.
Restauração de registros de
marcas:
N.° 414.851 - MAS k DlASA
- Distribuidora e Importação de
Automóveis S. A. - Classe 6 Concedo a restauração.
N.° 424.208 - Emblemática indústria C. . Fabrini S. A. Classe 21 - Concedo a restauração.
N.° 423.726 - Fernão Dias Fazenda Fernão Dias . Ltda. Classe 12 - Concedo a restauração.
N." 424.416 - Emblemática Cia.' de Tintas e Vernzes P.. 'Montes:mo - Classe 1 - Concedo a
restauração.
N.° 426 517 - Wayerbas - Indústria de Condutores Elétricos
Wayerbas Ltda. - Classe 8 Concedo a restauração.
N.° 435.204 - Inpreme - Metalúrgica Inpreme Ltda. - Classe
n.° 11 - Concedo a res'auração
Restauração de Maios de estabelecimentos:
N.° 412.703 - TaPPrinba
Angélo Rizzato - Cltisses 33, 41.
42 e 43 - Concedo a resturação
N.° 420.952 - La Petit Cbaumiare - Victoriano Martins
Classes 33, 41, 42 e 43.
Diversos:
N.° 437.007 - Comércio e Representações Yoshida Ltda. Mantenho o arquivamento.
Indústrias Reunidas Vidrobras
Ltda. - No pedido de desarquivamento. da marca Vidroplas têrmo 400 978 - Parecenio-me jusAVISO AS REPARTMES
PÚBLICAS
' O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em ge.
ral, que deverão providenciar a reforma das assinaturas dou órgãos oficiais,
até o alia 28 do fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.
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tas as razões invocadas P ri pedido
de desarquivamento fls. 27-3,
do acolhimento ao mesmo, delerindo-o e renovo a oxig,encia
sentido. -de Indústrias Reunidas
Vidrobras Ltda. pravar que Ma-.
peliu arecorrida V i drobras Cia.
Industrial de Plásticos a alterai a
sua denominação social informar'.
do também o resultado da ação
judicial.
Desarquivamento de processos
Foram tornados sem efeitos os
arquivamentos nos processos abaixo mencionados.
N.° 530.210. - Antônio Batista
Ribeiro.
Flelroinecânica
N.° 530.211
Riotema Ltda.
N.° 530.212 - Antônio Corrêa
Freitas.
N.° 530.213 - Anemio Corrêa
Freitas.
N.° 530.214 - João Baptista
Falkembach.
N.° 530.215 - Tipografia São
João Ltda.
N.° 530.216 - João Baptista
Falkembach.
N.° 530.217 - Jóia Automóvel
N.c..
Ltda
530.218 - Kirnando José
Marques Viegas.
N.° 530.219 - irmães Salto &
Cia. Ltda.
N.° 530.220 - A Martello St
Cia. Ltda.
N.' 530.221 - Prima Sjlipaandl
N.° 530.222 - Felicio Gonçalves de Santana.
N.° 530.223 - Limpadora Modal Ltda.
N." 530.227 - indústria de
Plásticos Acarina Ltda.
N.',C30.228 - Montenegro arretores de Seguros S. C Lida
N.° 530 230 - João de Gouveia.
N.° 530.233 - indústria Gráfica
Ornam Ltda.
N.' 530.234 - Fáb aica de Brinquedos T.asalvia Ltda.
Ayr Quinteto
N.° 530.235
Portugal.
N.° 530.236 - Panificadora Nadir Ltda.
N.° 530.239 - Pia Aparelhos P.
Parques Infantil Lida
N.° 530.240 - Fundição Cardenuto indústria e Comércio S. A.
N.° 530.241 - Farmácia Curuça
Ltda.
N.' 530.242 - Mica - Rol] Sociedade Anónima Indústria e Comércio.
N.° 530.243 - Mica - Boll Sociedade .Anónima Indústria e Comércio.
N.° 530.247 - Cardecor S. A.
Suprimentos Automobilísticos.
N.° 530.250 - Confecções Amir
Ltda.
N.° 530.251 - Imos ind4striaS
Reunidas Construções e Obras Se-.
niáriois Ltda.
N.° 530.267 - Ivan M. Pereira,
N.° 530.268 - Galeria Penha de
Roupas Ltda.
N° 530 270 - Org Eldorado
Ltda.
" 530 271 - Viúva Alvarez

Filhos Ltda.
N.° 530.272 - '•oão MavIchian,
N.° 530.293 - Jair Rodriguea
Costa.
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N. 530.276 - Esfhige S. 4,
Comércio e Importação.
N.° 530.279 - Indústria e Comércio de Móveis Gernian Ltda.
N.° 530.280 - Novarte Técnica
Moderna Odontológica Ltda.
N .°530.283 Citex - Comissaria Importação, Transportadora
e Importação.
N." 530.288 - La IlefSublicana
S. A.
N. 530.289 - La Republicana
S. A.
N." 530.292 - La Republicana
S. A.
N.° 530.294 - Karl Veit S A
Exportação, Comércio e Indústria
de Madeiras. •
N.° 530.295 - Ka
SA
Exportação, Comércio e Indústria
de Madeiras.
N.° 530.296 - Kari Velt S. A
Exportação, Comércio e Indústria
de Madeiras.
N.° 530 297 - Panificadora
N." 530.299 - Karl Veit S. A.
Exportação, Comércio e Indústria
de Madeiras.
N.° 530.300 - Karl Veit S. A.
Exportarão, Comércio e Indústria
de IN/ladeiras.
N." 530 301 - Karl N, eit 8 A.
Exportarão, Comércio • 1.dástria
de Madeiras.
N.° 530.325 - Modas Fascinante
Ltda.
N.° 530.327 - Ciclone Conf.
de Rotinas Ltda.
N.° 530 348 -- Confecções Aquarela Ltda.
N." 530.385 - Armazem Opera_rio Ltda.
N.° 530.387 - George PondIrs
N.° 530.388 - Fibras do Nordeste S: A.
N.° 530.389 - Imobiliária Fran•
ealves Ltda.
N.° 530.390 - Silva k Leal
N.° 530.393 - Auto Viação Coelho Neto Ltda.
N." 530.398 -- L riboratóri o de
Produtos Quím i cos e Veterinários
Vigor Ltda.
N. 530.405 - Dedetudo TT1SC •
ticidas Ltda.
N. 530.406 - Dedetudo :Inseticidas Ltda.
,1 1a Soc. CoN.° 530.407 mercial Ltda.
N.° 530.414 - Indústria Barão
df São Carlos Ltda
Hunaldo
N.° 530.371 Moura.
N." 530.374 - Clinica do Dr
nonato D'Angelo Ltda.
N.° 530.375 - Serviços Geko
Ltda. Gerência e Consultores.
Participações SeN.° 530.376
enristas Ltda.
Despachos era pedidos de reconsiderações:
O Senhor Diretor da Divisão de
Marcas substituto. deu acolhimento aos pedidos de rer:onsiderações
abaixo mencionados a. fim de reformar as decisões anteriores.
FlexaN.° 482.557 - Marca
Mina; Requerente - Lab. Climoy
S. A. - Processo deferido.
N.° 494.455 - Marca 13; RegueBozzano S. A Comercial
rente
Industrial e Trnp -- Processo deefrido.
N.° 442.287 - Titula - Mundial
'Auto Peças Ltda.; Reduerente -
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J. E. Arkinson Ltd. 100 recurso
N° 472.477 - Marca: Emblemática
N. 456.804 - Marca - Metacap; Requerente - Magnebras So- - Requerente: Charles Kung Wel Tse. interposto ao termo 440.223 rnarea
ciedade Anônima Isolantes Tennicos - Processo deferido.
N. 457.859 - Marca - Sobrap:
Requerente - Sobrap Sele. de
Bras. de Premolidaos Ltda. Proceso deferido.
N. 460.132 - Marca Theioderm; Requerente --- Lab. Estrela
Ltda. - Processo deferido.
O Senhor Diretor da Divisão de
Marcas substituto negou colhimento aos pedidos de reconsideracões
abaixo mencionados, a fim de
manter as decisões anteriores.
N. 420.742 - Marca - Ciam;
Re querente - Ciam Comércio e
Indústria de Art n fatos de Malhas
Ltda.; Requerente SIAM Soc, Industrial Americana de Máquinas
Torcuato Di Telha S. A. Processo deferido.
N." 424.740 - Marca -- Bob
Bola ; •R em] eren 13iscoitcs
União Comércio e Indústria S. A.
Recorrente - Ruh', Cr.mestiveis
S. A. - Processo deferido.
N." 434.140 - Mar r a - Mirvaine: Reonerente - Imp Mirvaine
Ltda.: Tlecorrent a Nrufchatel
\\T ateia Co. Ltd. - - Processo deferido.
N.° 446.447 - Marca --- F nanaco; Requerente - Fortune° & Fornecedora dr Materinis de C,onstrucão Ltda. : Recorrente - Formica
Cor. -- Processo deferila.
N. 455 635 - Marca Reemorente - Condimentos Mima
Indústria e Col&rein "Lt da.: Be ~rude - Myrta S. A. Indústria
e Comércio - Pi cesso defer:do.

N.° 459 426 - Marca - Isohar:
Requerente -- Cia de Pr-,:tactos
Chimicos Indust r ines 111 Univers,
Recorrente - Indústria Brasileira
de Artigos Ilefratórios S. A %ar
- Processo deferido.
Marca -- Idear
N. 460.903
Ninlan: Requerente - 1 liailack; Recorrente ---- AJ. Renner
S. A. Indústria do estuário_ Proc.esso deferido.
N." 471.472 - Marca - São
Lucas; Requerente - Panificado
$a São Lucas Ltda., Recorrenle Carvalho Leite Medicamento s Sociedade Ardi filma -- Processo deferido.
N° 485.747 -- Titulo: Garagen, Ipanema - Requerente: Ipanema S. A.
Comercial, Agrt eola e Participações Recorrente: Cia. de Cimentos Ipanema.
- Processo deferido.
NP 488.148 - Marca: DD. Dlin
Requerente: Claudio IVIoacyr Ville Recorrente: Shell Brasil S. A. (Petr6,
igo). - Processo deferido.
N° 489.706 - Marca: Litos - Requerente: Cerâmica São Caetano S.A.
--, Processo indeferido.
N° 442.235 -- Marca: IVIatic -Requerente: lbesa - Ind. Bras. de
Embalagens S. A. - Processo indeferido..
N9 444.242 - Marca: Transportes
São Lourenço - Requerente; E. Puppin 6 Grilli Ltda. -- Processo indeferido.
N° 447.335 - Marca: Dei Rio Requerente: Oly Duarte. - Processo indeferido.
n as N9 471.296 - Marca: Da
Requerente: São Paula Alpargatas S . A.
Mundial Auto Peças Ltda. Pro- - 'Processo indeferido .

fesso deferido.
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Figa) .
-r,.• Processo indeferido.
..
J. i Atkinsou Ltd . (no recurso inN° 476.190 - Marca: Yorkpluma
- Requerente: Inds York S. A. Pro- terposto ao termo 440.224 marca Figti.).
dutos Cirúrgicos - Processo indefeTexaco Inc. (no recurso inteposto
rido.
ao têrmo 440.456 marca Texamatic)
Texaco Inc. (no recurso interposto
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
ao termo 440.'167 marca Traxamatic) •
RECURSOS
Continental Motor s Comp. (no recurso interposto ao termo 441.520 marRio, 3 de fevereiro de 1967
ca Continental)
Instituto Químico Campinas S. A.
Rect:rsos interpostos
(no recurso interposto ao termo 4-15.575
São Paulo Alpugatas S. A. (no marca Unicoveim.r) .
The Procter ú Ganible Company Crio
recurso interposto ao termo 491.220
recurso interp 'isto ao termo 4i1 035
marca Locomotiva) .
Liceu de Artes e Ofícios de São marca Camay ) .
De Millus Com . e Ind . de Roupas
Paulo (no recurso' interposto ao termo
S. A. (no recurso interposto ao termo
n9 422.536 marca Liceu).
Calçados Sissi S. A. Ind . e Com. n9 451.508 marca Romance) .
Sherwin- Williams do brasil S. A.
e Parfums Nina Ricci (nos recursos
Tintas
e Vera 7.es (no recurso inter.
interpostos ao termo 461.061 marca
posto ao termo 451.315 marca Wuilac)
Ricci) .
Ind . Química e FarmacCutica Sche. Editiira Ypiranqa S. A. (no re- n:1g S. A. ( a) recurso interposto ao
curso interposto ao termo 495.608 mar- termo 451.900 ¡forca Gallunicina ) .
ca Seleções de Futebol)
Unilever Ltd . (no recurso inttrposto
A Novaqui mica Labs . S. A. (no ao tênno 454.807 titulo Lavai-ir:cria
recurso interp ' st° ao termo 496.450 Lux)
marca Vanatox ) .
Helene Curtis Indust-ies lnt
Usina Quei*oz Júnior S. A. Ind .
recurso
interposto ao ti.raio 453,326
Siderúrgica ( no recurso interposto ao
termo 314.601 marca Produtos Espe- marca Ever PJ.rin)
Bicicletas Monark S. A. (no rerança) .
curso interposto rio termo 456.875 marUnion Carbicle Corp . ( no recuiso ca Monark) .
interposto ao termo 345.659 marca
Cia. Hotéis do Leme (no recurso
Sigma ) .
interposto ao termo 457.035 nome coFábrica de Tecidos Tatuapé S. A. mercial Cia. Hotéis do Leme) .
(no recurso interposto ao termo mlFrigorífico Armour do Brasil S. A.
incro 409.794 marca I tapé ) .
(no recurso mterposto ao termo núNemésio Jacinto Ciceron. Bonina mero 457.535 marca Fulgente) .
Corbo (no recurso interposto ao têrmo
Casa Edit0i-i Vecchi Ltda . no ren° 412.846 marca aTermobras) .
curso interposto a &ermo 457.555 marEsrolko_ do Brasil S. A. Ind. e ca Fi gurino) .
Com. (no reo.ursc interposto ao termo
Orquima Inda. Químicas Rentiidas
S. A. ( no recurso interposto ao termo
n9 414.592 marca Esrollzo Flora) .
Editeira Yp'ranga S. A. (no re- n° 458.521. marca Solua ) .
Metaion Ind. e Com. S. A. (no
curso interposto ao termo 416.407
recurso tnterpcsta ao termo 459.071
marca Seleções de Amor) .
jarcy M. Budal ( no recurso inter- marca Metalcroin).
Lab. Climax S. A. (no recu: so inp osto ao ternio 415.678 marca Café
terposto ao termo 459.595 marca Efocão) .
The Gillette Compan y (no recurso xamina ) .
interpostó ao termo 416.846 marca PreInstituto Vital Brasil Lab. de Produtos Químicos e Biológicos E, A.
citécnica),.
Unilever Lirnited (no recurso inter- (no recurso. interposto ao termo núposto a °termo 420.028 marca Ecil) mero 460.506 marca Nasalin).
Star 13onifácio Echeverria S. A.
J. 6 E. Atkinson Ltd. (no recurso
interposto ao termo 421.141 marca (no recurso interpcsto ao termo 461.037
marca Star).
Mercator).
Fábrica ade Café e Chocolate MoiJohnson 6 , Johnson (no recurso innho de Ouro (no recurso interposto terposto ao term . ) 461.305 marca lota
ao termo 424.263 marca Esquadrão Ws).
Johnson 5 Johnson (no recurso inde. Ouro).
Juta
Minnesotta Mjning Manufacturing terposto ao tèrmo 461.309 marca
Company (no recurso interposto ao termo 426.543 'marca Vivahem).
Eletronic Instruments Co. Inc. (no
Ormonoterapia Richter do Brasil recurso interposta ao termo 461.q57
S. A. (no recurso interposto ao termo marca Eico).
n° 428.337 marca Emcortin).
Pedratex Com. e Ind. Ltda. (no
Lab. Vetifarm Ltda. (no recurso recurso interposto ao tenno 462.009
Itatex).
interposto ao tt.rino 428.891 marca marca
Inds. Gessy Lever S. A. (no (eAdefarm).
Domo S. A. Ind. e Com. Exp. e curso interposto ao termo 463.963 marImp. (no recurso interposto ao tèrmo ca Limpes).
no 430.1 maH
rcoaecU
lisliti5°)JtiengesellsExpediente da Seção
chaft Voem (no recurso interposto ao
de Interferência
termo 437.167 - marca Novacida).
R. S. Hudson Ltd. (no recurso inRio. fevereiro de 1967
terposto a ()termo 437.253 marca Brantex).
N )tienç.lo
Unilever Ltd. (no recurso Interposto
Uma
vez
deeornda
o prazo de reao têrmo 438.401 titulo Trapiche e
consideração previsto pelo art. 14 cta
Armazens Lux) .
Unilever Ltd ( no recurso interposto Lei n9 4.C18, de 29 de dezembro de
1961, e mais der. dia, nora evenuais
ao termo 43 g . 547 marca Kid)
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juntadas de receedderaçao, e do mesNa 337.684 - Chansonette - Re- (Com as exclusões propostas r.ela Se
N.9 443.422 - Casas ir.wolorni
nus não se tele, valido nenhum inte- quereate: De Minus - Comércio e In- çâo).
Requerente: S, Icit.d.id- Gunercial ha.
ressado, serão logo expedidas os certi- dústria de Roupas S. A. ee Classe 36.
Moini - Class .fa 12
23 - 33
Na 487 '918 - Stravidax - Re
ficados ah:axe:
N° 348.592 JTGC S.A. - Re- ttuerente: Antnnio
37. (A.4 . 114 do 05digo. cem
Nogueira - Clasquerente: Textil Gabriel Calfat Socievxclusão de uênPro de comercio da
se 9. .
Mareta, detertdai
cl. 23).
dade Anônima - Classe 23 (Seta
N° 487.030 -- Boctein Reguedireito ao uso exclusivo das rodas denrente: Sopa/ - Sociedade de Produtos
le° 152.646 -e, Dos Tecidos - Re- tadas).
Nome Cum
f. rido
eterente: Pelve Saetos Cs Conipaebia
Alimentícios Ltda. - .Classe 41. (C..nri
N° 366.612 -- Rio Dourado leaitade - Classe 2.3.
Na 294.732 -- Comercial GC/ . .11 Moexclusão de farinhas).
N° 233.946 -- Lupiex - Requeren- querente: Orlando Jose Silva - Classe
Na 487.326 - Williams Lavem:kr eira S. A - Requerente: 1...outu oal
41.
(Com
exclusão
de
gorduras
e
óleos
te: Nathan Ke . ter & Co. - ClasCologne - Reguerenre: The J. B. kien til Moreira 5. A. A rt . 101.3 o' 2
comestíveis),
se 36.
Cód.go).
Williams Company Inc. - Classe 18
Na 419.680 - Flor do iSairm ..31,u. 163 - Tapou GOi Oild£01 tIVIS
N9 297.b45 Brasileta - Regue- Requerente: Panificadora Flor do Bair- (Sem direito ao uso exclttsivo de La- Requerente, rapou Corolia Cuiliças
vender
e
Colonla).
sente: Lambreta do Brasil S. A. In- ro Ltda. - Classe 41.
N° 494.941 - Odalisc a - R;que- . A. (Art. 109 n9 2 do Código).
dustems Met:enlata - Classe 21. (C.=
N° 436.901 - Ferrolack - RequeN° 310.088 Distrunnu..i: i ue Be.
exelusâo de eartureomes e velocípe- rente: Condorell Tintas S. A. - Clas- rente: São' Paulo Atpargatas . S. A
' ,das Santo Anuro Ltda. - R. (we.
- Classe 36.
de:a).
se 16.
.,-nte Distrilau:c1...)ra de P...Anda ,; S,nrG
N° 495.033 - Entear - Reque- unam Lida. ( Art. 109, it° 3, dr, Co..
Na 437.037 - Cne News - Re.
Ny" 300.169 .- Ani..l anguera - Requerente: lamaaaüora Espanadora e quereme: Alpha Administração de Bens rente: Entcar-Materinis Para r.joustru- digo).
Coa !Arta Anila-agem Ltda. - Cias- Ltda. - Classe 32. (Para Jornais, re- ções Ltda. - Clasue 16.
N9 595.221 - risiohistatain
N° 321.01.5 - Soltai Socied.ide Nd.
vistas e livros apenas).
e. 41.
N9 437.902 - Vita-Sorb Re- querente: Laboratórios 1-losbon 5. A. .ional de km,: secações Lula - ReNi 301.504 - Reseeree-Taltuulne euerenze: Sonal Sociedade Nacionn. cie
Requerente: Laboratéerios Farmaceute, querente: Geraldo Lois Peraiva - -- Classe 3.
N° 499.289 - Sj-113 Martin Re- .ceprescutaçoes Ltda. (Art. 1 à9 n" .3
Classe 3.
coe Exactus 5 A. - Classe 3.
N° 304.147 - Piraquê Regue- 'N° 438.024 - Hepa-Sorb - Re- querente: CafeePa San Martin Ltda. .to Cedigo).
lente: Indústria Je Produtos Allmenti- querente: Geealdo Lois Peralva - -- Classe 41,
No 351.510 - Cip 5. A . ImporNa 500.938 - Gusmões cios Piraque Ltda. - Classe 36. (Com Classe
tadora e Exp.mtadoea de Predutos Ne.
Na 438.586 - Shell Industrial - rente: Auto Peças *Gusintses' Ltda. ,rônicos - Requerente: Liepe s. A.
exclusão de joelheiras).
Requerente: Shell Brasil S. A (Pe- - Classe 38.
mportadora s E.xportailora de Pro.
Victory - Regue- tróleo) -' Classe 32.
• N° 3b2.328
N° 502.129 - EME - Reque- ..mtos Eletrónizos ( Art . 109 u 1 do
rente: T.. V. Mottek i Co. Ltda.
N° 639.635 - C C - Requtrente: rente: Equipamentos Metalhos e InClasse 6. (Com exclusão de máquinas
•
371.990 -- Empreendimentos
Controls Company of America - Clas- dustriais Ltda. - Classe 6.
para imprimir de qualquer espécie).
Na 509.831 - Revita - Rey.re- .tnobitiarios l'erniqtel Ltda .
1i que.
se 6. (Com exclusão de condensadores
Requerente:
SM
N9 306.376
1impr..!end:Inento.3
motAaarlos
e sem direito ao uso exclusivo da Ireee rente: Laboratórios Revita de Produtos rente:
Indústria de Refrigeração e Produtos "C", isoladamente).
:4 Aio
ermote I Lida. (Art. 04
- - Capilares Ltda - Classe 48.
ClasQuiraicos Santa Marina Ltda.
código).
Na 439.944 - Ubatan - Regue:
se 8.
Frase de Propaganda (14,-/d0
rente: Grafica Ubatan Ltda. - ClasNa 379.315 -- Companhia Bodvista
N° 310.895 - Tobacm - Regue- se 38.
de Seguros -- Requerente- Coinimrthia
321,171
Deseansópolis
A
--1.1iN9
N° 440.668 - Pearlescent - Pç,.
rente: Indústria e Comércio de Bebidas
doavista de ieguios. (Art. 109 ri° 2
querente: Metalm1na Sociedad Anoniata ça Dos Cariocas - Requerente: Agri- do Código).
Avestruz Ltda. - Classe 42.
cobraz
Socielade
de
Expansão
Agri
N9 313.230 - TrIcollnite - Re- Comercial, industrial, Aiereeeenãrra,
N° 460.209 -- Metalúrgica lact.to
querente: Companlen Gaspar Gasparian Minem, ImmobIliárie y Financiem - cola e Comercial - ClasSei 16 - 33 Ltda.
Re,uerente: Metalúrgi.m Ja48
41
42
--43
44
Classe
I.
Industrial - Classe 4.
,:oto Ltda. Art. 109 n" 3 do Có.
49.
(Art.
121
do
Códieo)•
N° 313.231 - Tricolinita - Re- N° 441 947 - Emblemática - Redigo).
querente: Companhia Gaspar Gasparian querente: Den KongeTige Gronlandslre
Sinai
de
deter
ide,
N u 498.069 - Indústria de Artoittos
Propag.Nach
Mandei
Classe 41.
Industrial - Classe 10.
de Madeira 'Auro ra .' Ltda. - Re442.025
Cardeal
Regue,Na
N° 313.232 - Tricohnita - Regue- rente: Povoas & Cia. - Classe 41.
N° 436.799 - Tintas Triângulo
d uerente: Incrustr,a &. Artefato.; ae
rente: Compa hia Gaspar Gasparian
deita "Aurora' Ltda. (Art. 1:19 n" 3
N° 442.164 - Permatex - Re- Requerente: Usina São Cristóvão T
Industrial - Classe 22.
querente: Permates Company Inc. - tas S. A. Classe 1. (Art. 121 do do Código).
N9 313.233 - Tricolinita - RequeCódigo).
Na 502.113 - Cota; .- Comércio de
rente: Compaahia Gaspar Gasparlan Classe 1.
Tratores - Automóveis - Ca.ninhões
Instoma
dc.;eri.da
Na 443.467 - M A - Requerente:
Ire:lustre - Casse 24.
S. A. - Requerente: Cotac
Co.
Regue. Victorio Saccoletto - Classe 11
N9 313.234 - Tricolines
merclo de Tratores Automóveis -.
Na
192.439
Pio
de
Juro
ReCaness
oRequeN°
443.790-erente Companhia Gaspar Gasparlan
Caminhões S. A. (Art. 109 n° 2 co
rente: Porcelana e Mecânica "C.anesso" querente: Meios Fio de Ouro Ltde. Código).
Industrial - Classe 31.
Classes
22
24
28
36
Ltda. 7,- Clame 15.
N9 510.959 - Laboratórios Leite de
N° 313.236 - Tricolinità - RequeN° 445.408 Lima - Requerente: 37. (Art. 114 d oCódigo).
rente: Companhia Gaspar Gasparian Casas Lima de Roupas S .A. N° 274.496 - Codisa -- Recue- Rosas S. A. - Requerente: Lahota.
Industrial - Geasse . 36. (Com exclusão Classe 35.
rente: Codisa Comércio de Máquinas tórios leite de Rosas S. A. (Ai. 109
de béesas e :artelras para senhoras).
È,
Motores Diesel S. -A. - Classes uO 2 do Código).
Requerente:
Na 449,782 - Tonag RegueN° 313.23 7 .- Tricolivita
6
- 7 8 - 1/ - 21. (Art. 114
CiasTitulo de EsteMeeimento deferido
tente: Campa-111a narsor.r riarparian Importadora Fátima Ltda. do Código).
se
36.
17,
Industrial -N°
283.502
-c
Anua
Requerente:
ReN° 460.045 - Zincolonio
Na 244.533 - Hotel Andes - Re.
RequeN9 311 32 1querente: Produtos Farmaceuticos As- Fiação e Tecelagem Santana S. A. querente: Guilherme Benvenutt
IMporind0Rn•
<ICS
rente: Cia.
Classes
22
23
24
31
Classe
3.
Ira do Brasil Ltda.
rIpo,ge II.
11M e CoM issáriA
36 - 37. (Art, 114 do Có- se 33 ( Art. 117 nv 1 cio ('eetee).
N9 463.099 Odex - Requerente: 34
N° 217.021 - Fábrica Ureão
digo).
Freules - Reque- Golgate-Paltaolive Company -- CiasN° 111.122
Requerente: timão de Bebidas Indús.
Na 440.997 - Oxicret - Requeren- teia e Comércio Ltda. - Classes 42
rente: Cia. ' 11.t , ot . s RAI:as importado se 46.
N° 463.175 - Conquistas - Re- te: Oxicret Companhia 'Brasileira de - 43. (Art. 117 119 1 do Código).
re e CoMi2 - ChISSC 41.
N9 314.312 - Solaroid - Regue- querente: Conquistas Eletrônicas Ltda. Concretos de Alta Resistência - ClasN° 279.783 - Empr esa de Bebida
rente: AqueeN4or.s Solaroid S. A. In- - Classe 8.
ses 4 - 5 - 6 - íi - 16 -- 33. Maut - Requerente: Empresa de Be.
Na 464.246 Pilotrix Regue- (Art. 114 is Migo).
dústria e Comé r cio - Classe 8.
bielas Meuá - Classes II - 42 -- 43.
N° 314.588 -- Genkl - Requerente: rente: Wellin-Produtos de Beleza Ltda.
(Art. 117 n° 1 do Código)".
Laboratório Phyloblol Ltda. - Cias- - Classe 48.
Na 307.059 - A Estrel nele Copa.
te 3.
cabana - Requerente: Alcina Alves
Na 465.500 - Brancoline RequeAVISO ÀS REPARTIÇÕES
Pereira - a9.4SV; 3 - 3. (Art. 117
N° 319.857 - Beta - Requerente: rente: Condaroil Tintas S. A. - ClasPÚBLICAS
u° 1 do Código).
Peta Industrial e Comercial S. A. -- se 1.
O Departamento de ImNa 305.65 7 - En/ants Boutique
N° 466.104 - Scal - Requerente:
Classe 1. "
prensa Nacional avisa às
Flor do Minho -- Scal Rio Indústria e Comércio de ArRequerente: Lúcia de Assis Barreira e..
N 9 332.039
Repartições Públicas em geClasse 8.
Classes 12 - 36 - 48 - 49 - 22 -e
Requerente : PanIlleado ra Flor do MI- tigos Rurais S. A.
ral. qu,e deverão providen24, (Art. 117 ti° 1 do Código).
Classe 41.
Na 466.486 - Samello MoceasIn abo Ltda.
ciar a reforma das assinaN° 316.984 - A Suprema - Re.
Requerente: Calçados Samello S. A.
Na 335.894 - Chansonette :-. Re- - Classe 36.
turas dos Órgãos oficiais,
nuerente:
Luiz Brundeport Walsemn e
querente: De Millus -- Comércio e
até o dia 28 de fevereiro.
Mesulim &vir.? - Classe 40. (Artigo
N° 481.770 - Inarpi - Requerente:
o
.
fraitistria de Ronpas S. À. -- Cias,
corrente, • fim de evitar
117 n9 1 do Código).
Indústrias de Artefatos de Panos "Itacancelamento da remessa a
te 36.
N° 318.635 - O Rei das Perramong
!Leque.
lado
250
petinInga" S. A. - Classe 39.
14° 336.601
partir daquela data.
A. F. Coelho & CAN.
Requerente!
ReBleck Soldar N° 486.150
rente: Fábrica de Extintores jacto. Lio
1
2
- - 6 - 7 Classes
Classe 1.
querente: Irar Strebinger
faltada - Classe 8.

•-
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b5. 312.544 .- Fonorola - Regue211
- 31 - 47. (Art. 112 n9 1 do "nte: Radelsa Rádio-Eletricidade S.A.
• - Classe 8.
digo) .
sl° 417.055 - Panificadora AmeriAnhanguera - ReN 9 313.106
• a - Requeeente: Lopes f:1 Gregorio querente: Panificadora Anhangaera LiClasse 41. (Art. 117 a' 1 do Có- rintada - Classe 41.
N° 314.560 - Perilit - Requerente:
1 9 439.600 - Edifício Jandvra -• Lajes Volterrana. S. A. Indústria e
querente: j ião Proles If..nqenharia Comércio - Classe 16.
N9 323.331 - Mini-max - ReA. Raymunclo José Saboka Pessôa
João -h/tachado ef ortes e Sylvio querente: Albino Faie - Classe 8.
N° 438.289 - Capri - Requerente:
3ença Nunes -- Classe 33. (Artigo
Magazine Capri Ltda. - Classe 36.
' n° 4 do Código) .
4 9 442.872 -- Transistolandia N° 438.733 - lpain - Requerente:
,uerente: Importadora Si.i.iaiter Co- importadora Paulista de Armas e Mucio e Indúústria S. A. - Classe 8. nições S. A. - Classe 13. '•
t. 117 n° I do Código)
N9 438.794 - Peacaça -- RegueHospital Santa Maria ente: Roberto Medeiros' Ei Ripari Ltda.
i° 450.767
Requerente: Salvador Cutelo Cae- - Classe 18.
Classe 33. (Art. 117 n9 4 do
NI 439 .1i1 Apisnhaque - Religo) .
querente: Indústria de Cerveja e Ba'`) 501.635 - Comercial Milaneza 'idas Ocidental. Ltda . - Classe 42.
Requerente: Milancea El Carvalho
N.9 439.374 II M - Reta:crente:
- Classe 41. (Art. 117 n9 1 do Có- Hermes Macedo S. A. Importação e
!) .
Comércio - 'Classe 21.
N" 440.119 -- :e.i mblernatic a- Rei° 502.220 - A. B. C. - RegueReresentações A. B. C. Ltda. querente! Lumag S. A. Lubrificantes
Classe 33. (Art. 117 n° 1 do e Máquinas - Classe 32.
ligo) .
N" 440.667 -- Normasal - ReMarcas indeferidas
querente: Metahnina Sociedad Anomma, Comercial, industrial, Agropecuá49 141.376 - Flor do Rio - Re- ria, Minera, humobiliaria y Pinanciera
rente: Café e Bilhares Flor do R:o - Classe 1.
•. a. - Classe 41.,
N 9 440.669 - Plumb-U-Sil -- ReJ.° 496.323 - Jak-Sport Regue- querente: Mecalinina Sociedad
te: Jacob Su.sliel: -- Classe 26. ma, Comercial, Industrial, Agropecuá1.° 174.610 - Serra do Norte - ria, Minera, immobiliaria y Financiem
luerente: Bebidas Serra do Norte Classe 1.
iitada - Classe 42.
NI' 441.318 - Pott - Requerente:
10 190.347 - Serrote do Neide - H. H. Pott Nfgr. Rumhandelshaus uerente: Engarraianiento Coquinho Classe 42.
Requerente:
N9 441.858 - Lord
Iracma Ltda. - Claus 42.
1.° 192.304 - Cordilheira do Norte Fábrica de Lucas Finas Lord Lord •
- - Requerente: Sociedade Bebidas Ca- Classe 36.
. •a Ltda . - Classe 42.
N. 9 441.861 - - Régia - Requerente:
Montanha do Norte Confecções Régia Ltda. - Classe 36.
19 192.305
Requerente: Sociedade de Bebidas
N° 443.070 Magnus 'Regueioca Ltda . - Classe 42.
rente: Magnas Filmes Ltda . - CiasI° 199.623 Aguardente Serva do se 8.
-te - Requerente: Engerrafamento
N9 443.088 - Excelsior - Re. . - Classe 42. querente: Malim Cury
va do Norte Ietd a
Classe 36.
450.910
Primavera
Regue19
N° 443.585 - Wall - Requerente:
. Torrefação e Moagem Paraiba- Cimbra Cia. Industrial Minas Brasil'
Ltda . - Classe 41.
- Classe 16.
N9 443.606 Clorotécnica - Re40 412.372 - Cata Primavera inerente: Abdias S. Passos -7- Cias- querente: Clo:utécnica S. A. Equipamentos Para Indústrias Químicas -41.
Classe 1.
N° 342.783 - Primavera Re-rente: Oliveira Ei Rocha Ltda. N° 443.686 - Intercheael - Resse 41.
querente: Interdiesel Bombas Injetoras
Re247.764
Primavera
,-(9
Classe 6.
Ltda.
' ! rente: Alezio Gotti Ei Cia. -7- CiasN° 448.126 - Aval - Requerente:
, 41.
'cise Albuquerque Lima .- Classe 41.
N9 449.649 - Stoe Antonio \I° 249.171 -- Flor da Itália • I nerente: Padaria Flor da Itália Li- 11.equerente: Rufiuo Rocha Ribeiro Classe 41.
ada --- Classë 41 .
N° 449.868 - •Vent-Ania ReN9 252 307 - Serva do Norte
Inerente: Casa Soares de Bebidas querente: Vent-Ania Indústria e Comércio Ltda. - Classe 8.
la. - Classe 42.
N9 450.147 - Agacore - RegueRequerente. -ente:
N° 270.393 - Flor
Laboratório Americano de FaliA. Moinhos Rio Grancienses - inacoterapia S. A. - Classe 3.
'
' asse 41.
N° 458.872 - Sopemaco - ReN° 302.519 - Superspuma - Re- querente: Sope.maco - Sociedade de
de
Borratos
erente: Vulcan Artefa
Pedra e Materiais de Construções Ltda.
S. A. - Cla.sse 39.
- Classe 16.
•
\19 304.638 - Dorexol - RegueN° 462.272 - Cocal - Requerente:
- ite: Indústria Farmacitica EndochiGerardo • Arruda - Classe 41.
-a S. •A. - Classe 3.
N9 463.483 -- Cilibin - Regue;
N° 304.796 -• Lcinar Reguerente:
João Targe - Classe 8.
de: Geraldo da Costa tomar N° 464.022 Palar - Requerente:
asse 11.
Indústria de Rolavas
N19 311.141 - Tricolinita Sant'Ana Palar Comércio e
Requerente. Fiação e Tecelagem Ltda. - Classe 36.
N9 164.135 - Icro - Requerente:
Classe 23.
ait'Ana S. A .
N° 311.278 - Cita 13 - Regue- fero Rolamentos S. A. -• Classe 6.
ate: S. A. Cita 13 -- Con:ércio e
N° 464.501 -- Concórdia - Reidústrf a Téea !ea Americana do Bra- querente: Bar e Restaurante Concórdia
Classe 23.
Ltda. - Classe 42.
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./NT° 465.902 - Dois Martelos Requerente: Indústria de FerramentaS
Agrícolas Fergal Ltda . - iClaase 7.
N9 465.994 - Philis - Requerente:
Irkopp-Indústria de Máquinas de Costura S. A. - Classe 6.
N° 465.995 - Philips - Requerente: Inkopp-Indústria de Máquinas
de Coátura S. A. - Classe. 6.
N9 456.319 -- Central Paulista Requerente: Usina Centra! Paulista
S. A. Açúcar e Alcool - Classe 41.
N: 479.575 Betumex-Bcta - Requerente: M M Comercial S. A. Classe 16,
N° 49.969 - Rio Claro Requerente: Cortume Rio Claro Ltda. Classe 35,
N° 495.24 - Sertanejo - Requerente: F. Gonçalves dos Santos Classe 36. •
N. 9 493.743 - Compacto 4 Em 1 Requerente: Atlante S. A. Indústrias
Médico-Odontolágicas - Classe 8.
N° 507.614 - Sorocabann - Requerente: Someabana S. A. Máquinas e Automóveis - Classe 21.
N9 512.097 - Toscaria - Requerente: Toscaria S. A. Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Classe 41.
N° 441-.110 - Falcão - Requerente: Irmãos Racellar Ltda. - Classe 41.

- Requerente! Alberto Moreira -Assuai,
ção.
Engarrafamento Ser.
N° i77.821
ra dai Norte - 'Classe 42 - Regue.
rente: Engarrafamento Serra do Norte
Ltda.
N° 215.985 -- Organização Papai
Noel - Classe 33 Requerente: Manoel Almeida Alves.
N9 238.271 a- Confecções Americanas - cl. 33 e 35 Requerente:,
Confecções Americanas Ltda.
N° 219.516 - Milha! • -. cl. 3 Requerente: ialller Industrial e Farmacêutica Ltda.
N° 345.097 - Importadora Auto
Moóca Classes 6 - 21 - Requerente: João Torrecilhas.
N9 439.257 - Palácio das Louças
-i4- 15 - Re- •
- cl. • 8 querente: Palâno das Louças Lida.
N° 410.608 -- Fábriai de Molas e
Oficinas Cama:aa:be .- Ciasses li,
21 e 33 - Requerente: J. A. Pimental.
N5 443.717 - Hiiramar Representações - classes! 6, 8 e 38 - Piquerente: Wellingten Miguel Printes.
N° 458.573 -- Representações Rossi
- Classes 8 - 11 -- 18 - 32,
-- 49 e 50 -- Requerente: Nery
Homero Rossi.
Mágaina Bandeirantes
N° 474.011
Requerente: Poncl. 4. 33 e 4 1
zilaqua, Flarida & Cia.
Sinal de Propagada indeferido
N9 508.817 - Casa dos Freios N° 311.154 - Emblemático - Re- cl. 21 - Reque 'ene: João Luiz de
querente: :Tr.:c:et-Lã S. A. Indstria Moraes Barma
de Malhas .- Classes 22 -- 23
Exigências
24 - 36 - 37 - 49 - 34
Frase de Propagandi indeferida
N9 309.697 -- Rende Mais - Cansa Menos - Requerente: Amo S. A.
Classe 6.
indústria e Comércio
Nome Comercial indeferido
N° 181.879 Engarrafamento Serra do Norte faxia. -- Requerente: Engarrafamento Serra do Norte Ltda.
N9 197.057 - Indústria de Bebidas
Coqueiro Ltda. - Requerente: Indústria de Bebidas Coqueiro Ltda.
Cinteco N° 293.260
Interestadual de Terrenos e Construções
- Requerente. Cinteco - Cia. Interestadual de Terrenos e Construções.
N° 322.342 -- Malharia A Original
Ltda. - Requerente: Malharia A Original Ltda.
N9 327..837 - Louças e Ferragens
Paraíso Ltda. •-• Requerente: Louças
e Ferragens Paraíso Ltda.
N° . 335.220 - Materiais Pastex Ltda.
- Requerente: Matetiais Plastex Ltda.
,N9 448.419 - Cestarl S. A. Indústria Sulina de Produtos Alimentícios
- Requerente: Cestari S. A. Indústria
de Produtos Alimentícios.
N.° 456.027 - Freios Alloy - Requerente: Freios Alloy Ltda.
Indústria
N° 465.700 - Inkopar
e Comércio de Parafusos Ltda. Requerente: Inkopar - Indústria e Comércio de Parafusos Ltda.
N9 478.257 - Modulo Engenharia
Ltda. - Requerente: Modulo • Engenharia Ltda.
Titulo de Estabelecimento indeferido

Termos coal exigências a cumprir:
•N° 243.645 -- Metalúrgica Will Limitada.
N9 299.900 - Cia. Planalto de
Automóveis.
N° 379 317 - Cia. de Seguros Beinvista.
NI' 382.113 - Cobrasa Emprésa
Brasileira de S. eviços Aeronáuticos Limitada.
N9 418.275 -- Produtos Farmacêuticos Simes do Brasil S. A.
N° 445.371 ) I R C - Indústria de
Resistências e Componentes Ltda.
N.' 469.747 - Ninoca Irnplementos
Autopeças Lida
N° 477.189 - Mecanizar Eletro Mecânica Martins Ltda.
N° 479 070 C. A. P. I. Cia. de Aplicaçõe se Participações Industriais.
N9 500.024 - Distribuidora Campos Ltda.
N° 501.865 -- Cia. Siderúr gica da
Bahia - (;osiba.
N9 512.489 - Tibagi S. A. Comér,
cio e Administraçãa.
Diversos
N° 520.026 --- São Salvador Comércio, Servieas e Participações Ltda.
.-- Foi mandado prosseguir como Insígnia denominada São Salvador -- Classe 33.

Expediente da Seçáo
e Transferência e Licençac
Rio, 3 de feVereiro de :967

Averbação de Contrato
N° 163.927 - Camisaria Ameriçana
•
Classe 36 - Requerente: Jandir SilCofap Cia. • le abeleadora de ' Peças
veiro Ei Cia.
(no contrato de exnleçrrusa) ratente
N9 177.702 - Engarrafamento de Priv. de inv. n° 59.170 e 63.539) .
Bebidas Serra do Norte - Classe 42 - Averbe-se J contrato.
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Pirelli S. A. Cia. Industrial BrasiChemische Fabrilt Frankenthal 1-1. CONCRE'TFX - Centrais de Con
Fried Krupp (oposiçãe ao termo:
leira (no contrato de exploração da Schmidt Kg (trinta ao reg número ereto do Bras:1 S. A. (oposição aa 751.47-1 - Insígnia: Três Anéis Efl.
têrmo: 751.471 a-- Marca: CONClaaa tre.açatios com "roda As Compara
patente Mod. Utilidade a 9 4.795). 67.108 ) .
(oposição ao ternm no 755.168 - Averbe-se o contrato.
Olivan S. A. Com . e Ind. (Junto FIX).
S. A. Cotonificio Gávea (oposiçac Marca: Zenamatz).
ao reg. n9 5 996).
ao tarmo n9 758.200 - Marca: NalTransferência e alleração de nome
Com Products Company (oposiçâ.
Comercial Magneuzer Ltda. e Eletro crolã)
ao termo: n9 751.845 - Marca
Indústria
O-MI
Ltda.
;junto
ao
reg.
Foram maadaclas anotar as transfeA Companhia Antárctica Paulistr Caaro),
n° 4.496).
Loi as Americanas S. A. (oposiçã,
rencias e alterações de nome de titular
Indústria Brasileira de Bebidas
(
ao têrmo: no 756.70.7. --- Marca: Ame •
de processo:
F N 1 - Fábrica Nacional de Im- Conexos (oposição ao têrmo n o .
ricanr, - T. 750.701 - Marca C.A
lhe National Cash Registar Campa- plementos S A. (imito ao reg. nú- 748.954 - Marca: Morena)
law (transterêtiaia para seu nome da mero 5.6381,
A Sociedade de Moagens do Reci- S.A. - Comp anhia Americana de
Alimentos S. A. (Nome Comercial)
Newlands f'.n Company Ltd. (junto fe Ltda (oposição o têrmo no
patente Priv. de Inv. n° 69.174).
Willys Overland do Brasil S. A
754,493 - Marca: Guanabara).
Sociéré Des Usinas Chimiques Rho- ao termo 107.429).
(oposição ao termo: n 9 753 030 Fibravid S. 4. Fibras de Vidro (junne-Poulenc (alteraçãa de. nome da . paEquipe Propaganda e Relacoes
Marca: Itamai ati - T. 753.029 tente Priv. de Inv. n9 76.095 e .... to ao reg. n.° 41.161).
blicas Ltda. (opos:ção ao termo n9 Marca : Itamarati).
Moacir Veia, 1Viartins (junto ao tei- 757.297 - Marca: Equipe).
76.461)
Magnas:ta S. A. (oporição ao ter•
143.025).
OCA Arquitetura Indústria e Co- mo: no 757.762 - Marca: Arcon)
José Zapparolla júnior (transferen- mo
Indústria Metalúrg*ca FOrjaÇO S.
Beecham Gamp Limited • (junto ao mércio S. A. (oposição ao tarmo
cia para seu nome da patente Mod. de
A. (oposicão ao têrmo: 10 754.251 750.955 - Marca: Roca).
termo
163.861).
Utilidade n° 5.509).
Marca: Ferraço).
Emisol Propaganda Ltda (opoI3rinasa Bri icar dos Nacionais S.A.
Bicicletas Monark S. A. (oposiçá.
Dioe.ses
sição co termo: 751.093 - Ta/arca ao termo: n9 752.703 - Marca
(transterencia para seu nome da paEMI-SUL).
Makplast).
tente Mod. de Util. n° 4.422).
Fábio Abreu (junto ac têrmo núGiuseppe Vanossi (oposição ao terIndústria e Comércio Bender Ltd*
Zaira Soares de Souza e Nadir Mar- mero 161.604 ). -- Retifiçue-se o rome mo
n9 754.934 -Marca: Catu Abar, (oposição ao termo: n9 738.408 tins Mançano itronsieência para seu do denositante. .
Bicicletas Monark S. A. (opo- Marca: Render).
nome da patente Mod. de Utilidade
sição ao termo: N 9 752.984 -- Marca
Sem Rapoport (oposição ao termo.
a19 5.320).
Mohawk).
n9 532.584 - Marca: Módulo - '1
NOTICIÁRIO
Companni, Usinas Nacionais (opa» 582.570 - Nome Comercial: Módul
Ernesto Roffschild S. A. Ind. e
são P.O termo: N9 750.870 •- Maica: Indústria e Comércio Ltda.).
Com. (transfe enci:s para seu nome da
Indústria de Calçados Arte S. A.
Divino Bar Ltda).
Oriçties
patente Mod. i.e
i Util. n° 6.166).
Representações de Máquinas, Mo- (opcsicão ao térmo: n 9 745.830 Sparkler S. A. Ind. e Com. de
Arte).
Isofil S. A. Cabos e Materiais Iso- tores Acessórios Re.mma S. A. (tipo- Marca:
Filtros (aiteração de nome da patente
Já,como Augusto Paccola (oPosid'
ação ao tarmo: N 9 751.489 - Marca
ao
termo
756.879
lantes
(oposiçãa
Priv. Inv. termo 107.583).
ao termo: n9 751.30 - Marca: XoRematec).
.
roró) .
Cooperativa Agricoll de Cotia - Marca:
Cia.
Inclastrral
Brasileira
de
CalçaDiamond Alkali Company (oposiçá,
Manufactures des IVIontres Roto,
Cooperativa Luirril (alteração de nome
termo: no 751.567 - Marca: Dia
da patente Pr ; vtlegio de Invenção ter- dos Vulcani7eticas Vulcabrás S. A. S. A. Bienne (oposiciio ao ierne ao
mond Br'te).
(oposição ao t'Sano 35,669 - Marcar N9 751.161 - Marca É.:elax).
mo 138..550).
American Products Corporatica
S. A. Moinho Santiata Indústrias
Indústria de Ferniniantas Aaricelas Timis).
(onasia ão ao tarmo: n9 751.438 Gerais
(oposição
ao
termo.
737.27
Serv-Rio
S.
A.
Comércio
Ind.
ImSaran Ltda. (transferencia para seu
- Marca: Cor & Mar - T. 737.2'7E Marca: Isodendril).
nome da patente Priv. de lin • termo port. e E'xaorr. (caosicfic a.tèrmo - Marca:.
Fabio Rodrigues (oposição ao tei
Cor & Mar) .
Marra:
Du-Rio)
.
a°
757.403
mo:. n9 752.3a8 - Marca,: Duracola)
ta9 141.216) .
Fabio Rodrigues (oposição ao ter•
Armações de Aço Probel S. A.
Glaxo Group Limited (alteração da Ibia Insti t uo Barquimicu Interamerimo: no 753.183 - Mura: lracol).
cano S. A. iop...veao ao terno ma. (oposição ao termo: No 752.222
nome da patarve termo 120.949).
Lojas 1"f Ltda. (oposicão ao tarmo
Marca Cobel - T. 753.324 - Marca
mero 755.53) - 15,4a-ca: Otovix).
Wulpa-Litt A G (transferência para
n9 753.201 - Marca: De Lef)
150111 S. A. kaius, Cabos e Materiais &tribal).
NiCOlaS Theodore Gatos (oraisiçãc
---„aeu nome da patente Priv. de Inven- Isolantes loonsição ao tèrrno 756.877
Industrial Panificadora S A. ção termo 125.178).
(oposição ao termo: N9 753..61 - ao termo: no 745.068 - Marca: GaMarca:
In-.
.
ta).
Janssen Ruirmaceutica Naamloae.
Indústria e Cona5rcio de Cereais An- marca: vita mar).
N. V. Pope's Draad-En LanponVennocotschap itransferZniela para seu gélica Ltda. (cian-,ição ao termo núTransporte Ristar S. A. (oposiçã,
nome da pata ite Priv. de Invenção mero 754.459 - Marca: Anfgelica). fabrieken (oposicão ao 1:anilo: N' ao termo: n9 751.677 - Marca: Star)
751.148, - Marca: Condorest) .
Indústrias de Mus Saraiva Ltda
termo 131.43h.
FORTEX - Fornecedora Textit (oposição ao tarmo: no '752.858 Santa 61.17,a Agro-Pecuária e AdIndústrias v1 ‘ j'W S.CaS Diarnant Ltda.
(transferência para seu nome da pa- ministradora S. A. (oposição 'ao termo S. A. (oposição ao têrmo: N9 751.361 marca: Peryy).
S. A. Mo nho Santista Indústria
-Marca: Forte).
tente Mod. zi Util. termo 131.937). n° 753.282 - Marca: Santa Lúcia).
afertz System Inc. (oposição ao Gerais (oporicão ao tênno: n o 737.27,
Máquinas de Coser Alta S. A.
Parkson Inamtnal Equipment Comtarmo 655.927 - Marca dertz - - Marca: Côr & Mar - T. '737.27%
pany (transre-ena , a para seu nome da (oposição so terno 751.060 - Marca:
T. 655.926 - Nome Com. Herta - Marca: Côr & Mar - T. 737.27(
patente Priv. de Inv. têrmo 144.'.2()) . Alta).
do Brasil - T. 655.928 - 'titulo de - Marca' Côr & Mar) .
Argos Indasaaal S. At (oposição Estb Hertz Rent A Car ChaalHervy S. A. Ceraniica Industrial
Indústrias Elétricas Fábricas e Mu
Marca:
Argas) . feur-Driven-Serv;ce)
1 de Osasco alae-aç:lo de nome da pa- ao tenro 463.55
sicais Fábrica Odeon S. A. (oposinas
de
Coser
Alta
S.
A.
ManiaInd.
termo
145.886
e
...
IVIead Johson & Comnany Coposialic cão ao termo: no 745.552 - Marca:
ta n ta /Ind.
(onos'rão ao termo 751.059 - Marca ao termo: 751.346 - Marca: guss, Samba 50 - T. 754.551 - Marca
145.8901
Autocrwn Corporation Limitea Samba 50).
Indústria de Metais Julcania S. A. Alta).
A Tôrre Eifel Confecções Ltda
Produtos Quimi,s Elekeirez S. A. (oposição ao tarmo: 751.782 - Mar(transferência rara seu nome da pa(oposicão ao têrmo: 757.144 - Mar•
tente Priv. da Inv. termo 147.791). (oposição ao termo 751.213 - Marca: ca: Emblemática).
ca:
Embleinatica)."
Mesbla S. A. (oposição ao termo
Dedetox).
Hidetumi Fakabashi (transferencia
Transportadora Pieneira Ltda
Máquinas de Coser Alta S. A. N9 755.806 -Marca: MMA).
(oposição ao termo: '743.695 - Nom,
para seu nora ,: da patente' Priv. de (Oposição ao termo 751.058 - Marca:
Indústria de Chocolate Lacta S. A. Comrecial:
Pioneira Transportes Ll•
Inv. termo 151 384).
(oposição
ao
térmo:
N9
751
536
Alta).
atada).
Albert Rena Grandadam (transferi:2Marca:
Edemar).
KIRON S. A. (Indústria AlimenSyndicat National de Cd Perfumacia para seu nome da patente Priv. tielas) (oposição ao termo: 751.509)
Eltex S. A. Indústria Textil (opo- ria Française (oposição ao
termo: núsição
ao
termo:
N9
751.561
-Marca:
de Inv. termo 156 OCO).
- Marca: Sorvetex).
mero '753.087 - Marca: Paris Amor)
Naltex).
United Shoe Machinery (transferênCompanhia Santista de Pape) (opoAlfa Romeu (oposição ao termo núCompanhia Brasileira de Maternit sição ao térmo: no 754.223 - Marca*
cia para seu n :me da patente Priv. mero
751.060 - Marca: Alfa).
Elétrico
(oposição
ao
termo:
No
Santista).
oe Inv. teralo .159.327).
Bril S. A. Ind. e Com. (oposicao
Pan Produtos Alimentícios naciojosé Casimiro Rodrigues (transfe- ao têrmo n9 751.369 - Marca Que- 751.456 - Marca: Coral).
Oleak
Produtos
Quimicos
S.
A.
nais • S. A. (oposição ao termo: núrência para seu nom p da patente Mod. brilho) .
(oposição ao termo: N9 465.'783 - mero 747.745 - Marca: Korinha).
de Util. teimo 166.626).
Indústria York S. A. Produtos Marca: Stop-Leak).
Cilasi, Indústria e Comércio de
Máquinas. P.arico'as Itapira Ind. e Cirurgicos (oposição ao termo no ..
Argos Industrial S. A. (oposição Produtos Alimentícios Ltda. (0P0s1Com. (transta-ência para seu nome da 751.221 -• Titulo: York - Calçados) taex).
ção
ao Termo: 743.780 - Marca*
otermo: 722.909 - Marca: Algo
Roupas AB 8, A. Indústria de
patente Mod. de Util. termo 166.705).
Roupas Proficionais. (oposição ao
Cilasi, Indústria e Coa(Catio de Pro.
Laminaçáo Santa Maria Indústria
termo n9 751.212 - Marca L'Abbé). e Comércio Ltda. (oposição 'ao ter- dutos Alimentícios Ltda. (oposição
Exigin:ias
Ibramasa Indústria • Brasileira de mo:
ao termo: n9 743.781 - Bgarca: CiTêrtnos com exigências a cumprir: Materiais para Polimento S. A. - mo: 463.739 - Marca: Santa Maria). la).
Café Moita, Torrefação e Moagem
Pirelli S. A Cia. Industrial Bra- (Oposição ao térmo no 7751.567 -Indústria Resegue de Óleos VegeA. (oposição ao terma: 219 743.87',
Marca: Diamond Brite).
tais S. A.' (oposição ao têrmo núme- -S.Marca:
sileira Junto ao reg. n° 35.721).
Deka).
Laboratórios Profiden S. A. (01a0- ro 756.578 - Marca: Clarim).
Chemische . Fabrik Frankenthal e tição
Frigorifico Serrano k. A. (oposiao termo no 751.185 - Marca:
Canadian
Hoechst
Limited
(opoSchinidt Kg (junto ao reg. a' 61.061). Profic)
ao termo: n9 747.j3i1 - Marca:
sição ao termo: No 751.504 - Mar- ção
Bordon - T. 747.330 - afana: FlorPalmetal S A. 'unto ao reg. núEquipamentos Vanguarda Ltela ca: Afomar).
don) .
mero 63,261).
(oposição ao termo n° 706 248 Farbwerke Hoeshst AktiengesellsCafé Moita Torrefação e Moagem
Hendrik A.-...d Witteveen (junto ao Nome Com. Vanguarda Distribuictara chaft (oposição ao termo: Ne
8. A. (oposição ao têrzno: n9 749.937
termo 65.505).
de Bens e Valores Ltda).
751.544 Marca: Treliça).
- Marca: Mokka1).
-
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B. T. Babbitt Indústria Química
E. A. (oposição ao têrm(): flúmen
611.920 - /Zarca: 3intecor) •
Frigorifico Serrano S. A. (oposição ao têrmo: n 9 748.102 - Marca:
Lamen).
Pe..n Produtos Alimentícios Nacionais S. A. (oposição ao tèrmo: número 746.379 - Marca: Panqueca) .
Idisa Instituto DiatéticO Infantil 5
A. (oposição ao têrmo: n 9 748.267 • Marca: Arrozam).
Frigorifico Serrano S. A. (oposição ao têrmo. n9 749.778 - Marca•
c/ fig. S.).
Indústria de Linhas Centauro S.
A. (oposição ao tés rmo: n9 750.243 Mana: Ceniauro) .
Indústrias de Plásticos Euka Lida.
(oposição ao têrmo: n9 749:592 Marca: Eíka).
Doceira urino Ltda. (oposição a.
têrmo: n 9 746.028 - Marca: Turim).
Indústria de Linhas Centauro 5.
A. (ano. içãr, ao têrmo: n9 716.596
Matca: Te).
Indústria ..e Linhas Centauro 5 A.
(oposição ao têrmo n9 716.595 Marca: Tigre).

Companhia Santista de Papel (oposição ao têrmo n9 754.655 - iVIarca
3ull-Dog).
Indústria de Linhas Centauro S.A.
(oposição ao têrmo n9 753.352 - Marca: Linhas M. T. T. 755.429 Frase de Prop.: M. T.).
Café Muka, Torrefação e Moagem
S. A. (oposição ao tèrmo n 9 756.085
- Marca: Aimoré).
Atma Paulista S. A., Indústria e
Comércio (oposição ao têrmo numero 75.319 - Marca: Emblemática).
Comercial e Industrial Planeta Limitada (oposição ao tèrmo n 9 754.711
- Marca: Arrastão) .
Frigorífico Serrano S. A. (oposição
ao termo n9 745.586 - Marca: Serrana) .
Pan Produtos Alimentícios Nacionais S. A. (oposição ao têrmo mimero 712.155 - Sinal de Propaganda).*
Idisa Instituto Dietético In f antil
(oposição ao têrmo n9 702.209 - Marca: Rancho - T. :721.122 - Marca.
Nosso Ranchinho).
Indústria de Linhas Centauro 5 A.
(oposição ao térino n9 713.456 - MarCentauro).
Siiopping Center Igua temi Limitada
(oposição ao têrmo n9 715.115 - Titalo: Shopping Center Brás-Leste-
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Penha - T. 714.800 - Título: Shopping Center do Brás - T. 714.626 Marca: Iguatemí).
Confecções Jolimode Ltda. (oposição ao têrmo no 723.451 - Marca:
Lori's).
Inter-American °range Crush "Jompany (oposição ao termo 11 9 754.882
- Título de Est.: Bichl) .
Calçados Terra S. A. (oposição ao
têrmo n9 752.040 - Marca: Volterra)
Volkswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S. A. (oposição ao têrmo n9 743.859 - Marca:
Tonifusca).
Celeste Modas Ltda. (oposição ao
têrmo n9 704.382 - Marca: Celeste).
Bemoreira Companhia Nacional de
Utilidades (oposição ao têrmo •úmero 751.742 - "Nome Com.: BM-Utilidades para o Lar Ltda.)
Consultex-Patentes e Marcas Ltda.
(oposicão ao térme n° 757.683 - Marca: Conselex).
Companhia Cervejaria Brarima
(oposição ao têrmo n° 758.466 - Marca: Cristalina)
Toyobo do Brasil (Comercial Tex'11)
Ltda. (oposição ao têrmo n 9 754.228
- Título: Toyotec) .

Kibon 5 A. (Indústrias Alimentícias) (op0S1ção ao tênno n9 751.920
- Marca: Quibrasa)
Agrima Equipamentos e Máquinas
Agrícolas S. A. (oposição ao têrrno
nQ 752.327 - Marca: Polares).
Davide Camparí Milano Societá Per
Azioni (oposição ao têrmo ri9 751.676
- Marca: Campeão).
Brasa Representação de Automotores Ltda. (oposição ao têrmo 752.0'72
- Marca: Brasa.
Retificação de Pontos
O têrmo n9 127.801 - Privilégio de
Invenção: Processo para a Preparação
de Novos Compostos Heterociclicos de: Sandoz S. A. Pontos publicados
em 3-3-66 e retificado em 15-9-66,
fica retificado entre a fórmula n ç 1
e a 2 o seguinte: e dos seus sais de
adição de ácido, fórmula na qual Ri
significa um átomo de hidrogênio ou
um átomo de halogênio, R2 e R3 são
átomos de hidrogênio, R4 e R5 -epresentam restos alquilos inferiores, ou
R5 juntamente com R2, R3 ou R4
representam um resto alquiênico ccntendo em cadeia retilínea no máximo
quatro átomos de carbono sendo è-.1.6
processo caracterizado pelo fato de se
fazer reagir um derivado de 1-amtioxantona da fórmula geral 11:

EVIISTA TRIMESTRAL DE . )U 1SP UDÊNU
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 - Janeiro de 1963 _ Preço: Cr$ 2.400
1963 - Preço: Cr$ 3.600
Volume 24 .._
e

Fascículo 1 - abril de 1965 .....
Fascículo 11 - abril de 1965 .... e e..
Fascículo III - abril de 1965 .

Cr$ 1.300
Cr$ 1.400
Cr$ 1.200

.•.

Fascículo 1 -Jiilhn de 1965 . .......
Fascículo 11 - agiisto de 1965 . ...e.
Fascículo 111 - setembro de 1965

Cr$ 1.300
Cr$ 2.100
Cr$ 2.100

Volume 32
-

Volume 33 MV.=

••n

Volume 31 •nnn•••

e

1 - outubro de 1965 . e
e. Fascículo 11
k- novembro de 1965
Fascículo

Fascículo 111 - dezembro de 1965 ....

Volume 35 -

5- Fascículo

-

1" Fascículo

Fascículo

atum.

Volume 3 .114RIO

janeiro de 1966 e...,
fevereiro de 1966 .
março de 1966 .

W Fascículo 1 - abril de 1966
" Fascículo II - maio de 1966
Fascículo
- 'unho de 1966

Yolimaie ã7
st

Cr$ 1.500
Cr$ 1.800
Cr$ 1.400
Cr$ 2.100
Cr$ 2.100
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000

Fascículo 1 - julho de 1966 e..
Fascículo II - ag6sto de 1966 e o...

Cr$ 2.000
Cr$ 2.200

Na Guanabara
Seco de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n•
Agencia 1:

ti DA

Ministêrio da Fazenda

Atende-a* pelo Serviço de Reembõlso Posud
Em Brasília
Na Sede do

.1. NI,
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Publicaçgo gota de acordo som o ait. 130 do Código da Propriedade 1ndustriel. Da dato da publicação começara
• correr o prazo de 60 dias p ara o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão aprezentr..r suas oposições ao Departarnent•
tiaclooal de -Propriedade ludeatrial aqueles que se SuIganinn prejudicados sos p ceir;saillo dçr cegistro requerido
65.1113115.2C72)

rèrmos na 761.056 a 761.103, de
28-7-66
Brasinotor S. A. Empreendimentos e
Participações
São Paulo

Clasw 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos. almotadas para tintas. abri.
dores de cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrao, borrachas pare
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas par%
desenho. cortadores de pa pel carbonos
carimbos, carenbadoms, cola para papel
caiador es campassos. cestos para cca
reapondéntia creaenhadoren, duplicado
ees datadores, estolas para desenho:
agaloa para canetas, estojos com minas
eaquacfros. estojos para lápis, espetos
estiletes para papéis. furadora. fitar
para máquinas de escrever grafiter
para lapiseiras. coma arábica. gra/maca
dores. lápis een geral. lapiseiras. ma
quinas para apontar lápis. minas isarn
grafites, minas para penas. máquinas de
escrevez. máquinas de calcular. inaguí
nas de somar máquinas de multiplicar
. enata-garoa. porta-tinteiros. porta-carim
hes. port a -l á p is. porta-canetas. porta
Cartas, prensas orendedores de Papéis
percevelos para Papéis. perfuradores
réguas, raspadeiras de borrões. atencils
oarn mimeógrafos. tintas e tinteiros
C.:lasse 46
Agua sanitária: anil: amido; azul d;
prússia e ultramar para a lavadeira
abrasivos quando para conservar ou po
11r. cera para assoalho, composições pa
ira limpar maquinismos: detergentes: dia
solventes para gordura: graxas par
calçados; liquidas para tirar manchas .
branquear roupas; palhas e palhinhas d,
aço: soda pala lavanderia: sabão en
pó: sabão comum: sebo. saponaceos
velas
Classe 18
Armas e munições de guera e de caça.
explosivos: adegas, baionetas, r.arabt
nas chumbos para caça, cartuchos, can
tuchairas, dinamite, espoletas, esgadas
espingardas espingardas de ar zom
prienido e de mola para arrern.o
arpões, fuzis. fogos de artifício. nas
tolas. pólvoras, punhais revolveres e
sabres
Classe 10
Para distinguir e proteger impressos
em papéis de cartas, paPéis de &Idos,
memorandos, cartões sornerciais e de
visitas impressos, enve lopes de cartas,
recibos, duplicatas. faiaras, letra: de
câmbio, cheques, notas promissórias,
dei-Jantares, apólices. rolaiihaa
nous
e impressos de liso ..0 , a1 da Irma
requeren',
:lasse 49
Para disrina„ir
, para recortar e
armar brinumalos em forma de animais
e áls pessoa
nni,is nalâes de brita
q,ucdo, baralhos de cartas, bilhares, bo-

secas, bonecos, brinquedos mecânicos _ para tecelagem, para bordar, pare cos.
brinquedos em forma de Instrumentos j tura, tricotagesn e croché. Fios e 11musicais, brinquedos em forma de ar. lhas de tôda espécie. fios e linhas para
mar. brinquedos cru forma de ferro
pesca linhadas de aço para aesca
mentaa. bolinhas de vidro para brinque.
Classe 21
do, brinquedos de borracha com e sem .'ara distinguir: Veículos e suas parte:
assovio, cadeiras de brinquedos, cal. ntegrantesi Aros para bicicleta:: auto çados para bonecos carrinhos, casinha: navais auto-ccaninhõzs. avaUo, amor
brinquedo, chocalho e brinquedos de -Cariares, alavancas de câmbio. barcos
corda
,eques braços para veiculas. bicicle;
Classe 27
is. carrinhos de mão e carretas, comiPara distinguir artefatos de palha ou ihonetes. carros ambulantes, caminhões
fibra: Cestas, cestos, cabos para uten- arras,tratores. carros-berços. carros
altos, cestos para costuras, cestos para amues. carrosarrigacore.s. carros. C31,
pães, caixas para acondicionamentos iças, carrocer.as chassis. chapas dr
caixas para enfeites, esteiras, ambos wa ree para velei/ lias, cubos de veiculas
neis, embalagens, estojos, guarnições imediços para vriculos. direção. dast'
para utensilos. guarnições para calça .adeiras 2stribos, escada;. rolantes. ele
los, malas, palmilhas. redes, rédeas, sa 'adores Jata passage,ros e para carpa
colas, sacos, telas para assentos de aaares para carros, eixos de direçaa
cadeiras
Teias, fronteiras para veículos. guidão
Classe 26
icomorivas lanchas motociclos. molas
Artefatos de madeira em geral: Argo
.orocicletas. mot; rg moto rgaes
'as, alguidares. armações para balcõe, anu atlas navio, ambas. para .choques
• para vitrines. ai ceratos de madeira arcs lamas ii,
nanteras
rara caixas, bandejas. barris baldes ' aias para matcletaa raies para bicicle
-anedotas de carne, caixas, caixões, cai as. reboone
s, ira CS Crin veiculas
sotas. cavaletes, cunhas cruzetas cubas „idas aara s ',a lo. 'lura, triciclos. ti
caçambas. colheres, .estos para pães
.e. vascas
ccrotrale do afogador e
capim para cozinha, cabos para terra
-cerador r, as troleibus. vafaes de
cantoneiras engradados. cara
carros toletes na r zi carros
los. esteirinhas. estojos, espremedelras
. Classe 42
mibaladens * madeira, escada tor Para distinguir: Aguardentes, aperiti
nas. guarnições para porta-blocos vos. an.z. bitter. bracrl y . ronhague, cer
guarnições para cortinas. guarnições d, vejas fernet. aenebia, pio !urinei fico
,nadeiras para utensilio: doemasocos res. nectar, par ah pipernvnt rfium
nulas de madeira, palitos, pratos. pi Siicos
fruras sem álcool vinhos. ver-ias, Pinos. puxadores prendedores dr
mouth vinhos espumantes. vinhos
.oupas. ~inflas, garfinhos e colheres
guinados e vah:sky
'ara sorveres. nalit,,is para dentes. tá
Classe 11
' sons de passas roupas. táboas de carne NIcarhotras alma alho. espargo,
tonéis torneiras tambores. tampas.
açúcar alimentos para srainass, amido
suportes Ir madeira
smendoas ameixas. araen.ln nm araruta
Classe 2n
Mamares atacadore: para espartilho: arroz atina aveia avela aze:te azei
calçados. a radura , de algodão para ..onas manha nacalhau ' ,acatas. ',aias
'versos fins exacta para fins medica -nsconos Polp hous, Polar ias. naundha
en, pó e cru grão cainatao. camela
aura bandeiras boi dados braçadeira:
uaa e em Pó. cacau carnes cha
)rlas cmieados caas ara móveis
arameas chocolares conteitos massa
anos. carapuças para cavalo. Cor
areai% cominho. creme de [ele crena's
iões, debruns. lã fitas forros bania
imana a a
o,
.^nni5x1f5S cala
.stão feltra para Mnilo, tolos gala:
os nesgas orabrer ar e enchimento. :c.a coalhada :astanna :abola, condi
ara mapas de homens e senhora: lento? nora aiimentos colo. antes
',anos para enfeites de móveis Gli. -hou-iços. (lande doces dores de Pra
•;1Z espinafre essenc.as arlmentares em
oassamaries. pavios rédeas, rendas re
• azendo parte dos mesmos palmilha. nadas. ervilhas enriovas, extrato de toé
les sacas nahadinhas para vestia°, mate.. farinhas alimentícias favas Pé
-*alas flocos. tareio, fermentos. Uai&
elas. tampos para ainsoladas. não
:ando parte de móveis, artigos este? f alas trios. "amas sacas naturais e cria
-eitos dr algodão cânhamo linho Mb Alizadas. glicose goma de mascas' 40r
seda, taba lã nela e libras não
l uras. grânulos. (:ão de falei gelatina
incluidos s iri mitra: ciasses
.roiabada neielas. herve doce leava
Classe 23
.orxlensado. Ir. era isó legumes ea
Para distinpuir tecidos em geral. teci- mate. hortaliças lagostas linguaa leac
dos para confecções em geral, para :onsersa. lentilhas, linguiça touro elas
tapeçarias e para artigos de cama e ,reis alimenricias. , mar:sces. manteiga
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim nargarina 'marmelada macarrfli. ninacaroá, casimiras, fazendas e tecidos de 'ia de tomate. citei e melado, mate, mas
lã em peças, juta, jersey. linho, rylon ias para m acidas molhos moluscos
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda mostarda mortarl '3 nós moscada GO
natural, tecidos plásticos. tecidos impes rara óleos comestíveis. istras. 'ovos
meáveis. tecidos de pano COUSO
afies ,aios pralinés pimenta. pós Par?
e veludos
audins pickles peixes presuntos. pa
As net:t-pois paatilhrs paus pudins.
Classe 22
Para dieringuir • Pio, de algodão. ho- medos ra,.13es balanceadas. para Qui
ontétiens. canil:amo roa rã nvion. fio: mais requetiõrs
sacai sardinhas
plásticos, tios de sela natural e rayon. iancluichea. sorvetes, saci de tomate e de
eu

II

frutas, cortadas Cap:oca- tâmaras, Cana',
rim. tremoços, Cortas, tortas para alia
mento de animais a aves, torrõe,s
moldo e torrado
Classe SO
Móveis em gema de metal, vidro, de
taadeira, estofados ou não. Inclua
, ve móveia para escritórios: Armário
~los para banheiro e para rouraci
usadas: almofadas. acolchoados nara
troveis, balcõee, banqucae,
amdefas domiciliares, berços blomeasra
adeiras. aarrinhos para chá e :LIN
rani , itos para :ici-ottóalos, conhin2oS
'ara Lula cie fartar e sala dg visitas,
onjuntos p:,ra teiraços. jardim e praia,
onfuntos de armários c gabinetes fiara
ora e cosinha. camas, cabides. cadeiras
eratórias. caseiras de balanço. calma
le ráaios. colchões colchões de ccolaaa,
liapensas, divisões, clivaras discotecas
'e madeira ,-requiçadeiras, escrivauga
ihns, estantas, onarda-roupas, artesa
nesinhas cresinbLs para: rádio e televi.
Ao. mesinhas para televI gão. molduras
rara quadros noite' rimaras. poirrarikus„
loIrronas-ca Mas. g ratelrira, porta-chaa
'..s us. eofá.s. sofás-camisa, travesseiros a
vitrines
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
velculos artefatos de borracha não roa
• Iuídos em outras classes: Arruelas, ar.
aolas amortecedores. assentos para caa
iraras, borrachas para aros, batentes de
sofre, buchas de estabilizador buchas
buchas
para
I,
=elo. batente
de porta,
narente de chassi:: bicos para mamadds
'as, b raçadei
ras, bucais, bases para te.
fatora-s, borr achas, para carrinros incluso
:riais. bor racha para amortecedores,
saintias de borracha para rédeas, cochila
le motor. cilmaras de ai'. chupetas. cora
Iões massrcos de borracha, cabos para
1-erma:lentas chuveiros, calços de bei?.
:acha. chapas e centros de mesa corias de borracha, cápsulas de borracha
narac entro de mesa calços de borra.
.ha oura máquinas, copos de borracha
iama freios. dedeiras desentupideiras,
discos de Mesa. descanso para pratos,
:ncostos embalos, esguichos estrados,
%porfias de borracha em quebralacto
aara arneiros, tloa de borracha lisos,
+Camas de borracha guarnições para
automóveis guarnições para veiculos,
lancheias para escolares, laminas de
borracha para degraus. listas de Por.manoplas maçanetas, protelo.
res Para para . lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador. ne•
dal de partida. paras ',ara businaa,
Pratinhos pneumáticos pontas de boaracha para bengalas e muletas. rodas
massiças. aaclizios, revestinfentos de
borracha, rodas de borracha para mó.
'eis. amfonas de vácuo suportes .e
,apa r ss lo neclal do breque. reembalo e Isolador suportes, semi,
pneumáticos, suportes de câmbio sana
fonas de partidas, saltos, solas e solados
de boriacha. surdinas de borracha para
aplicação aos Ros telegráficos e telefõnicas. travzdores de porta. elnelas,
trocam, tampas de teoeracha para cantaS

'
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gbtas, tiras de borracha para elaboraçâo de substâncias gumicas
Classe 38
Aros para guardanapos de papei
agldtinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógratOs. baiões (ex
cato para brinquedos) blocos para
correspondência. blocos para cálculos
blocos parà anotações, bobinas, brochu
iras não impressas, cadernos de escre.
ver, capas para documantoa, carteiras.
caixos de papelão, cadernetas, cader
nos, caixas de cartão, ca:xas para pa
pelaria cartões de visitas, cartões co
snercioiS, cartões indicas, contata cat.
tolina, cadernos de papel melimetrade em branco para desenho, cadernos
esclares. cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planogrâticas, cadernos de lembrança, carreté.s de pa
palão. envelopes, envolucros para cha
autos de papel, encadernação de pape:
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos. Impeli
nhos, papéis de estanho e de alumin.0
papéis sem impressão, papéis em branc,
para forrar paredes, papelolmaço con
ou sem pauta, papel crepon. papal de
seda, papel impermeável-, papel encerada
papel higiênico, pope' impernicáve:
para ,opiar, papel para oesenhos, pe,
pai para embrulho impermeabil.zad,
papel paro" encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel pa
rafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, papel de linho bap.-absorvente, papel para embruhar ta•
baco, papelão, recipientes de papel ro.
setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papei
Serpentinas. tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Classe 25
Para distinguir: Bihetots. cartões pos
tais, cartazes. displays desenhos artas
• ticos, decalcccnanias. estatuetas. estam
pas. gravuras, figuras de ornatos. foto
praf ias. imagens, manequins, maquetas

cas.
camisolas.
camisetas
camisas.
-atacas. ceroulas colarinaos. cueiros
-aias. casacos, chir s tos. dominós, achar
Jes tantasias. tardas para militares co
aaiais fraldas. g alochas. gravatas. gut
-os, ogos de lingehe. Jaquetas. lemes
uvas, ligas, lenços. mantlls. meias
natôs mantas, mandrião, mantilhas pa
-tós. palas. penhoat pulavas palerinas
ieupas, pouches. polainas. pilarnas pu
lhos. p erneiras. mamonas. regalos
-abe de chambre roupão, sobretudosuspensórios. saldas de banho..samithas
meteres shoras sungas. solas ou siack
toucas turbantes ternas, urptermes

Classe 47

de metal precioso, serviços de saladas,

Para distinguir combustivels, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao nascimento: álcoo
motor, carvão a gás hidrocarhoreto
gás metano, hutano e propano, gás en
garratado, gás liquefeito, gasolina, gra
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para atnortecedores, petróleo e

de trutas de metal precioso. serNaços de
turrnalimas lapidadas e vasos de

querosene
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos: Anca
ras, bóias, cintas de natação, fateixas
Classe 35
flutuadores para hidrometria,
ouros e piles preparadas ou não. ca
Classe 19
nurças. couros. vaguttas. pelicas. e ai
Para distinguir: aves e ovos eia geral,
-etato dos mesmos: Almofadas de coo inclusive do bicho da seda, animais vios, arreios. bolsas. carteiras. caixas vos, bovinos, cavalar, caprinos, galiná:fumes de couro, carneiras. capas par,
ceos, ovinos e suinos
dbuns e para irsrus. embalagens d.
aaasse
ouro, estalos. guarnisões de couro par. Vidro comum
laminado trabalhas,.
Iutomóveis, guarnições para • porta-bio
tôdas as formas e oreparus ai&
rimai para toP.OS os fins vid s c Metia,
:os, malas. maletas. porta-notas porta
porta-nique.s. pastas, pulseirarias, com telas de me:al ou coranosle couro. rédeas. s elins. sacos para via
-s espaciais am p olas aquários, as
4cm. sacolas, saltos, solas e sola:los
aleiras ' aimotarizes bandeias atar.tirantes para arreios e valises
as cadinhos cântaros cálices cerol:
Classe 45,
'e mesa cápsulas copos e s pel h o s aa
Para distinguir: Plantas, sementes e p r r adetras frascos tõrmas pata do e:
mudas para a agricultura, a horticul- armas p ara tórnos fios de vidro. gr.:
tura e a floricultura. Flõres naturais
ttas garrafões grs.ust globos hast,
Classe 44
irmos. iardineiras Ircoreiros marnadei
Cigarros. acendalaras para cigarros
manregaeires nratos p ires porta
tromatizados para fumantes. bolsas pari
Sias paliteiros Potes. pendentea oe
utno. bolsas aara rapé cachimbos cal
-stais saladeiras servisos p ara me
eiras pare fumo, charutos. cigarreiras
ascos, saleiros tubos, tigelas traves
aluíras. estojos para cachimbo filtro:
as vaso.s vasilhames vidre para vi
ima p iteiras, tostoreiras de bolso. is
'ra,as vidro para rsinios. varetas
melros. paria pata macros miraras
idros para conta gotas, vidro par•
-onteiras de cachimbos, porta charutos
automóveis e p ara hara•nrisas e
rapé. sacos flama fumo
afearas
Classe 43
Classe 12
Aguas artificiais mine s -ais e naturais Ufinetes comuns, agulhas para cosei
bebidas espumantes sem álcool, gasosas, 1 itões, colchetes, dedais, fechos corre
ginger-ale, guaraná, r efrescos, sifões [lisos, garras, adias de mata) para en
soda limonada c xaropes
feitas de vestidos, fivelas. :lhoses, lan
Classe 48
tejolas, missangas. passadeiras e pae
'ara distinguir: Perfumes, essências. es
silhas

,ratos, água de colônia, água de touca
-adm. água de beleza. água de quina

obras de pintura e cartazes para deco- agua de rosas. Agua de alfazema água
rações e para exposlçâo proletos mos- Iara barba. loções e Milicos para o.
truários de mercadorias para
'abe:os e para a peie. brilhannna. !sais
propagandas
lolina, "batons" cosméticos, fixadoras
Classe 37
le penteados. petróleos, óleos para a,
Roupas brancas. crara cama e mesa: abeto. crave reluvenescente, cremes gor
Acolchoados para camas colchas, co &irosos e pomadas para limpeza da
bertores esfregões. fronhas guardana 'ele e "tnaquilage" depilatórios, deso.
pot. lago: bordados anos te matias iorantes. vinaare aromático PIS de arriar
lIençóla s antas para camas danos para
talco perfumado ou não. lápis para
©psit:ZIP e oanos ia ca. tos, to ilhas dc estatui e sobranceiras, Preparados para
Mato e banho. toalhas le mesa. toa.
mbelezar dlios e olhos, carmim para
Musa para jantar, toalhas para chã •
• rosto e para 03 lábios. sabão e creme
toalhas
para
banquetes.
guarni
café,
sara barbear. sal‘ão liquido Perfuma&
cama
e
mesa,
toalhinhaa
got9 cara
mi Mo sabonetes\ dentifricioa em pó
- (cobre pão)
asta ou líquido, saiii perfumados para
Classe 38
hanhos, pentes. vaporizadores de perta.
Para distinguir: Artigos de vastuarice me.. escavas para dentes, cabelos, unha.
• roupas feitas em geral: Agasalhos e cílios saquinhos perfumado. prepara
aventais. alpargatas. anáguas. blusas dos em pó. pasta. iiquidos e tijolos
bota& botina& blusões, boinaa baba- nata o tratamer>a das unhas. disso)
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara. ventes e vernizes, removedores da cun.
puçaa macio coletes, cape& chales. zubs. glicerina perfumada oara os cabe
cachecol*. .calcados, chapéus, cintos os e preparados pa• • descolorir unhas
data& combinações. corpinhos. calça' 11Ios e pintas ou sinais artificiais. óleo,
de senhas e de crianças. Calções, cal.
para a pele •

Classe 13
Adereços de metais preciosos .aema
, )rac;osos e seas iM :-taçÕeS adereços de
Pedras preciosas e suas imitações. arlor
nos de metais preciosos. semi-piedosos

sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal,
metais DreCiOSOL
Lia3S2
Para distinguir: Abaixa- maculas, abres
Docas adenótornos, atastadurea. agratua,
Para ossos, agulhas para infeção alas•
-ião hidrófilo alicates, amalgamas moa.
-adores aparadores para tina madraça,
arürgicos, aarelhoa ara massagena apaa
-elhos de p ressão arterial, aparelhos da
late-mia aparelhos de raios altra . vicseta aparelhos de Raio X. aparelhos
te infra- Jernélho. aparelhos de surdez,
;ssentos p are eaf. ernic3, ataduras 1313,,
eiras p reciosas e suas IMIrtíliArz adiar.
arras Para arado, grade-a da Claes
-uns cadeiras para clinica madica, ca.
!eiras de rodas cambraia ladrai-Ha ca.
latas cataplasmas de feltro, cera cara
acrustasões e articulações cera colaste cintas para elas clinicoz. cintas um.
:eisaars. colheres cortantes compressas,
ompressas da tecidos, costatorrics cure.
as deatea artificiais, dentaduras, derressores dilatadores. ducha. drenes,
'levados-es espécaloa, esponiac. estufas.
epatulas eacapelos. eacopros. extratoes escavadores tios de linho para ha'Idas, tacas, gachos para músculo& caalômetros gazes gorlivas goivas. gêa:o. grampos pare saturas. guta percha,
iistertametros urre/adores instrumentos
sós p ara limpeza e polimento para fias
-dontológicos, asma luvas e dedeiras
horracra ' limas para ossos, lancetas
nassa s Plásticas para fins odontolóc
os, mascaras para anestesia meu:: dê
iperações, meras para curativos, clareias artificiais perfuradores. pá a e breca artificiais p erfuradores (macas. pia'as ara obturações de canais, orcela"as tar a is Para garganm. pinças atua
'ómicas roles cirúrgicos de lã de pau,
lige e rodas para desgaste dentário,
sarladeiras sant-limas-a s eda o crina aa--a soturas, sarna para gélo e bolsas

-'ara á gua quente, sondas, seringas na-a lavagens e Injeções serras, serras pa-a raquioternia, termômetros, tesouras,
zeparios, ventosas. verniz Isolante para

fins nrlon rol/mico@
Classe 9
e suas imitações. alianças, anéis. artiPara
distinguir
instrumentos musicais:
gos de 4antasia

de metais preciosos
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandeias de metais preciosos. berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de oure
fio de prata, fivelas de metais predo
soa cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. knitelolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, Pinos
de ouro pedras preciosas para J óias-Pedras semi-preciosas para jóia pérolas
e Imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de liam
de metal precioso. serviços de refrescos

Arpas. bandolins, birimbau, banhas, baterias, cavaquinhos, clarinetes, contrabaixos, cordas para instrumentos musicais, .cuicas, gaitas, guitarras, pandal.
ros, pianos, pistões, rabecões, tambores.
violas, violinos e violões
Classe 8
Aparelhos e equipamentos para cantaras
telefônicas; aparelhos e equipamentos
de transmissão telefônica; aparelhos e
equipamentos de transmissão telefônica;
aparelhos e equipamentos de telefone
oamligação interruptor; sistemas de intercomunicação de telefone por alto-falante; interfones para estabelecimentos;
aparelhos e equipamentos de áudio-freauência; sistemas e aparelhos sonoros;
aquipamentos de receibmento da voz humana: . equipamentos de vidro: equipamentos para telégrafo por frequência da

asa
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viz; equipamentos distribuidores e multiplicadores; equipamentos de rádio e de
micro-ondas; dispositivos semi-condutores; tios e cabos; sistemas e aparelhos
de Mime de togo; sistemas e aparelhos
de sinais de policia: equipamento de si.
nali:ação e contrôle de trânsito; equi
pamentos e aparelhos de dados 'digitais:
dispositivos protetores de teeltone; cai
xas e ligação; bobinas de carga; invó
lucros e dispositivos para telefones com
pagamento; equipamentos para dispas
são troposiarica; equipamentos de rádio.
navegação; equipamentos de radar; centrais elétricas telefônicas; equipamentos
de teletipo e válvulas eletrônicas
Classe 7
Máquinas e utensilos para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agraciatura batedeiras para ceerais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para aarls
altura eultiv mores, debulhadores,
destocadores, desentegradores; esmagadores para a agricultar... escarrificado
res, enchovadeiras, facas para máqui
nas agrícolas ferradairas gadanhos
garras para arado, grades de discos
ou dêstes, máquinas •batedeiras para
agricultura máquinas Inseticidas ma
quinas vaporizadoras. máquinas de
fundir, maquinas niveladoras de terra.
maquinas perfuradoras para a agricultura máqcinas de plantar, motocshat
ruas, máquinas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear: para asfaltra g da
torquir de triturar, de esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas e
outros Insetos, para borrifar e purvera
zar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais maquinas
amassadoras para çins agricoias. de
cortar árvores, para espalhar para ca
pinar, máquinas combinadas para semeai e cultivar, de desbanar Para en
sacar, máquinas e ancinhos para forragens. maquinas toscacloras ordenado
ras mecânicas, raladores mecânicos. rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, serneadeiras. secadeiras
marcadores de serra tosadores de gra
ma, tratores agricolas. válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 4
Substânciaz- e produtos de origem sal
Ma vegetal ou minerai, em bruto ai
parcialmente preparados: Abrasivos eu
bruto, argila refratária, astaltica eu
bruto, algodão em aruto borracha eu
bruto. bauxita bentoim breu cânfora
bruto chifres. ceras de plantas, cera
vegetais de 'carnaúba e aricurl. caiar
de cavalo, crina em geral cortiça en
bruto, eil3Cas vegetais aspam erva
medicinais, extratos oleosos estopas
enxofre toalhas fibra vegetais flore
secas, grafites goma em bruto. granas
em bruto itieselghur liquidos de Pias
tas iorelt am bruto ou oaretalrnew
nr
q saaassios metálicos Malif
reg em bruto ou parcialmente traba

hadas, em toras. serradas C aplainadas
uma, mármores em bruto, óindc dg
nanganes. óleos de cascas vegetais
ileos cai bruto ou parcialmente prepa
ados, piornhagina em bruto, pó dg
nolaagem para fundições. pedras bri
:idas piche em bruto pedra calcara
aantas medicinais, pedras em bru?c
ruebracho. raizes vegetais, resinas. re
:nas naturais residuos. testem, silict
seivas, talco em bruto, rasto, insto
betumirsosc e nincio
Classe 2
Carrapaticidas. desta tenentes embroca
çaies para animais. taranta, de ossos
medicamentos para anitna:a. aves pre
parado s eprodutos inseticidas. parasincidas. remédios para rins veterinários
sabões veterinários e des.ntetantes. sais
veterinários e desintetantes sais veten
narreis, vacinas para aves e animais
sais minerais paca f.ns veterinários, po
macias uso veterinário. verrniicdas usg
veterinário, desin'atantes e veterinários
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, 3cete,nd
iraidos, acetatos, agentes quimicos para
g tratamento e coloração de fibras, te
sidos. couros e celulose: água-raz. ai
anilinas: alua-Jen. alvaiade. ai
-alardes industriais, aluminio eia, pó
imoniaco. antaincrustantes, anti-oxtdan
res. anti-corrosivos, anti-detonantess azo
natos, água acidularia para acumulado
res, agua oxigenada para fips :ndustri
lis amônia; banhos para galvanização
henzinas, benzo!, betumes, bicarbonato
le sódio. de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, ceeulo
se, chapas fotográficas. composições, ex
tintores de incêndio, cloro, corrosivos
eromatos, corantes, creosotos: descoran
tes desincrustantes. dissolventes: ernui
e5es fotográficas, enxofre. ater. esmal
eestearátos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, flui
los para freios, formol fosfatos indus
trials, tósforos industriais. fluoretos
tundentes pa r-a solda; galvanizadores
gelatinas para fcasgrafias e pinturos
ilicerina: hidratos. Indrosulfitos; impes
meabilizantes. ioduretos lacas: massa,
Iara pintura, magnésio, mercúrio. 'nitra
tos, neutralizadores. nitrocelulose: pro
atidos, oxidante. óleo para pintura Olegle linhaça, produtos quimicos para am
aressão, potassa industrial. papéis beiográficos• e preliocopista películas sen
avais. papéis para fotografias e análi
ses de laboratório, pigmentos. potassa
ias metálicos para a composição de tin
-as preparações para fotografias. Produ
-os para niquelar. pratear e cromar
arodutos para diluir tintas. prussiatos
^cativos, removec)ores. sabão neutro
salicilatos secantes, sents•bilizantes
sililatos, soda cáustica, soluções quimi
:as de uso industrial, solventes. catita
• os. tintas ara pó. liquidas, sólidas ou
nastosas para madeira ferro. paredes
mnstrações. decorações. couros. tecidos
i ibraa celulose, barcos e veículos. talco
- industrial th nar verriazes. zarcão
Classe 6
Máquinas motrizes hidráulicas prima
rabi-tente turbinas: máratinna de :arruai
ção; bombas; turbinas kaplan' turbi

nas "francis': turbinas "pelSon". réguas es. regadores: serviços de chá e cafée
retentoras, máquinas de limpeza; verte
erras, serrotes, sachos. sacarrolha: tea
dores e barragens; máquinas de tahricar noras talheres, atlhadeiras, torqueze,
papel e máquinas semelhantes para as enazas, travaaairas, telas dt arame. tora
indústrias do papel, do papelão, da ce- -eiras, trincos. tubos para encanamento,
!idosa e das raspas de madeira; magra- alhos para pirtas de correr. taças,
nas e aparelhos de raalgeraçao. ema .ravessas. turibulos: vasoa vasilhame
ve.n..r.a
cuação e secagem para. uso industrial
Classe 34
ou comercial; máquinas e aparelhos para
refrigeração, evacuação e secagem: es- Capachos, cortinas, cortinas auto/natio
pecialmente ventoinhas e instalações di as, encerados, linóleos. mosquitetora,
rctrigeração para veiculos motorizadpos .leados„ panos para assoalhos e parea
mecanismos e embreagens, principi ancas Ira passadeiras, sanefas, tapetes. tape.
te mecanismos de circulação e embrea- es de peles, de madeira, de esteira,
corda e cortiça
mais de circulação, bem COMO mecanis
Classe 32
-nos de transniissão hidráulico-mecânicos
e partes integrantes de tôdas as máqui- Jara disanguir: Almanaques, agsndas,
aluados, álbuns impressos, boletins, ca.
nas acima mencionadas
tálogos, diçôes impressas, revistas, ar.
miasse 3
aço era bruto aço prep irado, açe gãos de isublicidades, programas raclioa
toam aço para tipos, aço fundido aço tônicos, rádio-televisionadas, peças reais
tema e cinematográficas, programas
•rmaitatinte trabaihaao. aeo ma o. as
circenses
•O
k mnz., hroPze
Class: a.
arcialmente trabalhado. bronze d.
adesivos para vedação, anéis para vea
manganês bronze em pó. bronze co 'ação argolas para vedaçâo. arruelas
arrialmente prenarade cimenta me aara vedação; barbantes, barracas de
,arra em fio, chumbo em bruto *ao. -ampanha, betume pare vedação. hao
alicio cobalto bruto 3U parcialrnentg has para vedação. bujão (rôlha para
rahalhado courasas estanho bruto 3. a
irraseal: cabos, canaleias, cordas. cora
s rra era Mut,
axclalmente tratlIsPdo
-féis
cordoalhas, cordões, correias de
*ai barra ferro manganês mesa velho
ransinissata de tôda espécie: murara
lusa em brito oa parcialmente traba
-s. esferas para vedação; fitilhos para
nado g isei temperado gusa maieave
imarradiss. forros para vedação. tuge.
armas de custai lata em tcalra gata( ' a ra: anchetas• 'untas para vedasaos
tôtr. 1 'art. ° em chapas tatãe
asnas, lonas para freios de veia/lios:
/argalha-sim ligas metálicas amalhas
s massas para vedação, moo
na g nasio manganês metais ciar tinha
se para vedação: rôlhas: tamnóe s nata
hados ou parcialmente trabalhados inc
ierlação (fins não medicinais). teoria s
tais em massa metais astemparos,
-iras para vedação, tubos para vedação,
metais para solta nique! .e zinco
• 'açaes i para d
válvulas para
Classe 11
vedação
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
Classe 30
:utelaria em geral e outris art:gos
;uarda-chuvas, bengalas e suas partea
metal a saber: Alicates, alavancas az
ntegrantes a saber: arinabôes, barhatao
• isaões de metal, abridores de lata' ias, cabos, capas de algodão e seda,
trame liso ou farpado. assadeiras asa
cartões, ponteiros e varetas
aremos: brocas, bigornas. baladas
Classe 29
Ia:aderias. bacias, baldes. bimbonieres Para distingair: espanadores escamas
sules: cadinhos. cadeados, castiçais, co comuns, lambazes, rõdos, vassouras e
.heres para . pedreiros correntes. cabides
vasculhos
'have% cremones. chaves de paratusos
Classe 28
eonexões para encanamento, colunas Para distinguir: Artefatos de material
aixas de metal para portões, canos 1F alásrico e de avlon• Recip:entes fabri.
nead. chaves de tenda chaves isglass asdos de material plástico, revestimeno
•abeções. canecas. aipos. cachepots nais e vegetais: Argolas açucareiros,
antros de mesa. coqueteleiras caixa. ir/nações para &cios. buleá, bandeias.,
ises para teletones baldes bacias bola
sara acondicionamentp de alanentos
-aldeinaes, caçarolas: chaleiras. catatei asa, caixas. carteiras, chapas cabos
-as, conchas coadores: distintivos, da ,ara ferramentas e utensidios. cruzaram
•
para aeondimonamento de alia
Iradiças: enxadas. enxadões. esteres
nciares. esguichos enfei tes para sreems isentos caixa de a ater:•al plástico pare
-strlhos, esferas para arreios, espuma- -ats rias. coadores, copos, canecas. coita
leiras; formões. -vices. serres para sorsa- Ima capas para álbuns e para livra%
-atam ferrolhis. facas. facões. seda
alices. cestos. castiçais Para velaiac
amas para guarda de ibletos. carris»
luras ferro comum e. carvão. en r9teira:
mis fôrmas par- loe s s freios nata- boa csasdores para chã descanso paro
seriadas de ferro, fria:aleiras) ganchos 'ratos, funis, Rimas ,)ara doces 'lias
:ralhas aarbs. ganchos para quadros 'ara sorvetes. cd.herinnas. pasinha
inzts mira darrunciens: insígnia:' li- -arfinhos de plástico para sorveres toas
ana lamlnas, liroreiros. latas de asco linhas dt plástico pare sorvetea. discuta
machadashas. molas nano Porta ,ciens de material plástico para sorveo
• -olas para venezianas, marsalos ei r a a estalos pare obletos, esfaimas (10
?tas matrizes . navalhas: Puas: p ás 05,'
viam esteiras. animes para autornó.
is para !sisos. picões ^)orta creta- rt,'
"is massas anta-gandra; scoadores de
aras porta pão, porra jatas. pahrairm
aros copos e copinhns de plástmorm
ainelas, nadarias, ralos para p as, rer, sara bolsas. 'aras guarniçôes guarol,
•1
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados COM a concessão de registro requerido
uições para porta-blocos, guarnições
Termo n." 761.122, de 28-7-66
para 1:quidificadores e para batedeira.
Diboplas Indústria e Comércio de
de frutas e legumes, gearnições de maPlástico Lida,
São Paulo
terial plástico para utensílios e eibjetos
guarnições para bolsas. garfos. galerias
para cortinas, ferro laminados, piás
ticos, lanche:ras, mantegueiras, mata.
nduR
srinóis. prendedores de roupas, puxado
es de móveis, pires, pratos paliteiros, pás de casinha, pedras pomes ard
Classe 29
1203 protetores para documentos puxadores de água para uso doméstico. Sacolas de material plástico, fibras sinporta-copas, porta-nique:s, porta-notas téticas ou de qualquer outra matéria
porta-documentos placas. rebites rodi.
prima
pilas. recipientes, suportes. suportes para
Têrmo n.9 761 ,121, de 28;7-66
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas.
Reeintsina Cigarettenfabriken
tubos para ampolas, tubos para serinG.m.b.H.
gas, travessas, tipos de material piás
Alemanha
tico sacolas, sacos, saqu:nhos. vasilha.
mas para acondiciinamento, vasos, xíPARDO.
caras. colas a frio e colas são incluidas
BRANC(1 VERMELHO'
em outras classes, para borracha para
Comines, para marceneiros, para sapa.
teiros, para vidros pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral

I

Qasse 16
Para distinguir: Materiais para constru-Cf/as e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
Ca.- chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga pare etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, 'ame
les de metal, ladrilhos, lambris. luva:
de junção, lages, lageotas, material isa
ente contra frio e calor, manilhas, mas,
sas pare revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, pra
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
Nas ele cimento e cal, hidráulica, pedre
Gulho. produtos betuminosos, impermea.
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento c outros como na pa,
vintentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas, vi gamentos e
vitrõs
"Classe 15
Iam
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica.
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro aparelhos de chã, de café.
de jaarar. serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião.
'Açucareiros, apanha-moscas, bacias de
latr:na, bandeijas banheiras, biscoiteiras
bidês cotilas, bules cafeteira!, canecas
tstiçai%. chavenas, centros de mesa.
totnpoteira. cubosê, le.scansos de porcaana, escarracleiras, espremedores fileis
funis. na n• ra 4a5. globos. jardineiras jarros
lavadedos, lavatórios leiteiras. maçanttas de porcelana, marktguelras, molheiras, moringas. palite:ros
pedestais. pias. pires; polvilhadiresi
paro café, travessas, terrinas, orinóis
vasilhas vasos srnitários e icaras

tria Brasileira

Ieglais fralda galochas. gravatas, gorros, logos de Ungerie, jaquetas, isiqué.
uvas, ligas,, lenços, mantem, meias
maiôs. mantas mandrião, mantilhas pa
letós palas, penhoar. pulover. pelerines
oeubas nouches, polainas. pilamas pu
nhos, perneiras, quimon,os, regalos
robe de ,chamore. rolpão. sobretudo,
suspensórios, saldas debanho, sandália
sueteres, shorts. sungas. atolas ou Mack
toucas. turbantes. ternos. uniformes
, e vestidos Pleg
Têrmo n.° 761.125, de 28-7-66
Nort ega Indústria e Comércio de
Malhas Ltda,
São Pntelo

Termo n.° 761.126, de 28-7-66
Badi Tanus
São Paulo

EMBAIXATRIZ
Industria Brasileira
Classe 46
Cera para assoalhos
Têm° n.9 761,.127, de 28-7-66
Badi Tamis
São Paul:

BELATRIZ
Industria BrasileiraClasse 46
Cera para assoalhos
Termo n.° 761.128, de 28-7-66
Sociedade Mantiqueira Ltda. — Indústria de Vidros e Bebidas
Minas Gerais

o

° Mestria •
•

SUPERIOR • ~Ira

AGUARDENTE DE CANA

Capelinha
das Pedras
Cap Uh' Até 54
Classe 44
Artigos para fumantes, como: — Fumo
em fedhas, em cordas, em rôlos, picado,
migado, desfiado ,acondicionado em latas, em pacotes ou em outros recipientes adequados; charutos, cigarrilhas, cigarros, boquilhas, piteiras, ponteiras
para charutos e para cigarros; cigarreiras e bólsas para fumo, resíduos de
fumo e rapé, palhas e papeis para
cigarros
• Têrmo n.9 761.124, de 28-7-66
Noruega Indústria e Comércio de
Malhas Ltda.
São Paulo

IND BRASILEIRA,

INIadia

na tunda

ia Capeada .14anidale Ia Mole

DistrIbulda Extlu g eamtate pela

Sociedade Mantiqueira Limitada

Uasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários.
roupas teitas em gerai: Agasalhos
' ventais, alpargatas, anáguas, blusas.
uotas, botinas, blusões, boinas. baba.
'ouros. bonés. capacetes, cartolas, cara
-stiças. casacão, coletes, capas, chales
achecols. calçados, chapéus. cintos
:intua combinações, corpinhos, calças
le senhoras e de crianças, calções, calas. camisas, camisolas. camisetas
-tiecaa, cerou2as, colarinhos, cueiros
sias, casacos, chinelos, domineis. achar'es, fantasias fardas para militares, co
p edais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
os, logos clt lingerie, jaquetas, laques
uivas, ligas, lenços. mantéis, meias
naies. mantas. cnandribo. mastilhas. ma .
P ós, palas. penhoar. pulover. pelancas
'atroas, pouches. polainas, pijamas, ols
:hos, perneiras, quimonos. regalos
-oba de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias
:vetares, shorts. sungas. atolas ou elacka
toucas. turbantts. ternos, uniformes
vestidos
Termo n.° 761.129, de 28-7-66
Classe 36
Srsmaria — Imobiliária e Colonizadora
Para distinguir: Artigos de vestuários
Ltda.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
São Paulo
oventais, olpargatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
louros. bonés. capacetes cartolas, cara
ouças. casacão, coletes. capas, chales
cachecols. calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações, corpinhos, calçai
Classe 50
ia senhoras e de crianças, ca.ções. cai Impressos para uso em: cheques, ducal, camisas, ramisoias, camisetas plicatas, envelopes, faturas, noons procuecas, ceroulas. colarinhos cueiros missórias, papel de correspondência e
saias, casacos, chinelos, dominós. achar recibos, impresso sem cartazes, placas,
pes, fantasias, fardas para militares, co. tabuletas e veículos, bilhetes, impressos

E te inns intim:11p TeTelone Iii . PASSA NANO alies
nieceoasmomoeweiemoteememogeagewaname

Classe 42
. Aguardente
Têrmo n.° 761.130, de 28-7-66
Sesmaria — Imobiliária e Colonizadora
Ltda,
São Paulo
SESMARIA — IMOBILIÁRIA
E r OLONIZ ADORA LTDA
Nome comercial
Termos as, 761.135 a 761.137, de
28-7-66
Linco Indústria e Comércio Textil Ltda.
São Paulo

ndustria Brasiletta

S ESMAR1A'

-tneapene.

Indústria Bramiam
Classe 22
Para distinguir: Pios e linhas de tecla
espécie, fios e linhas, torcidos ou noe
fios e linhas em geral para bordados.
costura, tecelagem, tricotagem e pari
trabalhos manuais; fios e linhas obtl.
dos por processos quimicos; fios de
raion para pneumáticos e linha do
pescar
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 31
Barbantes, cordonéis e lona'

Mt.
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Publicação feita de acôrdo ama a ara. HO do Código Be Propriedade Industrial. Da ciato da publicação começará
a correr o prazo da 80 dias para o deferimento do pedido. Durante 0 .".aaa prazo poderâo apresentar Allat) OpOS1Ortn ao Departamento
ss. Nacional da Propriedade Taadustria3 aquêles que co julgarem prejudicados com e asssairsaaaâo
segistro reauertsass
Termo ii. 761.131, de 28-7-66
Oculos Cruzeiro Ltda.
São Paulo

Termo Ia.' 761.138, de 28-7-66
Indústria sMacedo Serra 5, A.
Guanabara

Temo n. 9 761.142, de 28-7-66
José Lúcio Bueno
São Paulo .

RÃ DAL
OCULOS CRUZEIRO LTDA)
Classe
Insígnia comercial
Termo n.° _761.132., de 28-7-66.
Oculos Cruzeiro Ltda.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Sabão comum
Termo n. 9 761.139, de 28-7-66
Indústria sMacedo Serra S. A.
Guanabara

CRUZE[ Roo,.
• Termo n. 9 761.133, de 28-7-66
Equipanmntos Hospitalares Beni Ltda.
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a higiene, exceto os
incluídos na classe 34; máquinas, aparelhos e instalações hospitalares, de expurgo e fins análogos exceto móveis
da classe 40
'rèrmo n.° 761.134, de 28-7-66
T,abcratório Torres S. A.
São Paulo

VA Z I M

KIEHL,
ltdrflIST131A

.11MB. BRA2GLEORA
Óculos

BUI

Classe 33
Título
—
Termo n. 9 761.143, de 28-7-66
Comércio e Indústria de Pesca "Kiehl"
Ltda.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Sabão comum
Termo n.° 761.141, de 28-7-66
Indústria sMacedo Serra S. A.
Guanabara

"SERRALINDA"
Indústria Brasileira

EittASILEIttA.

Classe 41
Para distinguir: Atum, bacalhau, camarão, carnes, crustáceos, charque, línguas, lombo, lagostas, mariscos, mbluscos, ostras, peixes pescados sardinhas,
Termo n. 9 761.194, de 28-7-66
(Prorrogação)
auificios Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇAO

FURE
Indústria rasileira,
Classe 22
Fios de algodão, fios sintéticos. cânhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos, fios
de seda natural e rayon, para tecelagem.
Para bordar, para costura, tricotagem e
crochê
Termos ns. 761.145 e 761.146, de
28-7-66
Sociedade Brasileira de Máqt,inás e
• Motoi n g Ltda.

bombas, tubulações, máquinas frigoriff.
cas, instalações frigorificas, de baba,
temperatura, instalações frigorificas rápidas, bombas térmicas, condutos de
gêlo artificial, máquinas de aquecimento central e de irradiação, transformaderes térmicos, instalações de arejamento, instalações de ar condicionado, Instalações de arrefecimento de coque, teares, máquinas e suas partes de fundição
Claeze II
Persagens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria ecn geral c outros artigos da
natal, e saber: Alicates. alavancas, asa
mações de metal, abridores de tatua,
inune liso ou farpado, assadeiras, açucaseiros; brocas, bigornas, baladas,
bandeias, bacias, baldes. bombonierem
iheres para p edreiros, correntes, cabides,
..haves; cremones, chaves de parafusos,
:onexeas para encanamento, colunas,
salaas de metal p ara portões. canos C,c
metal. chaven de landa. chaveo InglCsa.
ZEIL5¢Ç6C3, canecas, copos, cachepotsa
centros de mesa. cootseteleiras, coisas
para acondicionamento de alimentos,
saldardes, caçarolas, chaleiras, castas
me. coachas, coadores; distintivos., dubradiças; ennadaa enxadões, coleta.
:nciatea esguichas, enfeites p ara arreios,
esteva para aramos, s_Sinussaletras: formões, foices, ferro para cortas
apass. 5errolhos. facas. facões fechaluras, ferro eufflUSI1 o carvão, fruteiras,
toais, f8rmaa p ara doces, freios para
eseadaa de terso, frigideiras: ganchos
nelhan, garfos, ganchos para Tubos,
amam; p au carruagens: Itisigilli0.8,1 Nnaa. lâminas, lleoreiroc, latas da RUH
arras; machadinhas, molas am aça parta,
molas para venezianas, martelos, moa
:atas, matrizes, oavalhas ouas. Pá%
aos, parafusos. oice.ea, porta gêica (>3%.•
*eiras, cona-túlo sosta-Iolas. enfite/ma
asnelaa roldanas, ralos para pias, edis2a
'es, regadores; serviços de cisa e eak
serras, terrotea, sachos, secarrolhas: te.
soaras, talherea, talbadeir83. rorquezaa,
anazeta eravadelacsa selas de arame, taasaffrass, trincos tubos atara encancenenda
.riN2oa aaro partas de correr, taças
-avearars atribulam vasos, vagam-dm.
aarruactaa
•
Térmo 11. 9 761.147, de 28-7-66
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Classe 48
Para distinguir; Perfumes essências asa
tratos, água de colônia, água de couce.
dor. água de beleza, agua de quina
para barba, loções e tônicos para ot•
cabelos e para a pele. brilhantina bata
doiam. "batons" cosméticos fixadores
de penteados, petróleos. óleos para o:
cabelo creme revaneseente. exemea gol
durosas e pomadas sara limpeza ti
pele a "maquilage". lepliatórioa. deus
Classe 6
dorantee. vinagre aromática a6 de arroz
PRORROGAÇÃOTi
Classe 3
e talco perfumado ou aão. !aipis para Máquinas a vapor (exceto isacomunasa),
Um produto farmacêutico indicado como
pestana e sobranceiras. pregados PM caldeiras de vapor, instalações de vaenzima proteoli tico
embelezar aios e olhos, carmim pare por. eletro-caldeiras, reservatórios, conTermo n. 9 761.140, de 28-7-66
o rosto e para os labios, sabão e creme dutos de pressão, caldeiras acumuladoIndústria sMacedo Serra S. A.
para barbear, sabão liquido perfumada ras, separadores de pó, separadores ale
.04 eitrO solainpual balanceias ano no
líquidos ein gotejo, aparejhos de aço
Guanabara
pasta ou liquido, sais perfumados para inoxidável para Indústrias químicas ou
banhos, pentes, vaporizadores de Exerfla industriais de química aplicada em maPRORROGAÇÃO .
*
me; escavas para dentes, cabelos, unha: tinturaria, máquinas para tingir em
e aios. saquinhos perfumado, prepara grandes larguras, instalações de alvejaROOLSTIN041
13,
OL:Oh
toT11n
...
dos em Pó, pasta, líquidos e tijolo: alento, vaporação e extração, instalações
GlE11111191-45
••••~
praa e tratamento das unhas, disso] de absorção, prensas, motores de comventes e vernizes, removedores da cuti bustão interna, compressores, Instala1 1;
cuia, glicerina er çumada para os cabelo: ções vaireladoras, tubos compressores,
Classe 30
e preparados para descoloir unhas compressores diagonais, ttompressores Armações de guarda-chuvas e guardao
Classes: 2, 38, 41 e 46
cilioa e pintas ou sinais atificiais, óleo. axiais, turbinas a vapor e a gás, Ins- sóis, bengalas, barbatanas para os mesa
Título
talações de turbinas a gás, csentSladores, mos: cabos e ponteiras para bengalas,
para e pele

Laboratório Torres S. A.
São Paulo
Indústria Brasileira

1.11•

ESTIES KEN

,77',3T.M.Mar4.!rriflffi ruir-troem."iip pi.rierN-7,c7i
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Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
Publicação leito de acOrda com o art 0 130 do Código da
correr o prazo de 60 dias pi.:a o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
•
aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
---Nacional da Propriedade Industrial
------.
_
•
Termos .ns. 761.151 e 761.552, de
sapas de algodão para os mesmos; capas
28-7-66
de seda, guarda-chuvas e guarda-sóis:
(Prorrogação)
sombrinhas e suas partes integrantes
Sherwm-Williams do Brasil S. A.
e.
Tintas e Vernizes
. 'Termos na. 761.148 e 761.149, de
28-7-66
São Paulo
(Prorrogação)
A.
—
herwin-Williams do Brasil S.
PRORROGAÇÃO
Tintas e Vernizes
São Paulo

F_'ROGALVAN

bo, de prata, de zinco, de metais, de
borracha, de caseina, de gelatina e albumina, usadas e mconstruções
Termo n.° 761.159, de 28-7-66
Auristério Importação Comércio e
Indústria Ltda.'
Guanabara

nhos, perneiras, guimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandOltas,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 761.163, de 28-7-66
Amui Canassa Ltda.
Minas Gezate

AURISTÉRIO

ACklagia

*Classe 50
Impressos em geral, •
Para assinalar:
•nn
anúncios impressos. ações, apólices, biClasse 1
Classe 41
Tintas metal — protetoras; usadas nas lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitai, duplicatas,
Café em grão, torrado e moldo
indústrias químicas
debêntures. envelopes faturas, folhinhas.
Classe 16
Têrmo n.° 761.164, de 28-7-64
Tintas metal — protetoras; usadas em letras de cárnbio, notas fiscais, notas
Doces Nancy Ltda.
promissórias,
papéis
d
ecorrespondencpnstruções
São Paulo
Classe 1
cias, passagens, publicidade e propaganTintas metal — protetoras, usadas na
Termos ns, 761.154 e 761.155, de
" da em geral, recibos
indústria química
28-7-66
Termo n. 9 761.161, de 28-7-66
DOGES •NANCY L.TDA,
(Prorrogação)
Classe 16
Caledonia;
Empreendimentos
Industriai.;
The Sherwin-Williams Company
e Comerciais S. A.
Tintas metal — protetoras, usadas em
Nome comercial
Estados Unidos da América
tonstruções
Guanabara
Termo n.° 761.165, de 28-7-66
Termo n. 9 761.150, de 28-7-66
Ariel -. Artigos Para Esportes Ltda.
PRORROGACÃO)
Anatra — Associação Nacional dos
CIRANDE
PRÊMIO
,São Paulo
Transportadores
Rio Grande do Sul
-4;PRESERVATOL"
PRORROGAÇÃO',

?-

FROM E TA-1

BRASIL

Classes: 25, 32, 38 e 50
Sinal de propaganda
Termo n.° 761.153, de 28-7-66
(Prorrogação)
Bicicletas Monark S. A.
São Paulo

Classe 1
Tintas, esmaltes, vernizes sintéticos, lar-as, redutores, solventes, óleos, resinas,
removedores, secantes; à base de chumbo, de zinco, de prata, de metais, cle
borracha, de caseina, de gelatina e ali.
mina; usadas sas indústrias químicas
Classe 2
Tintas, esmaltes, vernizes sintéticos,
redutores, solventes, óleos, resinas,
removedores, secantes, à base de .:humbo, de zinco, de prata, de metais de
borracha, de caseina, de gelatina e albumina; usadas na agricultura, horticultura e veterinária
Têrmo n.° 761.158, de 28-7-66
Mecânica Broto Ltda.
Guanabara

BROTO.
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n. 9 761.156, de 28-7-66
The Sherwin-Williams C,ompany
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

•Classe 33
Insígnia de comércio
Tênno n.° 761.162, de 28-7-66
Café Floresta Ltda.
Minas Gerais

Café Floresta
'de Itajuba'
Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Têrmo n.° 761.160, de 28-7-66
Confecções Fiapo Ltda.
Guanabara

,

RTEL)

iNDIWR IA BR AS IL EIRA.

Classe 49

Para distinguir logos, brinquedos. pasiatempos e artigos desportivos: Autoromóveis e veiculas de brinquedos,
armas de brinuuedo. baralhos, bolas
nara todos os esportes. bonecas. árvo-es de natal. chocalhos, discos de arre.
messo desportivo. tiguras de aves e
ives e animais, logos de armar. loilos
le mesa, luvas para esporte, miniaturas de utensilios domésticos. máscaras
Para esporte, nadadeiras. redes para
Pesca. taimbrs-. res e varas para
pesca

Termo n.° 761.166, de 28-7-66

Doces Nancy Ltda.

PIDOSTRIA BRASILEIRA..

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, baba/PRoRROGAÇÃO'
douros. bonés. capacetes. cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas. chales,
cachecols, calçados. chapéus. cintos.
`S-ILVER-BRITE,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
Classe 1
Tintas, esmaltes, vernizes sintéticos, la- ças. camisas, camisolas, camisetas.
ias, redutores, solventes, óleos, -esinas, cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
removedores, secantes, à base de chum- saias. casacos, chinelos. clorniids. acharbo, de zinco, de prata, de metais, de pes, fantasias, fardas para militares, coborracha, de caseina, de gelatina e albu- legiais, fraldas, galochas, gravatas. gormina; usadas sas indústrias químicas ros. logos dt lingeije. laqueia& loques
luvas. ligas. lenços._ mantõs. meias.
Classe 16
Tintas, esmaltes, vernizes, sintéticos, la- maiôs, mantas, mandribo, mastilhas. maClasse 21
redutores, solventes, óleos, resinas, l et6s. palas, penhoar. pulover, palatinas.
Mococicletas, bicicletas e suas partes cas,
removedores,
secantes à base de chum- peugas, pouches, polainas, pijamas, piá_
integrantes .

1

rA

São Paulo

NANCY
INDUSTRIA PRA shEriiik
Classe 41
Para distinguir os seguintes produtos,

Açúcar, bolos, balas, biscoitos, bolachas,
caramelos ,cremes, chocolates, cacau,
confeitos, colorantes, doces, doces de
leite simples e composto, doces de frutas em conservas, preparados em massas, em caldas, em compotas e eta gelé:Is, flocos, frutas secas, pasrulas e
cristalizadas, mel, pastilhas, tortas e

torr8es
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Termo n.° 761.167, de 28-7-65
Coral — Comércio e F.,:xportaç:ío Ltda.
São Paulo

CORAL

Temia n.9 761.171, de 28-7-66
Associação Brasileira dos C:ia;aleirtis da
Ordem Imperial Constantiniana MiLtar
de São Jorge
Guanabara

tomácio e Exporta gro Ltda,

ardo Onragdall'õi
Cponstantomanu%

Nome comercial
—
Termo n.° 761.168, de 28-7-66
14alharia e Confecções Hortatex Ltda.
São Paulo

Mnnau's'

NYLOPOL__

Sand Georgdi

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 761.173, de 28-7-66
Rede Federal de Arma :• ns Gerais S. A.
Classe 23
(AGEF)
Para distinguir tecidos em geral, teciGuanabara
dos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas e tecidos d,
lã em peças, .luta, lersey, linho, nylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, sei]
natural, tecidos plásticos, tecidos imper
meáveis, tecidos de pano couso
(..asse 33
e veludos
Insígnia de. comére:o
Termo n.° 761.169, de 28-7-66
Termo n.° 761.174, de '...8-7-66
Aerojet — Química Industrial Ltda.
D. M. Vieira Sout,
Guanabara
Ga:" pabara

1Dtr STRIA, BRASILEIRA

Termo n.° 761.177, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A.
Guanabara

W.If
IND6STRIA BRASIIEIRA

Classe 44
Cigarros
Termo n.9 761.178, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A
Guanabara

finkuvER
iNDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 44
Cigarros
Termo n.° 761.179, de 28-7-6)5
Tabacari aLondres S. A
Guanabara
\I

r.

INDúSTRIA BRASILEIRA
Classe 44
Cigarros
Têrmo n.° 761.180, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A.
Guanabara

0 TITto CER Too
Classe 2
Inseticidas
' Termo n.° 761.170, de 28-7-66
Perfumaria Lotus Ltda.
Maranhã.,
•
PRORROGAÇÃO

cabelos e para a pele, brilhantina, bati.
dolina. "batons", cosméticos, tixadores
de penteados. petróleos, óleos para ,os
cabelo, crtive rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "tinaguilage- depilatórios. desc.
lorantes, vinagre aromático, pó de arro3
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cibos e olhos. caryin para
o rosto e para os lábios. sabão e crema
oara barbear, sabão liquido pertumado
ou não, sabonetes, dentifricius em p60
pasta ou liquido, sais perfumados' pare
nanhos, pentes. vaporizadores de pertu.
me. escôvas para dentes, cabelos. unhao
cibos. saquinhos perfumado, preparam
dos em pó. pasta. liquidas e\ titulas
para o tratamento das unhas, diesol.
ventes e vernizes, removedores da .cutio
cula. glicerina aclimada para os cabe4
ios e preparados para descolorir unhas,
cilios e rumas ou sinais artificiais, Óleos
cara a Pele
Termo n.° 761.182, de 28-7-66
Taba-ri aLondres S. A.
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA°

EV
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 44
Cigarros
Termo n.° 761.183, de 28-7-66
Tabacari aLondres s. A.
Guanabara

.

Classe 44
Cigarros
Termo n.° 761.181, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A,
Guanabara

r

r

8FeN5E:t
0
s: 8353,11 b1.45
VACCIlltil:seO

Sinal de propaganda
Termo n.° 761.175, de 28-7-66
Tabacaria Londres S. A.
Guanabara

CISNE,

UNDOSTRIA nuarlith
Classe 36
Lenços
Termo n.° 761.172, de 28-7-65
Rede Federal de Armazém Gerais Ferroviários S. A. (AGEF)
Guanabarr
ÊD t'
FEDERAL DE ARNAZÉKe
GERAIS FERRO
VIÁRIOS S. A. NOW
NoIN., ~Wein/

Classe 44
Cigarros
Termo n.9 761.176, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A.
•

DOMINd,

!INDÚSTRIA DRASII9RÚ
Classe 4í1
ei.e,aws3

y

tKDÜrIUA B-RASILEIRÁ
Classe 4.1
Cigarros
Termo n.° 761.190, de 28-7-66
Serhel — Serviços Flidro Elétricos
Ltda.
Guanabara

SERREI
INDÚSTRIA BRASILEI

Classe 8
Artigos da classe
Unilever Limited
Inglaterra
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, ao
ratos. água te colônia, água de touca-ador água ele heleza, água ee quina
i q ua de rosas, água e2 alfazema, água
f5"-ra ZWD CD

CAMPIA
'I NDÚSTRIA BRASILEIRk.

Classe 44
Cigarros
Têrmo n.° 761.184, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A.
pi ,_ Guanabara

pê.

#FEC
AiDosp,
A-14 8Di _

u
MI

Classe 44
Cigarros
Termo n.° 761.185, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A,
Guanabara

QUERO QLENO
NORIA BRASILEIRA

Classe 44l
Wy;,.-Ew
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Termo n. 9 761.193, de 28-7-66
Schimmelpenninck Sigarenfabrieken
Geurts
Van Schuppen N. V.
Manufacturers And Mercha.nts
Holanda

Termo n.5 761.186, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A.
Guanabara

SANTOS

DUET.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 44
Cigarros
Termo n.° 761.187, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A.
Guanabara

STAR CLUB

Classe 94
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel (classe 38)
Termo n.° 761.194, de 28-7-66
Schimmelpenninck Sigarenfabrieken
v/h Geurts
Van Schuppen N. V.
Manufacturers And Merchants
Holanda

MEDI À

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 44
Cigarros
Termo n.9 761.188, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A.
Guanabara

TRINDADE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 44
Cigarros
Termo n.9 761.189, de 28-7-66
Tabacari aLondres S. A.
Guanabara

VIANA
• INDúSTRIA BRASILEIRA

a.-

Classe 14
Cigarros
Termo n.9 761.191, de 28-7-66
Unilever Limited
Inglaterra

Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel (classe 38)
Termo n.° 761.195., de 28-7-66
Cabir Kogyo Kabushiki Kalsha
fapão.

CA IN
Classe 8
Aparelhos e instrumentos científicos, fotográficos; cinematográficos, óticos, de
pesagem, de medição, agrimensura e
partes dos referidos artigos
Terenos ns. 761.196 a 761.204, de
28-7-66
Xerox Corporation
.:siado,s Unidos da América

ria, a cirurgia e a higiene., exceto os
incluídos na classe 34; máquinas, aparelhos e instalações hospitalares, de
expurgo e fins análogos, exceto móveis
da classe 40
Classe 15
Artefatos de cerâmica (porcelana, faiança, louça vidrada e outros), para uso
caseiro, adorno, fins artísticos e industriais, instalações sanitárias não incluídos em 'outras classes
Classe 17
Máquinas de copia reletrofotográficas;
e unidades de fusão usadas para fundir imagens de pó sôbre papel em
conexão com máquinas de cópia eletrofotográficas; máquinas para produzir diretamente a chapa eletrofotográfica mestre par aaparelho duplicador à álcool
ou essência
Classe 38
Papel usado para fazer fotografias e
eletrofotografias e para reproduzir fotografias mapas, desenhos e outros registros com máquinas de copiar
'Classe 40
Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não, colchões, travesseiros e
acolchoados para móveis
Classe 46
' Material fibroso usado na limpeza do
pó solto das chapas eletrofotográficas
Classe 50
Serviços de copiar e arrendar, manter
'e reparar máquinas, equipamentos e
unidades como acima descritas
Termo n.° 761.205, de 28-7-66
Renato Marques Lôbo
Bahia
CARBO — 51W DOMÉSIICa

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 2
Um produto tipo inseticida para conservar grãos de cereais
Classe 1
Termo
n.9 761.206, de 28-7-66
Chapas usadas em conexão com máquiJosé G. de Oliveira
nas de copiar eletrofotograficas; reveladores usados para produzir imagens no
Guanabara
fazer cópias eletrofotográficas; e tonalizadores compreendendo pó eletroscópico usado em reveladores; limpadores'
para remover pó solto de reprodução

XEROX

eletrofotográfieas; removedores de filme

O REI DO
SILENCIOSO

compreendendo solventes líquidos capazes de dissolver ou emulsificar os filmes
de material estranho que se acumula sôClasse 21
bre as chapas eletrofotográficas durante
Titulo
o uso; produtos químicos usados na
fusão de imagens eletrofotográficas
Termo n.9 761.207, de 28-7-66
de pó
Renato Marques Lóbo
Classe 48
Classe 8
Bahia
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sa- Máquinas de copia reletrofotográficas; e
bonetes e preparados para o cabelo; unidades de fusão usadas para fundir
artigos de toucador e esctivas para imagens de pó sôbre papel em conexão
os dentes, unhas, cabelo e roupa
com máquinas de cópia eletrofotográficas; máquinas para produzir diretamente
Termo n.9 761.192, de 28-7-66
a chapa eletrofotográfica mestre para
Unilever Limited
INDÚSTRIA BRASILEIRA
aparelho duplicador a álcool ou
Inglaterra
essência
Classe 3
Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e pe- Um produto indicado na esquistosomose
mansônica e na amebíase
trechos para a medicina, a arte dentá-

• Termo n. 761.208., de 28-7-66
Plastar S. A. Comércio e Indústria
de Materiais e Produtos Plásticos
São Paulo

Classe 28
Artefatos
produtos acabados ' de origem animal, vegetal ou mineral, não
incluídos em outra classe. Arteftos de
substâncis quimics, não incluidos em
outra classe
Termo n.° 761.209, de 28-7-66
Renato Marques Lôbo
Bahia

SCHISTOSOM11

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Uni produto indicado na esquistosomo.
se mansônica e na amebiase
Termo n.9 761.210, de 28-7-66
Construtora Koeller S. A.
Rio de Janeiro

COSTUMA
!COMER Se L
Nome comercial
Termo n.9 761.211, de 28-7-66
Construtora Koeller S. A.
Rio de Janeiro

pFXONA

SCHISTOSOMOI

SUNSILK,
Classe 48
Xampus para caban

-

Preço do Número de Hoje: Cr$ 50 — (NCr$ 0,05)

Classes: 16, 2 5e 33
Insígnia comercial
Termo n.° 761.212, de 28-7-66'
Robert Victor Berger
Guanabara

MSS FRANCE,

INDÚSTRIA YYF1ASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe

