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lndkstria de Parafusos Mapri S. A.
(junto ao termo 119,567).
Projetores Cibié do Brasil S.A. (junto ao termo 121.995).
N. 134.345 - Federico Strauss.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N. 136.370 - Wilfred Roth
DIVISÃO DE PATENTES
N. 146.586 - NOVO tipo de escoN. 130.599 - Sistema de Pressão
N. 149.688 - Manuel de Campos
va
de
dentes
Mon
Humberto
Ca..
de Fluido - Wagner Electric CorpoRio. 17 de fevereiro de 1967
lefi.
ration. .
N. 133.323 - Fuller Conmpany.
N. 117.006- Novo modélo de San..
Notificação
Modêlo de Utilidade Deferidos
N. 138.379 - Columbia Ribbon And
dalia - Jorge Musa Toma.
N. 147.007 - Original modelo de Carbon Manufacturing Co Inc.
N.
121.907
Novo
modelo
de
reUma • vez ocorrido o prazo de reN. 147.134 - Yosizo Kubota.
solado para sandalia - Jorge Musa Toçousideração previsto pelo artigo 14 da cipiente para produtos de maquilage
N. 148.344 - S.A. Rachid B. Sa.
Lei 4.048 de 29,-12-61 e mais dez dias para olhos. - Sopas Proftuni S.p.A. ma.N. 147.008 - Um novo modelo de liba 1nd .e Com.
para eventuais juntadas de reconsidera- Desenhos c Modélos Industriais Defe- solado para sandálias - Benedito CusN. 148.516 - The Peterson
ções e se do mesmo não se tiver varidos
neering Company Ltd.
todio.
lido nenhum interessado ficam notificaTêrmos:
N. 148.885 - Universal Oil Pro-.
N. 147.715 - Nova e original coa.. ducts Company.
dos os requerentes abaixo mencionados
N. 146.828 - Modelo de Frasco
a comparecerem a êste Departamento com tampa - Atina Paulista S.A. Ind. i.iguração de salto para calçados N.148.915 - Marques Antunes S.A,
Angelo Barrili.
a fim de efetuarem o pagamento da pri- e Com.
Maquinas Agrícolas.
N.
148.471
Novo
e
original
meira anuidade no prazo de sessenta
N. 147.71/9 - Novo modelo de triN. 148.919 - Cooperativa Central
(60) dias, na forma do parágrafo úni- lho para cortinas - Ind. e Com. de modelo de chuveiro elétrico - Alaor
Agrícola Sul-Bra sil.
co do art. 33 do Código da Proprie- Acessórios para Cortinas e Decorações. Paschoal Pela.
N. 148.924 Nydqvist 6 Holm
N. 149.769 - Nova configuração
dade Industrial, para que sejam expediN. 148.782 - Frasco para prefude tebaça de boneca - Scisci 5 Mez- Aktiebolag.
das as respectivas cartas patentes:
Societe Guerlain.
mes
N. 198.947 - Howa Kogyo Kabuszetti Ltda.
•
N. 149.770 - Modelo de Carcassa hiki Kaiska.
Privilégio de Invenção Deferidos
Desarquivamento de Privilégio de un.
N. 149.065 - American C.an Com..
para Trava Anti-Roubo para Veículos
• venção
- José Spregacinere Ei Filhos Limi- pany.
Termos:
Termos:
tada.
N. 149.137 - Amattry Marcel LeN. 114.915 - Um Mecanismo AcioN. 134.687 - Travatnento para porN. 150.934 - Novo modelo de fenador para uma bomba de engrenagens tas com, dispositivo de segurança con- chadura dupla para cofres de aluguel enhardt.
N. 149.511 - Temescal Metallurgide circulação de óleo de lubrificação, tra travamento errado para portas . de - Mosler 5 Cia. Ltda.
cal Corp.
para máquinas de combustão interna - poços de elevadores. - Inventio Ak..
N. 156.272 - Um novo modelo de
N° 149.740 - Geoelectronic ProspecYaninar Diesel Engine Co. Ltda.
tiengesellschaft.
bracelete - Maria Dinah Toledo G. tion Ltd.
N. 116,759 - Processo de obtenN. 131.729 - Processo para. a pre- Barbosa.
N° 149.910 -. Etablissement A eine,.
ção de ouinacridona linear em fase paração de uma massa colagenosa coeN. 159.015 - Original modelo de
beta -- Farbwerke Hoechst Aktienge, rente - United Shoe IVIachinery Cor- garrafa plástica para acondicionamento neuve e M Henri Rene Bruet.
sellchaft Voem. Meister-Lucius 5 Brü- poration.
N° 149.923 - N. V. Phihps' Gloeide óleos e outros líquidos - S.A, Iniming .
lampenfabrieken.
dustrias Reunidas F. Matarazzo.
N. 121.232 - Aperfeiçoamentos de PRIVILAGIO DE INVENÇÃO INN° 149.924 - N. V. Philips' Gloei.
Garantia de Propriedade
DEFERIDOS
lampenfabrieken.
e com relação à Thiaxanthenes e sua
Termos:
preparação - Kefalas AIS.
N. 163.760 - Aperfeiçoamentos em
N° 149.929 - F. Tameron Lopez.
N. 122.096 - Processo e aparelho
N. 126.387 - Aperfeiçoamentos em motores à explosão - Ian Rudge Wer.
N° 149.942 - Elling Harald
para produzir filamentos de vidro ou ou relativos a transportadores - Geo. neck: - Arquivado de acôrdo com o arNO 149.972 - Djaltna de Oliveira 5
Outro material termoplástico - Wer- W. King Limited.
tigo 9° do C.P.I.
Filhos Ltda.
ner Hugo Wilheltn Schuller.
N. 135.066 - Relógio Associado e
Despachos em Reconsideraçáes
N° 149.989 - Vittorio Gallus.
N. 123.541 - Processo para a pre- Interruptor de Corrente Elétrica - InN° 119.995
Massey Ferguson S.
Nadir
Figueiredo
S.A.
Ind.
e
Cotebra
Indústria
de
Relógios
do
Braparaçãám de novos compostos de antramércio (na reconsideração de despacho A.
"quinaria 'aplicáveis como corantes e pro- sil ,Lóda.
de deferimento do termo: 138.559 N° 150.415 - Anicet Anstalt.
cesso para colorir testeis com os Ines,
Modêlo 'de Utilidade Indeferido
Modelo de Utilidade:
N0 150.590 - Cia. Saad do Brasil.
amos - Eastman Kodak Company.
Termos:
N° 138.449 - The Bendix Corp.
Novo dispositivo para a fixação de
N. 124.158 - Processo de produ.
N° 147.082 - The National Cash
globos
de
piafonniers)
Reconsidero
N.
128.385
Novo
e
original
diszir corantes reativos - J. R. geigy
positivo vedador, aplicável em tampas o despacho de deferimento, para que Register Company.
3. A.
N0 147.289
Aktienholaget Separa..
para frascos, gerrafas e outros recipien, seja negada a patente.
ter.
N. 126.796 - Processo para poli. tes - Barolo 5 Cia. Ltda.
nmerizar alcielmidos Montecatini, SoN. 136.548 - Novo modelo de car- EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
1\19 147.979 - N. V. Philips' Gilete'.
cletà Generale Per L'Industria iMnera- ta-envelope - Sociedade Comercial e
PATENTES
lampenfabrieken.
ria e Chimica.
Representações Gráficas Ltda.
NQ 147.982 - Comnissariat A. L'Ener.
N. 129.043 - Novas composições
Rio, 17 de fevereiro de 1967
gie Atomique.
inseticidas especiais contra mosquitos, Desenho ou Modêlo Industrial Indeferido
Exigências
em forma de espirais - McLaughlin
Têrmos:
N° 148.089 - The ruclear Powew
Gorrnley Kirni Co.
Tertnos
com
exigências à cum- Plant Limited e A. E. I. John Thomp.
N. 145.583-. Indicador de ruas com
prir:
N. 130.037 - Novos éteres de áci- propaganda - SAVEP - Sociedade
son Nuclear Energy Company Ltd.
dos cl 1-te rciá rio-bu til-naf ta leno.-sulfônicos Auxiliadora de Vendas e Propaganda Burndy do Brasil Conetores Ltda.
Allmanna Svenska
N° 143.104
Frank \V. Horner Lirnited.
Ltda.
(junto ao termo 124.044) .
Electàska Aktiebolaget.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE,
INDUSTRIAL
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- As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado êi publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
;ornais, diariamente, até às
31R2T4:31,2 enRAL
15 hora,
ALBERTO DEBRITO PEREIRA •
- As reclamações pertinenocAioao
st-in pa cap, esaçÂte,i
kesá matéria retribulda, nos CHUPG ZED onoviço ao 2oot.ic,a48ao
MURILO
FERREIRA
ALVES
FLORIANO
GUIMARÃES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
C:MÁ 10,0.FICIAA.
escrito, á Seção de Redação,
acçZ,zn
doo 13 às 13 horas. É20 máxiSorglo de pUbdeldodo cio oapodlontocio bõporturnonto
mo até 72 horas após a salda
Weotonol 00 ProprIodado Induotrial do Mintotbrio
do& órgãos oficiai&
c)o,IndCaotrto o Comórato
extprozoo
coo
Oficina°
do Departamento de Imprenso Nacional
- Os originais deverão ser
'dactilografados g autentica- CI:=4,=.1•••
dos, ressalvadas, por, quem de
direito, rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as pare
FUNCLONÁRIO23
wgerior, que serão sempre REPARTIÇÕES G PARTYCZLARES
Capital e interior?,
Capital e interior?
Crlual.s, 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 á no .
Cr$ 9.000
efte.
Exlerir
Exiez-ior g
- As assinaturas vencidas isno ' .,000 Cr$ 13.000 Ano 0
- . Cr4 10.000
poderão ser suspensos sela
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar -a restes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas.
A fim de evitar solução de cedência - mínima de trinta
na parle superior i do ender-êço continuidade no recebimento (30) dias.

EXPEDE

•

N° 148.125 - Miai International S.

N 9 143.880 - Eaton Yale Towne

Inc.
N° 148,129 - Mial International S.

A.
No 148.320 -- Comissariat A. L'Energie Aatomique.
N° 148.685 - Comissariat A. L'Energie Atomique.
N° 148.793 - Westinghouse Electric
Corp.
N° 148.903 - Cie, Française de Rafflinage.
N° 149.294 - The British PetroIeum
Company Ltda.
1\1 149.301 - Vernon Davis Roosa.
N° 149.336 - N. V. Philips' GloeiPampenfabrieken:
N o 149.445- - Philco Corporation.
N' 149.483 - Philco Corporation.
N° 149.514 - N. V. Philips' Gloei.
pampenfabrieken.
N° 144.712 - General Electric Company.
N° 150.103 - Radio Corporation Of
America..
N9 150.203 -• Comissariat a L'Energie Atomique.
N° 150.253 - N. V. Philips'GIaeilampenfabrieken.
No 150.271 - N. V. Philips' Glo plfampenfabrieken.
N 9 150.281 - N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
N 9 150.288 - Radio Corporation 01
America.
N° 150.368 - General Electric Company.
No 160.379 - Radio Corporation Of
America.
N° 150.451 - Eletronica Reletempo
Limitada.
N°140.375 - Zenith Radio Corporation.
No 141.095 - Applied Power %actos&les, Inc.

N 9 160.320 - Kazuo °nac.
N° 135.301 .- Clark Equ,pment Company.
Controles AutomátiNa 149.207
cos Sermar Ltda.
N° 147.518 - Fausto Rafael Trambusti.
N 9 148.325 - Irmãos Louzada.
No 167.854 - Humberto Tira
Cardoso.
N° 167.885 - Dr. Sergio Longo.
N° 167.890 - Eduardo José da Silva Henriques.
N° 167.902 - Aktiensellschatt Burmeister Wain's Maskin - Og .S_kibsbyggeri.
N° 167.935 - Darcy Pereira de Alvarenga.
N° 167.974 - General Electric Company.
N° 167.980 - Salvador Arena.
Na 167.986 - Carlos Lopes Ferreira.
167.988 -- Ivan Cardozo Almei-

167.989 - Ivan Cardem Rimei167.991 - Ernesto José de °douNo 167.942 - Atheu Carreira,
Willys - Overland
N° 168.003
do Brasil S. A. Industria e Comércio."
N° 168.004 - Willys - Overland
do Brasil S. A. Indústria e Comércio.
No 168.005 - Willys - Overland
do Brasil S. A. Indústria e Comércio.
No 168.023 - José Francisco Araaba.
N 9 168.025 - Vladi.inir Seiblo ri\ila
rio Meireles Goes.
N° 168.027 -.- Vladimir EsiLlti c M11rio Meireles Goes,

O

•

01

0

N° 168.047
Reinaldo s Zolini e
João Zolini.
N° 168.048 - Indústria de Bibos de
Seringas Ltda. - Bico de ouro.
No 168.099 - Irineu R. Rentrola..
N 9 168.100 -- Leonira Ricciardi Fontes.
N 9 168.120 - Abrahão . Velvu Sanovicz.
N° 168.121 -- Abrahão Velcu Sanovicz.
No 168.123 - Rubem Fialho.
N 9 168.124 - Valha Marques dos
Santos.
N° 168.125 - Antonio Vieira Missinnas - Andre Stamo.
No 168.134 - Plastics Kogyo Co. Limited.
N o 168.146 - Jervis B. Webb Company.
N0 168.170
Floriano Scattolin.
N° 168.179 - Osamu Harada.
No 168:183 - Luiz Antonio Neves.
N° 168.186 - Dia genes Vieira Negrão.

- As Repartições Públ:ccoi
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 dn
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, c-rn qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanta -a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.
mento de mprense Vocionar.
- Os suplementos à edrções dos órgãos oficiais só ao
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no do cF,,a as,
sinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus:: ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
•
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos Ofi.
ciais será, raa venda avulsa,
acrescida de Cr 5 se dc mesmo ano, e de Cr6 10 por ano
decorrido,.

N° 149.375 -- Foster Wheeler Cor
poration.
N 9 149.659 -- Controls Company Ot
America.
No 149.7.78 - C. A. V. Limited.
N o 150.015 - American Saint-Gobaia Corporation.
N 9 147.880 - Atlas Copco Brasilzira
S. A.
N° 148.644 - Walter Kittel.
No 148.987 - Waldemar Sturari.
N° 149.383 ==. PhilliPs Tetroleurn
Company.
N° 149.393 -- Nicolino Guimarães
Moreira.
Na 149.462 - Luwa Ag.
N° 149.512
Worthinton Corpon,
tion.
N° 149.792 -- Alfred M. Moen.
N o 149.955 -- Houdaille Industries,
Inc.
Na 150.048 - Caterpiku Tractor
Co.
N° 150-.211
Ame Albert Henrich
Koblinsky.
N° 150.322 - Plastar S. A, Comer.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
cio e Indústria de Materiais e Produtos
DE PATENTE
Plásticos e Guido Tedeschi.
No 150.561 - Manufatura Nacional
Rio, 17 de fevee;iro de 1967
de Plásticos.S. A.
N° 150.4-47 - Francisco Assis da
Exigências
Souza.
Termos com exigências a cumprir:
N 9 150.576 - Pedro Paulo ("..iaalbo
N o 148.290 - WilSon Honorato Ca- e Silva. *
labresi.
N° 153.633
Tor Axe] Ingvar OtNo 148.823 - Aluminiure Laborato- tenholm.
ries Limited.
No 150.794 -- Roven Industrial Li.
N° 148.851 -- Roberto da Si:efani. mi tada
N9 148.922 - Nydqvist Halo
N° 150.928 - Svenska Entrep-enz7,1
tiebolag.
Aktienbolaget Sentab e ouras.
N° 149.316 - Societe Vives Lille • N° 151.059 - Degremc,nt -:- Rein
Cail.
S. A. (Engenharia - Saneamento e
N° 149-342 -- Heinrich Vorkpuf.
tratamento da Agua).
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No 151.123 - Whir/poll Corporation,
N° 151.450 - Haroldo Marcondes
Leandro.
N 9 151.609 - Ameropa Industrias
Plásticas Ltda.
N 9 151.616 - Xeiich Inagnura.
No 151.706 - Patrulha de Mecaniza;o Agrícola Pamec Ltda.
N° 154.191 - Sociedade Mecânica
Ranieri Ltda.
N° 150.769 - Holger Messe.
N o 150.821 - Sten Eskil Einarsson
Ahlfors.
N 9 150.948 - Amarican Radiator 6
Standard-Sanitary Corporation.
N 9 150.997 - Jean Aubert e Societe
Generale de Traction et d'Exploitations.
N° 147.111 - Kurt Spribille.
N o 147.841 - Laitner Oliva MednicoFf.
-Custas' F Gerdts
N° 148.056
K. G.
N° 148.057 - Gustav ? Gendts
X. G.
'N o 148.112 - Fausto Berto.
N° 148.584 - Spiro S. Narancic.
Warner CorN° 148.689 - Borg
poratlon.
N° 148.697 - Mario Evaristo Stanghrlinl.
N° 148.923 - Nyqvist E Hoim Aktiebolag.
Pitt, LiN 9 148.944 - Stothwts
mited.
N° 149.988 - Joseph D,/lonios.
N o 149.120 - Orlando Massaro.
1
N° 149.172 n•••• Mario Jeffery.
N 9 149.311 - Courtaulds Ltd,
NI% 149.331 - Robert S. Condoa.
N o 149.347 - Becton Dickinson Of
California, Inc.
N°149.423 - Ilenrique ' Veioa e Luiz
Izzo Scala.
N°149.471 - Hatsuta Industrial Co.
Ltd.
N° 149.472 - Hatsuta Industrial
Co. Ltd.
Schubert de CerqueiN° !9 .638
ri Leite.
N u r49.639 - Santa! Comércio c Industria
N° 149.719 -,- Victor João Szankowski.
No 149.742 - Westingbe, use Electric
Corporation.
N° 149.744 - Meta nau Semler
Gmbh.
N° 149.754 - Chikafiltri
N o 149.836 - Halcon International,
Inc.
Oco. A. Horruel 6
N o 149.913 Company.
N o 150.195 - The Tabcock Willcox Company.
Pierre Jaassen.
N 9 149.988 N o 149.949 - Arnaco Steel Corpo
ration.
N° 149.938 - Manar.! Jawrie Reis
de Mattos.
N° 149.927 - Lennart Nua Egerstra.
Caterpilar Tractor
No 149.920
Co.
N° 149.918 •n••n Otello Tagliavini.
owenej
N 9 150.007
Class C,onapany.
N 9 150.023 - Nicolau Marinho Debiaze.
N O 150.024 - Imperial Chemical Industries Limited.
N 9 126.948 - Antoine Daoucl
Desarquivado.

Fevereiro d .. : 196/ 633

1n1n11n11.11.11n9.0Mat,

N9 132.364 - The Wellcome FounDesarquivado.
dation Limited

AVILSO

Ili3PARTIfj033

Arquivamento de Processo.,
Ficam arquivados os processo abala() mencionados:
N9 136.616 - Pittsburgh Plate Cllass
Company.
N° 140.717 - Stauffer ChamicaI
Company.
N o 140.988 - Ressorts Du Nord S,
A.
."1
N 9 141.301 - F. Hoffmann - La
Roche .6 Cie. Societe Anonyme.
N° 141.720 -- Joaquim Fonseca Junior.
No 141.747 - José Carlos Vieira.
N° 141.846 - Protoplastica Indusisla
e Comércio de Produtos Plásticos Limitada,
N° 141.828
Andre Starao,
N O 141.882 • - Ariovaldo Iledeir nJs
de Miranda.
N o 142.222 •- Metapic S. A.
N 9 153.002 ---• Joaquim Marciano Filho.
N° 156.974 - • American Clnamid
Company.
N o 157,676
Sebastfflo Carvalho
Leme.
N° 158.777 - Progress (Universa1)
Limited e Treatments Limited.
N° 159.368 - Mies Laborrtories,
Inc.
N° 162.995 - Rope,!.1 - Produtos
Eletronicos Ltda.
N o 164.823 - Fábrica Imbua Magneti Marelli S.p. A.
N° 164.929 - Bortolo Crestani a
Arguiven , se OS proOttavio Fagioli
cessos.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE "ATENTES
Rio, 17 de fevereiro de .1967
Exigências

lermos com exigências à cumprir:
91.466 - Libbey Owens Ford
Glass Company,
N o 107.443 - Erasmo Oliveira.
N 9 110.078 - Libbey Owens Ford
Glass Company,
N° 113.341 --- Pilkington Brothers
Ltd.
N° 116.289 --- United átates Rubber
Company.
N 9 119.698 - Shell Internationale
Research Maatschappij N. V.
N° 124.664 - Shell Intenationale
Research Maatschappij N. V.
N° 128.307 - Safety Glass Indústria e Comércio de Vidros Ltda.
N 9 136.251 - The Goodyear Tire
Rubber Conapa.ny.
N 9 138.678 - Bandag Inc.
No 139.643 - American Cyananild
Company.
N° 139.749 - British American Tobacco Company Ltd.
N° 140,920 - James D. Robbtas.
N o 142.771 - Asahi Kasei Xgyo
Kabushilci Kaisha.
N° 110.626 - Ciha Sor-lett? Anony.
.me,.
N° 113.021 - N. V.. Nenderlandsche , Comblnatie Voar Chemische Industrie.
Diversos
N 9 119.368 - 'Mobane Fettcrenale G.
N° 126.948 - Antgice Daoud
M. 3. H.
Desarquivado.
Lho
No 139.708 - ,Heinrich Brunckhorst.
NO 126.969 - Antonio Pedone de
N9 140.195 - Bendiz Westinghouse
Desarquivado
Oliveira
AutoMotive Ais Brake C.ompany.
N°

O Departamento e_ss Im-

prensa Nacional avisa
Repartig5es PiMea5 0E2 goquo daverEm providenciar a reforma das assinaturas dos érgdos oficiais,
até o dia 28 de favarsuo
corrente, a fim de ev/.";ar
cancelaniento da rem3vsa

partir daque/a data .

N° 144.929 - Socitlié Generale Isothermos.
N° 145.335 - Conunsrari ,.t A. L'
Energie Atomique.
N 9 145.950
N V. P hillps'Gloellampenfabrieken.
N 9 147.113 Mecalurgicai 2rocesses
Limited And The National Sinelting
Company Ltd.
N o 147.221 - Molas 'Machine Co.
Ltd.
N o 147.421 - IVIinnesota Mining
And Manufacturing Company,
N° 147.451 - Colornyl S. A, Tecidos e Artefatos de Nylon.
N O 147.544
Molius CzuMne Company Ltd.
N 3 147.501 - - Mola, Mactine Company
147.581 - Far ,:el Corp.
N o 148.366 - Molins Ma llive Cumpany Ltd.
N° 148.741 - Vittorio Cabord.
N° 148.906 - Institut Franc,..s Do
Petrole des Carburants et Labritiants,
N° 148.931 -- Beltnixo Scarincl.
N° 148.961 - Orlando Massaro.
N° 149.019 -- Moliiis Mechine Company Ltd.
Shoe MaN Q 149.024 Cia
chinery do Brasil.
N° 149.031 - Socié,é Anons í':. e An.
dre CitroenN° 149.151 - • Pireri Sucet0 Per
Azioni.
N 3 149.208 --- Societá Applicazioni
Comina Antivibranti Saga S.P.A.
N° 121.924 - Union Carbide Corp.
N° 133.803 - Sandoz S. A.
No 137.385 -- .Montecatini Societá
Generole L'Indastria Miner.-31a e Chi-mica,
N" 140.165 - Aluminia Labontoires
Ltd.
Nr . 141.000 -- The NUional Cash
Register Company.
N° 141.117 - Max Frenkel.
No 142.312 Haas Company,
N° 143.480 - The Ge0(1‘;:31' 'Fire
Rubber Company.
N° 143.661 - N. V. Koninklijke
Pharmaceatische Fabriken V. H. Brocadas Stherman fj Phumacia,
Hoffman La Rocha
No 143.726
6 Cie. Societe Anonyme.
N° 146.318 - United Merchants And
Manufacrers Inc,
N° 148.273 - A. C. S. A. Applicazioni Chimique S. P. A.
N9 148.30 - E I Da Pont de Nemoura Anr.1 Company.
N° 148.939 - Walkerlai Ltd.
.N 9 149.520 - Rohrn lisas Company.
N9 149.596 - T. he Faidield
ering Company.
N° 149.600 - Sidney Liberty

N o 149.684
Lapis Eniticering
Company Ltd.
N9
149.863 -- Stauffer Clerical
Company.
N° 149.925 - Instituto de Auge%
S. P. A.
No 149.962 - Montecatini Società
Generale Per VIndustria Mineraria
Chimica.
N° 150.009 - Metallgesellsi:haft Ak.
tiengesellschaft.
aa-ens IIHnais Glass
N° 123.445
Company.
Metalge,,,Uschan AkN o 132.184
tiengesellschaft.
N o 135.198 - Símil Internationale
Research Mattschappij N. N.
N 9 110.266
The Babcock
cox Company.
N 9 143.662 - N. V. Koniruclijke
Pharmaceutische Fabrieken V. H. Brocades
Sthertrmn 8 Pharmacia.
N o 148.718 - Comi.,Rariat
1.°
Energic Atomique.
N 9 1 4 7.166 - F. Flofftutena La Ru.
Cie. Société Anonyme.
N° 138.860 -- Merck 6 Co. Inc.
No 141.163 - Ciba Sociéte Anonyme.
N° 11..506 - Parke Davj i Cia.
EXPEDIENTE DA prvIsÂo
DE PATENTES
Rio. 17 de fevereiro ele 1967
, Exigências
Tertios cosi exigeuLias curvrir:
N o 147.603 , -- Efuhart Corp.
N O 143.641 - - Radio COT!? Of America.
N o 144.131 - Lurenzo Pendolu.
N 145.175 - Gana Apparate Und
Mascrinenbau G M B H.
N" 145.130 -- Orchi:rr Prper Cora-

pany.
•
N o 145.789 N° 145.918
Inc.
NO

Jorè Luis Delpi.à,
Quiuky Colrpaay

147.067 -- Saia Viscosa Societia

Nnazionale Industrie, Applicazioni Viscosa S. P. A.
N° 147.529 -- Ucering Milliken Research Corp.
N o 148.194 -- The Goocivect Tire
6 Rubber Company.
N 9 1 48.446 - Foster Wheeler Corp.
N 9 148.660 - Thonrpson Ramo Wo-:
ldridje Inc.
o
N o 148.776 -- Cutby Aracana Di.niz.
N o 148.87 -• Pilkirt?Xon Brothers
Ltd.
N 9 1 48 . 90S - Edward H. Green.
N° 149.032 - A zticbolaget Scania-;
•
Vabis.
N° 149.067
pany Ltd.

Drinlop Rubber Com-

N° 149.346 - The Bendix Corp.
N° 149.456 ===. Sekt Viscosa Socletâ
Nazionale Indústrin Applicazioni Viscosa S. P. A.
N o 149.509 - La Soudure Electrique
Avtogene Proc*des
3oclett5 Per
N9 149.59?
Azioni.
N O 149.622 - •R-Ylasen Salcea RupeMe.
N 9 149.789 - Primo Grilli.
N° 149.844
Union Vorbide Corp.
N° 150.014 - - . Tbe B. 27-, Goordria
Company.
N9 150.042
• No 150.068

Corp.
1kslli,r,outpany.
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N° 497.491 - O Forum no Lar IV 209.975 - Celocana - Usina
1\19 150.069 - Fuller Cvmpany.
Americo Caserniro Pinto - Classe 32.
N9 150.079 - Vidros Corning Brasil Catende S. A. - Classe 4.
No 210.852 - Morena de Oriente - • N°504.546 - Maçã Dourada - PerS. A.
fumes Coty Sab. - Classe 48.
N° 150.107 - Thompson Ramo Wo- Myrurgica S. A. - Classe 46.
N° 504.836 -- Patovita - Grandes
Layton - Soc. Ano1‘19 213.414
oldridge Inc.
Moinhos do Brasil S. A. - Classe 41.
N° 150.204 - General Motor% Corp. nima Frigorífico Anglo - Classe 41.
N° 507.633 - Indupar - indupar InN 9 214.938 - Ki Suso - Cia. HarN 9 150.324 - Baccelli Cistela Metakson Indústria e Comércio Kibon - dústria de Parafusos . Ltda. - Classe
lurgica e Refrigeração Ltda.
.11.
N° 150.388 - Dimitrios joannis Naf- Classe 41.
Indústria
No 507.773 - Sylplast
No 318.569- Pro Solv - Proquisa e Comércio de Plásticos Limitada -No 150.525 - Ind. Técnicas Meca- Comércio e Indústria de _altos QuiClasse 28.
nicas Monções.
micos S. A. - Classe 45.
MetalurgiNo 511.440 - PreSmar
N.) 150.563 - Hugo Fischer.
N 9 330.215 - Oxiurazri - Vinis
N o 150.677 - Motins Machme Com, Industrial Farmaceutica Ltda. - Clas- ca Presmar Ltda. - Classe 5.
, No 512.421 - Perdiz - •Soe. Inpany Ltd.
•
se 3.
N° 150.914 - Sperry Rand-Corp.
1n.p. crementadora de Negócios e PropaganN° 332.610 - Rio Veide
da Limitada -•-• Classe 41.
No 150:999 - Norton Company.
Classe Il.
Rio Verde S. A.
N° 513.012 - C,onstrumag -- Cons.N 9 151.256 - General Electric ComN 9 406.581 - Scrigy - Vieira Sampany.
paio Indústria e Comércio S. A. - trumag Construtora e Comercial Limitada - Classe 14.
No 151.260 - Franz Plasser Bahn- Classe 48 (com esdusão de enfeites
N° 513.633 - Salchiprove Salehipara o cabelo).
baumascrinen.
•
rei - Comércio e Indústria de ProduN" 151.265 - Stothert 5 Pitt Ltd.
N° 421.100 - Confiança - Contahil tos Amilenticios Ltda. - Classe 41.
Nf 151.385 - Casper França.
Conriança Ltda. - Classe 38.
Insigrria Deferida:
NI 151.473 - Pall Corp.
N° 422.565 - J. Visões - Distri1\14 151.482 - Shell Internationale buidora Indústria e Comercio de ArteN° 447.920 - Inconsul
lnconsal
Research Maatschappij N. V.
fatos de Metais J. Visões Ltda. - S. A. Comércio e Ármazens berc-as
N° 151.553 - Zibbermann & Jansen Classe 5.
- Classe 41 - Art. 114 do CPI.
s
G. M. B. H.
Comercial
Nome Comercial Deferido:
• 1\1 9 425.475 - Leofrarn
N 9 149.250 - Kaiser Jeep Corp.
N° 421.340 -- Interplastic S. A.
e Industrial Leofrain S. A. •- Classe
No 149.298 - General Motors Corp. 16.
Indústria e Comércio - lnterplástic S.
N" 149.802 - Dempster Brothers
N° 425.771 - Emblematic?. - Ir A. Indústria e Comércio - Art. 109
Inc.
n° 2.
mãos Zago - Classe 45.
N" 430.237 -- Vicaute Scarlato
Heshino 6
N° 427.364 - Estadio
Dempster Brothers
N 9. 149.803 Filhos Ltda. - Vicente Scarlato 6 FiHoshino Ltda.
Classe 41.
Inc .
Instalações lhos Ltda. - Art. 109 n' 3.
N° 428.402 - Ferrari
Toyoda Automatic
N 9 149.809 e Montagens Ferrari Ltda. - ClasLoom Works.
Titulo de Estabelecimento DeferiNo 150.453 - Fábrica de Limas e se 34.
do:
Instalações
N°
428.403
Ferrari
Grosas Wembley Ltda.
No 382.182 - Drosja-Kar - FarmáClasN° 112.383 - Martin Bareley Con- e Montagens Ferrari Ltda
cia
Drogaria Ltda. - Classe 3 se 40.
rad.
•
Art. 117 nu 1.
N° 127.305 - Vibratechiniques S.
N° 428.104 - Ferrar; - InStalaeões
N" 430.212 - O Grandeza RestauA.
e Montagens Ferrari Ltda. -- ClasN" 130.241 - Fundição Voldac S. se 26 (Substitua-se a expressão tais co.., rante - Rios, Soares, Martins n.̀9 Cia.
A.
mo prova saber na reivindicação dos ar- Ltda. - Classes: 43, 41 e 42 - Art.
117 n' 1.
N° 137.619 - The Pillesbury Com- tigos).
Instalações
N° 450:144 -- Cas Guanelmra TinN"
428.406
Ferrari
pany.
No 140.479 - Pirelli Societã Per e Montagens Ferrari Ltda. - Clas- tas e Materiais de Construção -- Casa
Guanabara Tintas Ltda. - Classes: 8,
se 16.
Azioni.
N° 428.678 - Neutra Alergon - 11, 15 e 16- Art. 117 a' 1.
1\19 140.480
The Cross Company.
N 9 453.763 - Livraria Independente
nTo 140.548 - Jacob Simon Kaniho- Ind. Química e Farmacêutica' Schering
Editõra - Dino Sibella - Classes 32
S. A. - Classe 3.
4 11'
No 429.266 - Mansão de Andradas e 33 - Art. 117 n9 1 •
N 9 142.430 -. Ernest Greteu.
N° 456.066 - Armarinho Coração
- Vinicola Nau Sem Rumo S A. N° 142.511 - Westinghouse Eleetric Classe 42 (Sem dir.iito a expressão An- de Jesus - Armarinho Coração de JeÇ tirp.
dradas isoladamente (art. 104 do CPI.) sus Ltda. - Classes: 12, 22, 23, 24, 36
No 142.699 .- W. H. Miner
e 37 - Art. 117 ri' .1.
N 9 430.246 - Tres Paios -- Licores
N 9 143.620 - Joseph John Coney.
Mitjans
S.
A.
Classe
41
(com
exN° 466.008 - Instaladora Guanabara
N o 143.900 - Patrick Ganley.
N° 144.472 - General Refractories clusão de frituras e refeições prontas). - Placido Camillo Duarte -- Classes:
N 9 430.337 - Tucano - Cia. Bras.
8 e 33- Art. 117 n° 1.
Company.
de
Metais - Classe 12.
N° 467.768 - Supercentro de Pôrto
N° 144.721 - Thomas Green And
N° 430.577 - Caravelle Sprinz Alegre - Bolsa de Imóveis do Estado
Son Ltd.
Indústria de Molas para Colchões e de São Paulo S. A. - Classes: 41, 42,
N 9 144.757 - F. D. Farnain Co.
N° 144.880 - Cortinas Ludovieo Li- Estofados Ltda. - Classe 40 (com ex- 43, 44, 46 e 48 - Art. 117 n o 1.
clusão de molduras e porta-retratos).
mitada.
N° 476.957 - Ec-O-Ton Eletrônica
N° 441.864 - S. José - Mercantil
No 145.016 - Union Carbide Corp.
S. José Ltda. - Classe 6 (com exclu- - Mario Doi Ltda. - Classes 8 e 33
são de lubrificantes e peças para outros - Art. 117 n° 1 .
N° 482.986 - Asturias - Dr. Plinio
veículos).
Expediente da Seção
Milani - Classes: 33
- 49 e 43
N° 919.729 - Ponto Pro Ponto - - Art. 117 n° 1.
de Interferência
A. J. Renner S. A. Indústria do 'VesN 9 483.396 - Cia. Brasileira de Tratuário - Classe 24.,
Rio, 17 de fevereiro de 1967
tores
- Cia. Brasileira de Tratores Nylok
Nylok
S.
455.814
NO
A. - Ferragens e Ferramentas - Clas- Classes: 6, 7, 11 e 21 - Art. 117 a° 1.
Notificação
N 9 488.232 -'Bebidas Zanier se 36
Nylok S. Nilo Ludovico Zanier - Classes: I,
N° 455.817 - Nylok
Unia vez decorrido o prazo de re41,42 e 43- Art. 117 n° 1.
consideração previsto pelo art. 14 da A. Ferragens e Ferramentas -- Classe
No 497.868 - Farmacia Drogaria e
Lei 4.028, de 19-12-61 e mais dez dias 38.
N° 455.828 - Nylok - Nylok S. Perfumaria Normal - Minerva S. A.
para eventuais Juntadas de reconsideração serão logo expedidos os certificados A. Ferragens e Ferramentas - Clas- Drogarias Farmacias e Comercios Reuse 22.
nidos -. Classes: 1 e 48 - Art, :17
abaixo:
No 488.85 - Monarca - Lab. e n° 1.
Marcas Deferidas:
Perfumaria Monarca Ltda. - Classe 3.
N° 498.229 - Mana - João SeN° 488.931 - Realeza - Produtos
N° 157.760 - Malviteg ?redutos
queira - Classe 33 - Art. 117 n o 1.
Químicos
Vinicio
e
Nobrcga
S.
A.
Químicos e Dieteticos Lochard LimitaMarcas Indeferidas:
Classe 46.
da - Classe 3.
N 9 125.183 - Tupan Irmãos NaN° 491.971 - MA - Dr. Muc;o
1n19 158.652 - Orne Film - O. Enselli Ltda. - Classes: 17 e 40.
Athavde - Classe 1.
der 6 Cia. Ltda. - Classe 8.

Fevereiro de 196'7
No 171.269 - Iria - Café e Bilhares Iris Ltda.' - Classe 41.
. N° 174.918 - Amigdol
D'i Franco 5 Cia. Ltda. - Classe 3.
No 190.641 - Radaclin - Fah.
Produtos Rada Leonardo Leonardi S.
A. - Classe 46.
N° 196.200 - Epatopan latitato
Cientifico Medicator Ltda. - Clos.
se 3.
N° 327.572 - Alfacinha -- lienrioue
Alves de Oliveira Bebidas Ltda. Classe 42.
Nu 329.376 -- A Prineezinlia • Gainbale & Cia. Ltda. •- Classe
36.
Carlos
1\1° 394.119 - Sabor .,so
Israel Silva - Classe 41.
N° 419.088 - Orion - S. A. Fab,
Orion - Classe 6.
ArN 9 420.653 - Miss Augusta
no Adolpho Wirth - Classe 32.
N u 423.923 - Diana - Ind. de Material Avicola ' Diana Ltda. -- Classe
11
Alfrrela
N" 426.538 - Lavabeni
Monteverde - Classe 6.
N° 426.671 - Transauto - Tr. nsanto Transportes Especializados de Automoveis Ltda. - Classe 50.
No 427.361 - Estadio - Hoshluo
Hoshino Ltda. - Classe 43.
N 9 428.195 - Sava
Sava Codil
cial e Imp. S. A. - Classe 8.
N° 428.546 - Utilidade Domésticas
Amaral - Eenxovais Amaral Ltda. Classe 37.
N° 429:595 Tripol Ibramaso
Industrias Brasileiras dç Materiais j,:sra
Polimento S. Á. -- Classe 46.
No 429.964 - Rohin - Pohin -indústria Metalurgica Limitada - - Clmsse 6.
N v 430.338 - Tucano --Cia. Brasideira de Metais - Classe 12,
N° 441.576 - Moinho Palmeira Cereais e . Forragens - Moinho Palmeira
Cereais e Forragens Ltda. -- Classes:
41 e 33.
No 481.239 - Manu-Sur Cidain
Cia. de Instrumentos e Aparelhos Mecânicos - Classe 11.
N° 481.478 - Cristal - Avelino Lopes 6 Filho Ltda. - Classe 15.
N° 481.566 - Autorex
H. Von
Wichmann K. G. - Classe 6,
N° 487.350
Saude - João Reichert Filho - Classe 41.
No 488.711 - NewLine - Publicano Ei Cia. - Classe 39.
N° 489.592 - Sanotex
Cia de
Tintas e Vernizes R. Montesano Classe 1.
N 9 499.065 - São Paulo - Contra.
tora e Pavimentadora São Paulo Limitada - Class e16.
No 507.609 - Eliber - Elisabeth
Ebergenyl - Classe 48,
N° 5,11.250 - Chnbra - Cimbra
Cia. Industrial e Mercantil Bios:leira
Comércio e Indústria - Classe 24.
No 511.925 - Classlcos juveni ., - .
Edit.:3ra Ypiranga S. A. - Classe
Nome Comercial Indeferido:
Nu 427.667 - Ferrocima Indústria e
Comércio S. A. - Ferroc Ima Comer io
e Indústria S. A.
No 426.117 - Equipamentos de .kr
Comprimido Arcom Ltda. - Equipamentos de Ar Comprimido Arcom Limitada.
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Titulo de Estabelecimento indeferido:
N'' 456.335 - Modas Brasilia - Veiga 5i Borges - Classes: 12, 13, 14, 15,
26, 27, 30, 33, 34, 35, 36 e 37.
N , .469.593 - Panificadora e Confeitaria Los Angeles - João José GoaOves & Cia. Ltda. .- Classes: 41,
92 e 43.
Exigências:
No 438.362 - Plásticos Mealma S.
A. •
N' 499.664 - Hiroki Aoki.
Tétanos aguardando Anterioridades:
N , 481.276
Indústrias Reunidas
São Jorge S. A.
IN 507.610 - Elisabeth Ebergenyl.
No 513.260 - Salchirei Comércio e
Indústria de Produtos Alimentícios Li.
mitada.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO
Rio, 17 de fevereiro de 1967
Exigências
Tèrmos com Exigéncias a Cumprir:
N" 556.063 - Companhia Vinícola
Rio Grandense,
N° 598.302 -; Carter Products N.
Inc.
N° 623.986 - Dr. Leopoldo Corrêa.
N° 684.283 - Laboran Farmacé0ca S. A.
N° 695.795 - Edson Carvalho Nu,
nes.
>I' 748.922 - Fábrica de Acordeões
Sonelli S. A.
No 756.326 - Dr. Paulo de Figueiredo Parreira Horta.
N° 761.861 - Herval de Oliveira.
N.° 763.656 - Veterfarma S. A. In.
pústria e Comércio.
No 766.201 - Casa do Pintor Limitada.
N° 786.608 - Tintas Prospa do
Brasil S. A.
N o 770.021 - Indústrias de Escôvas
Ma S. A.
N" 770.553 - Francisco Maselli.
N O 774.08C - S.1.A.M. Sóciedade
Industrial Americana de Máquinas Tor-mato Di Tella S. A.
N" 775.554 - Cervejaria Bremense
Limitada.
N° 776.397 -- Antiwio Alfredo O'
N o 778.831 - Ger:nua:1 São Cata.
no S. A.
N' 778.832 -- Ceunica Ski0 Cacano S. A.
1\1" 781.552 -

CilNa TOZZ/II

S. A.

Intp,,,tação e Exportaerto
781.79 g -- Indústria de Plásticos
Ainhii.lit S. A.
N° 781.788 - Vimcola de Sangalhou
Limitada.
N y 781.799 - Indústria de Plásticos
Ainbalit S. A.
Warner Lantbert Phar1\l'' 782.136
maceutical Company.
N'' 782.159 - Laboratorio Wantuil
S. A.
N" 782.252 - Espólio de Mario Fialho de Vallaclares.
N" 782.428 - Fábricas Germade
A.
N° 782.466 - União Fabril Exportadora S. A. (U.P.E.)
No 782.716 - Confecçaea Camelo
S. A.
N° 783.393 - Chitnice Bactuol
mira,

N 9 783.463 - E. C. de Wtt &
Company Limited.
No 783.708 - Protona Produktionesgesellschaft Fuer Eletro Akustsche Gerate G.m.b.H.
N° 783.768 - Idisa - Instituto Dietético Infantil S. A.
N° 783.962 - Chimica Barttel Limitada.
N° 783.963 - The Henry H. Thompson Company.
No 783.991 - Teleflex Products Litnited,
N° 783.999 - Manulacture Des
Montes Universal Perret Fréres S. A.
N" 784.203 - Francesco Bertolli S.
p. A.
N° 784.372 - Empresa ..,ampo Grande de Bebidas Ltda.
No 784.453 - Administraçã'o e Re.
presentações Adersa S. A.
N° 784.504 - The Sydney Ross Co.
N° 784.608 - Indústria Farmacêutica Orthos Limitada.
No 784.725 - Laboratório Jonas Limitada.
N" 784.726 - Laboratório lonas Limitada.
N° 784.727 - Laboratório Jonas Limitada.
No 784.842 - Sociedade Paulista de
Artefatos Metalúrgicos S. A.
N° 784.849 - Carlos Pereira'. Industrias Químicas S. A.
N 9 784.888 - Industrias Reunidas
"Universo" Tapeçaria, Mecanica e Marcenaria Limitada.
N° 784.939 - Perfumes Marilit Limitada.
N° 784.940 - Fabrica Trianon de
Bebidas Limitada.
N 9 784.950 - Indústria e ComÉrcio
Casoy S. A.
N° 785.034 - Frederico Matheus &
Cia. Limtiada.

N° 785.176 - Companhia Nitro Quimica Brasileira.
N° 785.356 - Minerva S. A. Drogarias Farmácias e Comércios Reunidos.
N 9 785.433 - Societé DEtudes de
Recherches Et D'Applications Scientifiques Et Medicales (E.R.A.S.M.E.)
N° 785.434 Non Fluid Oil Corpora,
tion.
Diversos:
No 234.525 -- J. Werck 6 C.o. (O.
R. I. 34.669 nilo foi arquivado para
aparelhos para conservas alimentícias
portanto, nada há que deferir).
N° 782.084 - Laboratório Finiatosan S. A. - Indeferido.
N° 659.002 - Materquimica S. A.
Produtos Ou/micos Farmacêuticos --- Indeferido.
No 782.086 - Laboratório Phyreatosan S. A. - Indeferido.
149 782.087 - Laboratório Phymatosan S. A. - Indeferido.
N° 783.617 - Quimica Delfino Ltda.
- Nada há que deferir em face da iaformação dada pela Seção.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
_Foram mandados prorrogar os se,
guintes têrmos abaixo mencionados:
N° 238.233 - Dextrovagin - Reguerente: Deutsche Maizena Werke A. G.
- Classe 3.
No 245.262 - Lazella - Requerente:
Merkel 8 Co. - Classe 22.
Regue• N° 347.408 - Oligoplex
rente: Rre Madaus
Classe 3.

a

-
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N" 784.444 - Propalgoli - Regue.

AVISO AS REPARTIÇÕES
PI)BLI CAS
O Departamento de

prensa Nacienal avisa ac
Repartições Públicas em geral, que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficia:s,
até o dia ,28 de fevereiro
corrente, a fim de evitar e
cancelamento da remessa a
partir daquela data.
N9 525.912 - Avesi. - R2quelente:
Avesta jernverks Aktieboltig - Citis•
se 6.
N" 525.928 - King
Re-Inerente.
King - Indústria e L.outurLiu S. A.
- Classe 28.
N" 525.932 - Sal Ckite
Reqtierente: ,Relinaria Nacional de Sal
A.

LOgrit)(1.) L.1.1C1111ehe

tabrilc
N . /04.491 - 1 estuva

Ru i u( ren.
te: 1..)ansk-i'larna 5. A. 1115/ LU de fisioania AplIcaua - Classe 3.
N o' /81 -191 - 1 Ctiall,
Nequerentei Umis g ..Fiama S. A. lnstit .. ) , de Fisiologia Aplicada -- Clas,e 3.
N" 784.654 - Lica - Reqijerente:
Companha; industriai J.. Coou..t u, is AliIIICIllIC 1iIS LU:a -- classe 39.
A:54.b)b
Companhia industrial d,
municias - Classe 12.
N" i84.688 1,1 - Requerente:'e\, a. F. 1...heienmiter i5 Lm.

- Llasse 43.
N" fb4.755 -- São
-- Requerente: Amimo Cosa - Llasw 42.
IN' /81./8.3 -- Ret.- 1 )21. - hequerea:
S . A. Classe 3.
ityi.839 - Classe 41.
Re•ateronIN' 526.027 - Caraveiti, --- Reg te te: Curitex Ltda. -- Clas.w it .
N' 781.850 -MeticLilil- Ruquerente: Estamparia Carav:1;_s S. A. rente: Pravaz Recordau Lathiratorios S.
Classe 11.
--- Classe 3,
N o 527.908 Umuarama - Requerente: Tecelagem Ibirnpuera S. A. N" 764.886 - Venz:edor
RegueClasse 23.
rente: Richard Rix - Cla!; . :e 6.
N o 652.790 - Pantex
N" 764.897 - Marina
Requen-nRequcren
te: Companhia União 1,ohril
te: A9netek Inc. - C.Qss 10.
22.
N 9 758.55C1 - Maua - R..-querenie.
N'' 784.898 - Requerente: C( . 11 1 aCompanhia de Fumos Santa Cruz nhia União Fabril - C1:1 ,;-,e 22.
Classe 44.
768.706 - . C. 13. A. -- RequeN" 784.917 - Requerente:
General Aniline
rente: Cia. Brasileira de Aluminio
Film Coi.poration -Classe 30.
Classe 8.
N .' 784.921 -- Argento!
N° 769.653 - Sexapend - RequeRequerente: Malharia Sedan S. A. - Lias- rente: ). Fernandes
C.las,
se 36.
se 1.
N" 770.241 - Pratt j \\Iii ;iney N" 784.946 - lrga - Regnerente:
Requerente: Pratt
1.
Whiney - Ke- J. R. Geigy S. A. - Classe 8.
Requeren1n1'
784.960
Subden
No 770.708 - Mars
Requeren:e: te: Indústria Suiço-Biasiletra para.
J. S. Stacdtler . - Classe 17.
bricacão de Artigos Dentários Phophoplast do Brasil Ltda. - Classe 10.
N° 770.835 - Edaniar RequucnN" 785.047 - Usinas - Requereate:
te: Plásticos "Edamar" Limitada Companhia Usinas Nacionais - ClasClasse 28.
No 771.359 - Dozeneurin Reque- se 42.
N. 785.057 - AH" - Requerente:
rente: Novaquimica Laboratórios S. A.
International Horvester Company - Classe 3.
N° 776.968 - Pix - Requerente: Classe 7.
Montblanc-Simplo G.m.b.H. - ClasRequeren..
N" 785.183 - Maturon
se 17.
te: Laboratórios Orgaram Brasil
N° 777.511 - Eztstone Requeren- tada - Cla,fse S.
N° 785.346 - Olin - Requerente:
te: Kodak Brasileira Comércio e IndúsOlin Matrieson Chemical Corporation
tria Ltda. - Classe 1.
No 782.453 - Lysomenta - Reque- Classe 28.
rente: Indústrias Químicas Anhembi S. • N° 785.358 - Professor Gerhard A. - Classe' 3.
Requerente: Watteau S. A. Industrial
N° 782.659 - Iracema - Requeren- Comercial Finaneeira e Imobiliária te: Brasil Oiticica S. A. - Classe 41. Classe 3.
N O 782.663 - Rolodon - RequerenNo 785.410 - Sulfanc Sina - Rete: Time Sydney Ross Co. - Classe 3. querente: Laboratórios Millet S. A.
N° 783.291 - Emblematica -i- Re- Comercial, Industrial Imobiliária querente: Dieberger Agro-Comercial Li- Classe 3.
mitada - Classe.45.
N 9 785.411 - Leão do Norte - ReN° 783.467 - Evocation - Reque- querente: Cotonificio Othon Bezerra de
rente: Roger 8 Gallet - Classe 48,
Mello S. A. - Classe 23.
N? 783.769 - Araraquara - RegueNO 785.430 - Martin's V.V.O.
rente: Lloyd Nacional S. A. - Classe
Requerente: James Mania 6 Co.
21.
mited - Classe 42.
N9 784.193 - Altunas - RequeNo 785.431 - Baby Lee Reguerente: Auto Peças Alumar Ltda. - rente: Eduardo Briseao Julio - ClasClasse 21.
se 48,
No 784.270 - Arrozina - RequerenN° 785.432 Sea Nymph Rete: Idisa - Instituto Dietético Infantil querente: Jordan Manufacturing Corp.
S. A..-- Classe 41.
- Classe 36.
Nu 785.437 - Terylen ..: - RegueN9 784.335 - Jatic - Requerente:
Jatic Eletro Mecânica Indústria e Co- rente: Imperial Chemical Industries LI..
tnited - Classe 23.
mércio S. A. - Classe 49.
N° 201.179 - Crystallique - RegueRequerenN 9 784.384 - Hansa
te: Breitenburger Portland Cement-Fa- rente: Cia. Comercial ,de Vidros do Brasil C.V.B. - Classe 14.
brik
Classe 16.

6
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N° 599.295 - Sigla Requerente:
Sigla Equipamentos Mletricos Ltda. Classe 18.
NY 714.661 - Iguaira - Requerente:
Sociedade de Bebidas "Wilson" Ltda.
-- Classe 12.
• i34.134 - Oturga Requerente: Laboratório Legrand Ltda. - Classe 3.
No 734.962 - Guaraná dos Ilidias
- Requeeamte: Laboratório Marnos Limitada -Classe 43.
N'' 737.655 - Cremil - Requerente:
Socil Pró Pecuaria b. A. - classe 2.
N' 747.249 -- liydrotower - Requerente: The Marie y Company -Classe 6. •
N y 752.007 - '22" Requerente: Blemeo importadora e Exportadora Limitada - Classe 2.
N . ' 753.080 - ()bit - Requerente:
S‘king Indústria e Comércio Lim,tada
- Classe 48.
N 'i ei .895 - Ortenal - Requerente: Rhodia - Indústrias Quunicas e
Classe 3.
Têxteis S. A.
N' 754.510 - limblemádca - Requerem:e: ldealspaten-U. Schafelwalzwerk Vorin. Eckardt eg Co. Kommanditgesselschaie - Classe 11.
1\19 755. 698 - Chuvisco - Reouerente: Editora Chuvisco Ltda. - C•iasse 32.
N' 755.720 Estrep Requerente: Rhodia, Indústrias Químicas e
Fêxteis S. A. - Classe 3.
N a 756.369 - .Tex'ou - Requerente: Miklos Kahan - Classe 36.
Na 758.648 - Petrobil - Requerente: Swing Indústria e Comércio Ltda.
- Classe 48.
N° 763.612 - Detenol - Requerente: Blemco Importadora e Exportadora
Ltda. - Classe 2.
• 763.614 - Sulfocal - Requerente: Blemco ImPortadora e Exportadora
Ltda. - Classe 2.
• 765.953 - Preto! Requerente:
Horst . S. A. Tintas e Vernizes Classe I.
N° 766.989 - Stenan - Requerente: Stepan Pilavjian 5 Cia. -- Classe
36.
Na 767.922 - Carbazino - Reguerente: Rhodia, Indústria Químicas e
Têxteis S. A. - Classe 2.
N9 769.755 - Mirabel - Requerente: Mieabel - Produtos Alimentícios S.
A. - Classe 41.
N° 771.970 "- Air-Spun - Requerente: Chas. Pfizer & Co. Inc. - Classe 48'.
No 772.194 - Ideal - Requerente:
Indústrias C. Fabriani S. A. - Ciasse 6.
Na 777.393
Cen.son
Corradi Limitada - Anchieta - Classe 40.
N° 777.394 - Aster - Requerente:
Nazih Buchalla
Irmãos Limitada Classe 36.
No 777.696 - Ascorbophan -Requerente: S. A. Institutos Terapêutico
Reunidos Labofarma - Classe 3.
N9 777.699 - Livralgia - Requerente: S. A. Instituto Terapêuticos Reunidos Labofarma - Classe 3. •
Na 777.703 - Nicotinacid Requerente: S. A. Instituto Terapêuticos Reunidos Labofarma - Classe 3.
N° 778.822 -Alcafilin - Requerente: Estamparia Caravellas S. A. Classe 38.
N° 779.194 - Ocera .- Requerente:
Laboratório Emer S. A. - Classe 10.
N° 781.554 - Mitsubishi - Reguerente: Casa Tozan S. A. Importação e
Eportação - Classe 3.
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N. 784.093 - Sturtevant - RequeN• 781.684 - Flakess - Requeren.
N. 765.055 -SMA- Requerem.
te; Indústrias Franco do Amaral S. A. rente: Westinhouse Electric Corporation te: American Home Products Corpora.
tion - Cl. 41.
- Classe 8.
- Classe 41.
N. 784.166 - Glu-Vida - RequeN. 784..094 - Viking - RequerenN° 781.849 - Rodoleo - Requerente: Societé Des Usines Chimiques Rhõ- rente: Refinações de Milho Brasil Li- te: Viking Pump Company - Clasmitada - Classe 43.
se 6.
ne-Poulenc - Classe 1.
Insígnia Prorrogada
N. 781.254 - Tigre - Requerente:
Na 782.158 - Formiol - RequerenGuillermo
Johnston
6
Cia.
Ltda.
(SoN.
610.097
- S. P. A. - Rete: Laboratório Wantuil S.. A. - Clas.
ciedacl Anonima Introcluctora). - Cl. querente: Pinatel S.A. Manufaturas
se 3.
Metálicas - Classes: 5 - 6 - 16
Na 782.303 - V. R. - Requeren- n9 41.
e
te: Firnasa S. A. Indústria e ComerN. 784.257 - Dtunptor - Reque- 17.
rente: Koehring Company - Clas- Expressáo de Propaganda Prorrogada
Classe 6.
.1\19 782.337 Refinazd -- Reque- se 21.
N.78 4.434 - Morubixaba - Rerente: Refinações de Milho Brasil LiiniN. 784.386 - Roebucks - Reque- querente: Viação Cometa S.A. -- Cl.
tada - Classe 41.
rente: Sears, Rocbtick S.A. Comércio 21 - 33.
N o 782.338 - Textomil -- Requeren- e Indkstria - Cl. 36.
te: Refinações de Milha, Brasil LimiSinal de Propaganda Prommado
N. 784.408 - Nutrofix - Requetada - Classe 4.
rente: Laboratórios Lepetit S.A. Térruoss:
N° 782.452 - Lysolorin Bruto DD Cl. 48.
Requerente: Indústrias Químicas
N.782.157 --: Prefira Chopp
N. 784.500 - Untisal - Requeeen- Brahma • Simbo!,-;.• de qualidade - ReAnhinbi S. A. - Classe 2.
N9 782.471 - Klein - Requerente: te: The Sydeey Ross Co. - Classe 42. querente: Companhia Cervejaria BrahN. 784.501 - Untisal - Requerem. ma - Classes: 32 - 42.
Luiz G. Klein j Cia. - Classe 48.
te: The Sydney Ross Co . - ClasN. 782.913 - A Luzitania - ReN0 782.661 --e Melhorai - Regue- se ,42.
•
querente: A Luzitania S.A. - Emrente: The Sydney Ross Co. - Classe
N. 784.501 - Untisal - Requerem. preza de Mtidanças Transportes e Guar3.
Cias- da-Móveis - Classes: 21 - 33.
N' 782.722 - N.:cco - Requerente: te: The Sydney Ross Co. Indústrias de Chocolate Lacta S. A. se 3.
N. 785.362 - Toriba - Requeren- Classe 41.
N. 784.502 -- Untisal - Requeren- te: S.A. Hotel Ltda. - Classes: 4
Clas- Requerem te: The Sydney • Ross Co. -16-19-33 - 41 e45,
1\1° 782.826 se 43.
te • Refinações de Milho Brasil Ltda.
RequerenN. 782.914 - Sivain
• Classe 4.
N. 784.503 - Untisal - Reque- te: Sivain Companhia de Produtos para
N° 782.827 - ACME - Requerente: rente: TU Sydney Ross Co. - Clas- Fomento Agro-Pecuário -Classes:
Refinações de Milho Brasil Ltda. - •se 2.
- 41.
N. 784.531 - A Noticia - RequeClasse 41.
N. 783.461 - Que Pedaço - ChurNo 782.828 - Reynolds - Reque- rente: A Noticia S.A. Ernprêsa Jor- rascCia Gaúcha - O Melhor Churrasrente: Reunolds Tube Company I imited nalística - Cl. 32.
co -L Classes: 41 - 42 e 43.
- Classe 11.
N. 784.553 - Gyneal RequerenN. 783.694 - Geosonda - Reque1\15 782.832 - Ntin -- Requerente: te: Furbenfabriken Bayer Aktiengesel- rente: Geosonda Serviços Geo-Técnicos
Rdyal Crown Cola Co. -- Classe 43. lschaft - O. 3.de Sondagens c Fundações Ltda.
N9 782.837 - Niagara -- RequerenN. 784.595 - Brazfabril - Reque- Classe 3.
te. Gilette do Brasil Limitada - Clas- rente: Braziabril S.A.. Indústria e CoN. 784.541 - Empacotamento (com
se 48.
fig. d cangurú) - Requerente: Auremércio - Cl. 21..
liano Machado Lima - Classes: 17 N° 782.908 - Babaln RequerenN. 784.615 - Chapelaria Albertote: Indústrias de Chocolate Lacta S. Requerente - Chapelaria Alberto Limi- 33 - 40.
A. .- Classe 41.
tada - Cl. 36.
Frase de Propaganda Prorrogada
Na 782.966 - Purinfan Edison Bismuto
N. 784.627 - Leite de
Requerente: Laboratórios Edson BeN. 774.042 - De Norte a Sul, LesComposto Ltda. - Cl. 3.
zerra S. A. - Classe 3.
te
A Oeste, O Conhaque é Este; PaRegueN. 784.638 - De-Ion N. 783.396 - Ameia - Requerenlhinha, e Não Há o Que Contestar;
Corporente:
Westinghouse
Electrical
te: Laboratórios Andrómaco S.A. Requerente: Palinha S.A. Indústria e
ration - Cl. 8.
'Classe 3.
Comércio de Bebidas em Geral - ClasN . 783 .406 - Bolinha - RequerenN. 784.639 - Solar - Requerem. se 42.
te -Indústrias de Chocolate Lacta S.A. te: Standart Brands Incorporated N. 774.083 - No Inverno e No
Classe 41.
- Cl. 41.
Verão, Palhinha é o Campeão - ReRequerenN. 783.429 - Decca
N. 784.640 - Volek - Requeren- querente: Pãlhinha S.A. Indústria e
CI. 8.
te: Decca Records In e
te: C-hevron Chemical Company - Comércio de Bebidas em Geral - Cias..
se42.
N. 783.430 - Decca. - Requeren- Classe 2.
N. 778.829 - Litoccrâmica São
te: Decca Records Inc. - Cl. 8.
N.
784.840
Multicebrin
ReCaetano
Reveste de Beleza para sem,.
N.
783.450
Fekima
Requeren•
te: Indústria de Máquinas Fekima S.A. querente: Eli Lilly And Company - pre a' sua residência - Cl. 15.
Classe 3.
N. 782.240 - Show de Calçados 155
- Classe 6.
N. 784.865 - Tiffany - Reque- - Requerente - Companhia Calçados
N. 783.451 F K M Regue,.
Fox - Cl. 36.
rente: Indústria de Máquinas Fekiraa rente: Tiffany 5 Company - Classe
13.
N.782.468 - O Campeão da LimS.A. - Cl. 6.
N. 785.426 - Rauserfia - Reque- peza Alfa-X-12 Requerente: União
N. 783.456 - Salvamin Regue- rente: S. B. Penick 5 Company - Fabril - Exportarlora S.A. (U.F.E.). ;ente,: Indústria Química e Farmacêu- Classe 1 - (Como marca genérica). Cl. 46.
tica Schering S.A. - Cl. 3.
N. 782.469 - No iRo, No Tanque,
N. 783.469 - H K P - RequerenProrrogação de Marcas
e na Tinta, O Sabão Rola domina te: H. K. Porter Inc.- Cl. 11.
Requerente: União Fabril Exportadora
Foram mandados prorrogar os seguin. S.A. (U.F.E.) - Cl. 46.
N. 783.754 - Brasilia - RequeN. 764.806 - Banco Novo Munrente: Companhia das Aguas Minerais • tes têrmos abaixo mencioados com as
apostilas indicadas pela Seção.
do S.A. - Nosso Melhor Negócio é
Saltitaris - Classe 43.
a sua Satisfação - Requerente: aBnN. 783.790 - Emblemática - Re- N. 784.894 - Enteromagma - Re- co Novo Mundo S.A. - Cl. 33.
qurente: Lloyd Nacional S.A. - Clas- querente - American Home Products N. 783.746 - Prêmio da toPnualise 21.
Corporation - Cl. 3.
dade Requerente: jockey Club do
N. 783.791 - Araijanguá - RequeN. 784.841 - Glico-Fita - Reque- Estado do Rio de Janeiro - Cl. 33.
rente: Lloyd Nacional S.A. - Cias. rente: Eli Lilly And Company - Clas- N. 784.101 - A Pauta que Refres•
se 21.
se 10.
ca - Requerente: The Cola-Cola ComN. 783.977 - Velsan - RequereuN. 765.614 - ETAP - Requeren- pany - Classe. 43.
te: Indústria de Veludos Sant'Aria Li- te: Etap Emprêsa Técnica e ArtísNome Comercial Prorrogado
mitada
Cl. 23.
tica de Publicidade Ltda. - Classe 32.
N. 784.047 - Lithanenrén - ReN. 529.074 - Shinola - Requeren- • N. 783.388 - Companhia Brasileiquerente: Instituto Terapêutico Delta te: Corri Products Company - Clas- ra de Cartuchos - CBC - RequerenLimitada - Cl. 3.
se 46. •
te: Companhia Brasileira de Cartucho&
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N. 785.035 - Meridional .- Re,N. 443.790 - Canesso
Parcela.N. 785.412 - Mademoisselle MOdas
N.494.969 - Rio Claro - Cortunn
)120 Claro Ltda. - Cl. 35.
e Confecções S.A. - Requerente: Ma.- querente: Expresso Meridional Ltda. - na e Mecânica Canesso Ltda. se 15.
Classe 33.
demotselle Modaa e Confecções S.A.
Nome Comercial indeferido
N. 487.018 - Stradivox -- António
Titulo de estabelecimento prorrogado EXPEDIENTE DAS DIVISÕES RE- Nogueira - Cl. 9 (Registre-se na clasPUBLICADOS
N. 456.027 - Freios Alloy Ltda.
se, 9)
N. 752.580 - Ao Leão -D'América
- Freios Alloy Ltda.
N. 494.941 - Odalisca - São PauPor terem saído com incorreções
- Requerente: Leão D'América S.A.
lo Alpargatas S.A. - Cl. 36.
Exigências
Comércio e Indústria - Classes: 1 Rio, 17 cie fevereiro de 1967
N . 495.221 - Fisiohistamin -- Labs.
11 - 14 - 16 - 34 - 39 e 47.
Termos com exigências a cumprir:
Hosbon S.A. Prods. Químico-FamaN. 772.913 - A Económica - Re.
Notificação
duticos -- Cl. 3,
N. 469.747 - Ninoga Implementos
querente: Isaac Scherb - Classes: 23
Autopeças Lida,.
- 30 - 35 e 18.
Uma vez decorrido o prazo de reconInsígnia Deferida
N. 445.371 - IRC. Ind. de Resissideração
previsto
pelo
artigo
14
da
N. 784.661 -- Stanhopea Reguetências e Componentes Ltda.
Tértnos:
rente: Floricultura Stanhopea Lida.- Lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsideraN. 283.502 - Anos - Fiação e TeCl. 45.
Recursos Interpostos
ções e se do mesmo não se tiver valido celagem Santana S.A. -- Cias.: 22
N . 603.751 - Fábrica Goyana
nenhum
interessado
serão
logo
expedi- 23 - 24 --. 31
Requerente: Goyana S.A. Indústrias
34 -36 e :37
Farbwerke Hoechst Aktiengesellseltaft
Brasileiras de Matarias Plásticas
- Art. 114.
-- dos os certificados abaixo:
Vortn. Meister Lucius 6 Bruning (no
Classes: 3 - 12 - 17 . a-- 28 -- 48
N. 300.163 - 'rapou Coronacortiças recurso interposto ao deferimento do
Marcas Deferida:
e 49.
S.A. - Tapon Coroas Cortiças S.A. remi° 437.167 marca Novacida).
N. 737.163 - A Roseira do CaTermos:
- Art. 109 n° 2.
J & E: Atkinson Ltd. (no recurso
tête • Requerente: A Roseira do CaN.
233.916
Duplex
Nathan
interposto ao deferimento ,do 'termo n1tete Limitada -- Classes: 2 - 15
Título de Estrkelectmrnto Decf rido
Kertzer 6 Co..- Cl. 36.
mero 421.332 marca Bailarina) .
27 - 41 e 45.
N. 313.321- Ercules - Cia. MarAço Tonsima S.A. (no recurso inTétanos:
N. 757.805 Tijuca - Requeren- tins Borges Imp. e Comissaria
Clasterposto ao deferimento do termo núte: Emprêsa Cinemas São Luiz Ltda. se 41.
N. 307.059 -- A Estrela de Copa.. mero 421.141 marca Mercator) .
-- Classe 33.
N.313.322 Ercules - Cia. Mar.. capana Alcina Alves Pereira - Liceu de Artes e Ofícios de São PauN. 75.612 - Fábrica de Gravatas
e Confecções Gaullier - Requerente: tins Borges Imp. e Comissaria - Clas- Clas.: 8 e 33 - Art. 117 n9 t.
lo (no recurso interposto ao deferimento
se 41.
Jorge Ernesto Gaullier - CL 36.
N. 139.600 - Edifiico Jandyra -- do termo 422.536 marca Licel) ,
_
N. 314.312 - Solarout - Aquece- João Fortes Engenharia S.A. Ray.;
N. 773.370 - Edifício D. Pedro II
Diversos
dores
Solaroid S.A. Ind. e Com. - mundo José Saboya Pessoa e João MaRequerente: o Condomínio- do Edifício
chado Fortes e Sylvio Proença Nunes
Classe
8.
D. Pedro II. - Cl. 33.
N. 530,297 _ Panificadora Flor da
- Cl. 33 - Art. 117 n° 4.
N. 314.588 .- Genyl - Lab. NayN. 777.458 - Padaria, Companhia,
N. 450.767 - Hospital Santa Ma- Mata Ltda. - Torno sem efeito o deslobiol
Ltda.
Cl.
3.
Bar, Café e Restaurante Vienense ria - Salvador Cutolo Caetano - Cl. pacho de arquivamento por ter sido leiN. 423.726 - Fernão Dias to por engano.
Requerente: Confeitaria Vienense Limi- zenda Fernão Dias Ltda. - Cl. 12. 33 -- Art. 117 no 4.
tada - Classes: 41 - 42 e 43.
O Sznhor Diretor da Divisão de MarMarcas Indeferidw,
N.439.374 - HM - Hermes Manegou acolhimento aos pedidos de
eas
N. 782.423 - Conclomnio Edifício cedo S.A. Imp. e Com. - Cl. 21
'reconsideração dos desPachos interposJaú - Requerente: Alberto Semin e (republicado por ter. saído como indefeTermos:
tos nos processos abaixo mencionados
Ramon Sernin - Cl. 33.
rido em 16-2-62) .
Apisnhaque -- Ind. a fim de manter as decisões anterioN. 439.171
N. 784.033 - Fábrica de Velas Luz N . 348.592 - TGC S A . Textil de Cerveja e Bebidas Ocidental Ltda. res:
Stearica - Requerente: Companhia Luz
Gabriel Calfat S.A. - Cl. 23 - (sem - Cl. 42.
Termo:
Stearica - Cl. 36.
direito ao uso exclusivo das rodas den- N . 440.119 - Emblemática - Lu- N. 460.903 - Marca Idear - Do.
Fábrica de Pinceus, tadas) .
N. 783.690
maq S.A, Lubrificantes e Máquinas - plan - Requerente - David Flallack.
Brochas e Artigos Similares aTig- Re»
Cl. 21.
- Recorrente AJ. Renner S.A. Ind.
N.
439.635
CC
Controls
Com.- Requerente: Pinceis Tigre S.A. N. 463.483 - Cilibin - João Jor- do Vestuario - Processo deferido.
pany
Of
America
Cl.
6
(com
Classe 17.
Rio, 17..2-1967. -Assinei e encerrei
Cl. 8.
exclusão de condensadores e sem direi- geN.- 465.994
Irkopp 52 laudas do expediente - Niiton AI.
- (Philips)
N. 783.761 - AjaX Reqeurente:
Coticlominio do Edificio Ajax .- Clas- to ao uso exclusivo da letra C isola- - Ind. de IVIáquinas de Costura S.A. vint Xavier, Diretor do 5 Docutnena
tação.
- Cl. 6.
damente).
se 33.
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frevereiro de 19b1

PATENTES DE INVENÇÃO
•
Pubricaçao feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial: correr
o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
a
§ 29 Da data da publicação -de .que trata 'o presente artigo, começará
pOderao apresentar suas.oposições ao Departamento Nacional da Propriedade -Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
forno é disposta quantidade conveniente 'de carbono finamente dividido, passível de se manter em suspensão por ação da corrente de gás
insuflada no conjunto.
Ta:RMO N9 139.031
2) "Aperfeiçoament os em ou rela(de 14 de maio da 1962)
tivos a fornos elétricos", conforme
Nome: Inji Hokama — S. Paulo. reivindicação anterior, caracterizados,
• Nôvo tipo de projetor automático mais, pelo fato de que os eletrodan
de "slides".
são dispostos no interior do forno,
no ambiente de formação das camadas flutuantes de particulas de carPontos característicos
bono, podendo os eletrodos
apre1 ? A; .e.1 í eiç(,anieMos em st lados
1) NU° tipo de projetor automá- sentarem num único par ou se
em plupai a calçai.;Js em i; e vai, caracterizaTÉRNIO N P 138.952
tico de "slides", caracterizado por se i ralidade de pares independentes
elo, peai te ,o de' a sola propaara eine
compor de um projetor óptico, cujo tricamente entre si e dispostoseleem
oi i a, feita em borracha ou maerial
(de 10 de maio de 1962)
motor é comandado por relógio, de diferentes níveis.
similar, ser proviria, na região cortempo que liga e desliga em horas
3) "Aperfeiçoamentos em ou rerepornienie a planta do pe, de uma Alcides Brandão de . Mendonça Li- pré-determinadas e em dois períolativos a fornos elétricos", conforme
álea central rebaixada, com contôr- ma — mo de janeiro — •Estatia da dos distintos.
reivindicações 1 e 2, caracterizados,
no acompanhando aproxlmaciamen- Guanabara.
2) Nôvo tipo ..cie projetor automá- ainda, pelo fato de que junto à bate e a certa distância dos laterais " Niávo modêlo dç cartucho para tico de "slides", caracterizado, ain- se permeável a gás se apresentar cada sola, e ainda arargancw-se na embalagem de lâmpadas b similaras". da, por ter • um espelho, convenientemada de carbono dividido, sôbre a
extraí-malacia anterior, corresponden- r Patente de moda°
mente inclinado, que reflete as ima- qual atua para auxiliar de eletrodos
deutilidade.
e
do a biqueira co calçado, área esta
gens projetadas em urna tela, tor- independente do par normal.
na qual e encaixada e conveniente-1 1) altivo modalo de cartucho para nando-as inala facilmente visíveis pemente fixada uma placa de confor. embalagem da lâmpadas e similares, lo público.
4) "Aperfeiçoamentos em ou relamação correspondente, feita em ma- caracterizado peio fato d e, em uma Tudo descrito e ilustrado nos de- tivos a fornos elétricos", conforme
terral mais resastente e menos sus-1de suas faces, ser provido de tres cor- senhos e memorial.
reivindicações de 1 e 3, inclusive, tucativei a desgastes, e avançando pa-1.tes, sendo um superior, na direção
do substancialmente como descrito no
ra a parte da biqueira, esta ultimai horizontal e dois laterais, na direção
relatório e ilustrado nos desenhos
TEIlMO Nç' 139.050
podendo ser provida de pequenas sa- I vertical, e de um vinco também na
apensos ao presente memorial.
liências nervuradas anti-cierrapaa • direção horizontal, praticado a peDepositada em 15-5-62
. 1 quena altura da superfície inferior do
les,
Ta:~ N9 120.642
1 cartucho, de modo a formar uma Indústrias Brasileiras Eletrometa2) Aperfeiçoamentos em solados!
lúrgicas
(de
28 de junho de 1960)
•
móvel
(5)
que
é
articulada
para calçados em geral, como reivin- 1 partereferido vinco horizontal; caracNovas disposições consTitulo:
cincada
em
1,
substancialmente
como
'pelo
Olin
Mathieson
Chemical Corpotrutivas
em
interruptores
elétricos".
descritos e ilustrados nos desenhos terizado, ainda, pelo fato dessa parration. -- Estados Unidos da Amé,
te
móvel,
que
é
dobrada
para
denReivindicações
anexos.
rica.
tro do cartucho, ser provida, na sua
Título: Processo para preparar di1) "Novas disposições construtivas
. , parte central, de uma abertura circular (6) onde se encaixa o bocal em interruptores elétricos", êstes hdro-benzo-tiadiazinas substituidas.
TÉRMO NP 138.909
da lâmpada que, assim, fica présa. constituídos de corpo formado por 1. Um processo para preparar dl
duas metades simétricas, alongadas,
(de 9 de maio de 1962) 2) Niavo modélo de cartucho para com passagens pelos topos para os hidro-benzo-tidiazinas substituídas da
hidro benzo tiadiazinas substituidan
Patente de modelo de utilidade da, embalagem de lâmpadas, como rei- condutores e aberturas medianas la- fórmula:
Snvenção de "Uma faixa de segurar]. I vindicado em 1, como substancial- terais para movimentação de botão
mente descrito e representado no de- alongado, caracterizadas as novas•
rea para veículos",
-(0.2CO2.1eno Intorlorl-ca
Instituto Teodoro Ratisbonne
._..1 senho anexo, para os fins - em vista. disposições construtivas pelo fato de
Cap. do Est. de S. Paulo.
que o botão apresenta interna e lai
—
teralmente dois pares de reentrânTÉRMO N 9 138.953
cias dispostas em lados longítudinais1
Pontos característicos
opostos, um dos pares recoberto par-,
Malmente pelos ramos de lâmina em e seus sais de metais alcalinos, na
1) Uma faixa de segurança para (de 10 de maio de 1562)
U condutora, aos quais poderão cor-1 qual R1 é tri fluor metil e R2 filveículos, caracterizada por urna tira
de tecido, retangular e alongada que Alcides Brandão de Mendonça Ia- responder os apêndices metálicos em, ial ou tienil, caracterizado pela rease apresenta recoberta de tinta fos-i' ma — Rio de Janeiro — Estado da forma de molas, solidários com lã- ção de 2, 4 di sulfanil anilina da
minas metálicas a que se ligam as fórmula geral:
forecente ou outro material refletor de Guanabara.
extremidades de um dos condutores
Luz, sendo provida de Ilhaes ou col"Nôvo modêlo de cartucho para
chetes que permitem sua fixação. • embalagem de lâmpadas e similares". elétricos, apêndices êsses confronta.n-I
NH
tes e entre os quais se aloja o citado
2) Unia faixa de segurança para 1 — Patente de modélo 1t utilidade. botão.
S0214112
veículos, acorde com o ponto P rece2) "Novas disposições construtiNôvo modêlo de cartucho para
..... ri
dente, em substância corno descrito embalagens de lâmpadas e similares, vas- em interruptores elétricos", cona
no memorial e ilustrado nos dese- caracterizado pelo fato de, em cada forme reivindicação anterior, tudo
nhos anexos.
I um de duas faces opostas, o cartu- substancialmente como descrito no na .qual R1 tem a significação citaacima, com um aldeído da fórcho ser provido de três cortes, sendo relatório e ilustrado nos desenhos da
mula geral R2 (alcoileno-inferior1
um, superior, na direção horizontal apenas ao presente memorial
TÉRMO N9 138.923
CHO na qual R2 tem a significação
e dois, laterais, na direção .vertical, e
citada . acima, ou um seu derivado
-(De 9 de maio de 1962;
de um vinco, também na direção hofuncional reativo e, se se quiser, faTÉRMC) N9 139.05:
Arnbrosino Nogueira •— São Paulo. rizontal, praticado a pequena altura
zer reagir o produto com um di- rir&
Invento: Nôvo sistema de fôrma da superfície inferior do cartuchd, de
xido de metal alcalino em solução"
Depositada. em 15-5-1962.
redonda para máquina de papel ou• modo a formar, em cada unia das
alcoólica.
duas citadas faces opostas, urna parte
Requerente: Tsunesaburo Teoi,
papelão" — Modèlo de utilidade.
2. Um processo, de acôrdo com
móvel (5) que é articulada pelo reo
ponto 1, caracterizado pelo derivaTítulo: "Aperfeiçoamento em ou
Pontos característicos
ferido vinco horizontal; caracterizado
funcional do aldeido ser um po1) Nôvo sistema de fôrma redon- do, ainda, pelo fato de cada unia des- relativos a fornos elétricos".
limero,
um acatai ou um enol-éter.
sas
duas
partes
móveis
ser provida,
Reivindicações
da para máquina de papel ou pape3. Um processo, de acôrdo com
naT
sua
parte
central
da
direção
lonlão, - formado de um reservatório de
1) "Apar' eiçoamentos em ou re- o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo
fundo redondo, no qual gira uni tam- gitudinal, de um corte semi-circular latfvos
a fornos elétricos", caracte- derivado de aideldo ser um di (al(61,
de
modo
que,
ao
serem
ditas
Cor cuja superfície lateral é formarizados
pelo fato de que a base do coilainferior) acetal
partes
móveis
dobradas
para
dentro
da por uma tela metálica grossa, po4. Um processo, de acôrdo com
ã'dm, caracterizado por ter uma se- do cartucho, sobrepoe-se Nua â ou- forno se apresenta Constituída de - qualquer dos pontos 1 a 3, caracteporoso, sendo que sob a mesgunda tela sem fim, também matar tra, formando a abertura circular (6) material
se apresenta câmara preferivel- rizado por fazer a reação na presenlica e agora de malha fina, que cons- onde se encaixa o bocal da lâmpa- ma
mente dividida em compartimento ça de uru catalisador ácido.
,antemente remove o material fibroso da que, assim, fica prêsa;
aos quais correspondem bi•PRIORIDADE: E'E.UU. da AmeCo referido tanque, transformando-o 2) Nóvo modêlo de cartucho para distintos,
para Insuflação de corrente ga- rica, em 30 de junho de 1959 ( l`T'
VII papel ou papelão semi-elaborado. embalagem de lâmpadas, como rei- cos
sosa, enquanto que no interior do 823.856.
2) Nôvo sistema de fôrma redonda
para máquina de papel ou papelão,
caracterizada, ainda, per ter um con(de 8-5-1932)
junto de bombas a vácuo dispostas
forma que ao passar por elas a
Aperfeiçoamentos em solados para de
tela fina, já reivindicada em 1, o
em geral.
Ca.
ducal ,....A. Artefatos de Borracha,' material líquido é removido ficando
as–Me:amua na Cidade de Franca, só as fibras já na forma de papel
ou papelão semi-elaborado.
Itstarao de São Paulo.
3) Tudo como descria) e ilustraPontos CO? acteristzeos
do nos desenhos anexos.
TieRMO N ç' 138.869

vindicado em 1, como substancialmente descrito e representado no
desenho anexo, para os fins em vista.
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Publicação feita de acenda como art. 130 do Código da Propriedade toduatrial. Da data do publicação começará
a correr o prazo de 80 dias para • deferimento do pedido. Durante eme prazo poderio aguentar rias oposições ao Departamento
%, Nacional da Propriedade fkidustrial aguçai Que me Julgarem prejudicados com a eancesslio do mastro requerido
Têm° n.° 762.148, de 4-8-66
Taba S. A. Empreendimentos
Paraná

Térmo n.° 762.144, de 4-8-66
Companhia Mineira de Cerveian
Minas Gerais

rrAr. •.:

Jalejk

Emprectiiiiilálosl

4 - •
'
•

•
•

.

Classes: 16 e 33
Título de estabelecimento
Têrmo n.° 762.149, de 4-8-66
Taba S. A. Empreendimentos
Paraná.

Classe 42
Cervejas
•
Térmo n." 762.146, de 4-8-66
Geral de Transformadores Lida,
Rio Grande do Sul

GERAL
átndústria
Classe 8
Transformadores Termo n.° 762.147, de 4-8-66
Indúntria de Óleos Andlrã S. A.

rabiara.
Emereeedimentes
Ciasses: 16 e
Titulo de estabelecimento
Termos as. 762.152 a 762.154, de
-4-8-66
D. W. Albaneze S. A. Importação e
Exportação
Sâo Paulo

Azeite e Azeitonas',
BRÓ110

itENOX

gere

IndUstria Brasileira

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
'Mar. alimentos para animais, amido,
emendou, ameixas, amendoim. araruta

Y

I;

Classe 3

Marca de comercio'
de D. Walter Albaneze
São Paulo'
Brasil

Mama
'11BANEIr
•

rAPELIUM

,

(PRORROGAÇÃO

PaTaná

Têm° n.° 762.159, de 4-8-66
sas pare mingaus, molhos. milusto&
Maria Cara jacob Machado
~tarda. mortadela, nós moscada, noGuanabara
zes. óleos comestivels, oatras, oval,
paes. paios. Inclines pimenta, pós para
pudins, picklea peixes. presuntos. paPLUFT, O FANTASMINHA
tês, pett-pois. pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal. saga, sardinhas.
Classe 32
sanduíches sorvetes, suei de tomate e de Para distinguir; Aluna. almanaque-a,
frutas, torradas. taosca, tâmaras, talha- anuários, boletins. caãlogis jornais,
rim. tremoços, tortas. tortas Para ali- livros, peças teatrais e cinematograti.
mento de animais e aves. torrões
televisão
nue, programas de Ciallo
toucinho e vinagre
publicações. revistas. folhinhas imrseal.
elas e programas circenses
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparai..
Termo n." 762.160, de 4-8-66
voe. atriz. bitter. brandy, conhaque eer
L °real
vejas. temei, genebra, gin. kumel. Deo
França
res. [Lactar, punch, pipermint. rimos
sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n' 762.155. de 4-8-66
Classe 1
D. W. Albaneze S. A. Importação e Substáncias e preparados químicos emzportação
pregados na inclustria, na fotografia e
São Paulo
na pesquisa cienlifica, nPeparados anticorrosivos e contra a oxidação
PRORROGAÇÃO
Tèrmo n.° 762.161. de 48.66
Compaay
Parke, Davis
Estados Unidos da América

UM preparado diurético e hipotrinsivo

Termos na. 762.163 a 762.165, de
4-8-66
S. C. Iohnson & Son, Inc.
Estados Unidos da Amérir.a

Classe 41
Azeite e azeitonas
Tèrmo n, 762.156, de 4-8-66
Retal) Drug And Chernical CoraPanY
Estados Unidos da América

(=Johnson
Classe 1
"ara distinguir: Absorvente& a-eusaa,
eidos, acetato., agente* qulasicos urre
tratamento e eoloraçao de hlras,

idos, couros e celuloses ligua-ras
arroz, atum, aveia, avens, iszeis azeianainae; &men, alvaiade.
Classe 46
Mantes industriais, alumiai° en: pó.
Sabá° comum, em barras, .tabletes. em tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
ilassitca bombons, bolachas. baunilha.
Classe 49
amoniaos anti-incrustantea anti-oxidan.
pdt, liquido e granulado
café em pá e em odo. camarão caneta, Artigos para esportes atléticos partiantl-corroalvos. anil-data:anta) asoTermo n.° 762.150. de 4-8-66-7-- em pau • em pó. cacau, cana" chi.
cularmente bolas de basquetebol
:ato& ligue acidulado para aminufarloRefrigerantes Vedete Ltda,
caramba chocolates, ~feita, cravo
-ea égua oxigenado Para tini Indult*
Têrmo a.n 762.157, de 4-8-66
cereais. caminha creme de lete. asma
São Paulo
ata
mealnia: banhos Para galvaalzaC80.
Smith Une 6 French Laboratorin
slimentklot, asequetes, campai" maSenalasa. balsa betumes. bicarbonato
Estados Unidos da América
gica: coalhada, castanha, abola, condite *Mia de potássio: cal virgem. enemento' para' alimentos, obrantes.
vem earhotraina cataksaibres
chouriços, dendê. doca,- doges da feltMapas fotográfieu. ene:pulgões ex.
tabus da Incêndio, cloro, corroam)"
ras. espinafre. essénens alimentares, ememitimos, corantes, mame:tos: descoram.
padas. ervilhas, ensovca. extrato da toetez derancrustantes. dissolventes; emol.
mate, farinhas alimentidas, favas, féClasse 3
culas, flocos, farelo, lamentos. fdplo Preparados de ferro e ácido faiar para aaes fotngríficaa, enxofra. ater. esmalCgoa frios. iriztas deu naturais e cria. a profilaxia de carências de ferro e ta sestearatom feno!, filmes senalb111.
nados para fotografias. Itudorea. Rutácido fõlico durante a gravidez
talizadas, glicose, goma -ds mascar,
ilas
para freios, fortnol foafatos
dar" granular, gelo de hict gelatina
Têrmo n.° 762.158, de 4-8-66
triais. fósforos Industriais. Guardas,
goiabada. geléia', breve doce hem
M D Publications Inc.
fundente*, para soldes galvsnizadores,

FE FOV

('lase 42
Aguardente de cana

mate, horta/iças, lagostas, línguas, leite
condensado, le:te em pó. legumes mr
conserva, lentilhas, linguiça. louro. mas,
sai; altmenticlas. mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarrli, maa,
ia de tomate, mel. melada mate, mas.
•

Estados Unidos da América

MD DO BRADE_
Classe 32
Revistas periódicas

setatinaa para fotografias e pintura.,
glicerina: hidratos, bit/rose/fitou Tonermeabilizantes. toduretos lacas: to aso
,-,se tintura, magnésio mercaria nitra*Os. neutralizadores. nitroneldoses ores'
saldos, ~dast*, óleo para pintura óleo

411.,
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Publicação feita cio acerdo coas o mrS. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
a correr o prazo de 60 dias para a deferimento do pedido. Durante esse prazo poderao apresentar suas oposiçõea ne Departanzansaa
Nacional da 'Propriedade Induatrial aciuêles que se julgarem prejudicados cora e, earimalãe cla registro ranueriQa

Tann° n.° 762.246, de 5-8-66
cis linhaça. p rodutos Ci Ui iCOE para itn
Quimbrasil — Química Industrial
pressão. potassa industrial papéis hea
Brasileira S. A.
liograticos e prellocopista. películas senSão Paulo
síveis. papéis para fotografias e • anal).
ses de laboratório, pigmentos. potassa
pla metálicos para a composição de tanPROPROGACAO
• tas, preparações para fotografias. produlos p ara niquelar.. p ratear e cromar
produtos para diluir tintas. prussiatoa
reativos. removedores. sabão neutro
ofq
• sais. saliçilatos secantes. senisibiazantes
SÃO CAETANO
sintais, soda cáustica, soluçeas quiimilçzr. s. e. (1.-SÃO PAULO
ca.s de uso industrial. solventes. guita
-tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas p ara madeira, tarro, paredes
construções. decorações, couros, teci1os.
INDUSTRIA BRASILEIRA qn
9E50 LIO.
fibras. celulose, barcos e veitulos. calce
70 at,46
•dustrial th . ner vernizea, zarcão
Classe 8 \
Aparelhos elétricos para limpar, polir,
L lERN,
encerar, raspar, e retificar pisos e outras superfícies; aparelhos extintores de
Indústria Brr.
fogo; aparelhos e equipamentos em
geral para limpar, polir, encerar, raspaClasse 1
e retificar pisos e outras superfícies Um produto químico destinado a refiClasse 17
nação de açúcar, clarificação de garaCarimbos manuais, almofadas para pa& bem como de xaropes açucarados
carimbos marcadores; tinta, "objetos
Termo n.° 762.247, de 5-8-66
para escritórios (outros que não moQuimbrasil — Química Industrial
' biliario); artigos de papelaria a supriBrasileira S. A.
mentos para os mesmos
São Paulo
Termo n.° 762.243, de 5-8-66
Fábrica de Calçados Pinholima Ltda.
Guanabara

OU-

ALBALITE

seira

PRORROGACAO

igesk
EFONALIT
0 SÃO. CAETANO
CAIXA POSTAL 4 `,7
TELEFONE 94D z.
%
cs EST MS UOilASLO

Classe 3d
Calçados para senhoras,. crianças e
homens
Termo n.° 762.244, de 5-8-66
Doces e Conservas Vontobel Ltda.
Rio Grande do Sul

•MIKITO

Indústri Brasileira

--Termo n. a 762.245, de 5-8-66
(Prorrogação)
Laboratório Lanzetti Ltda.
Paraná

PRORROGACRP

Classe 3
Drogas e • preparados farmacêuticos,
produtos químicos para fins medicinais,

Classe 1
remédios
Uni produto químico destinado a refiClasse .1
nação de açúcar, clarificação de garapa& bem como de xaropes açucarados Substâncias e produtos cie origem rdsi.
rara vegetai ou minerai, em bruto na
Termos na. 762.249 a 762.298, de
parcialmente preparados: Abrasivos eu
5-8-66
Snsto. argila retrataria, asfi gil tioa aan
Inaleza Levy S. A. — Comércio e
bruto, algodão em bruto, borracha em

Indústria

,

Minas Gerais

Indústria Brasileira
Classe 41
Does em conserva ou não

vaes, carbonatos: catalizadores ceado.
e chapas totograficas. composições. os.
tintare s de incêndio. cloro, corrosivos
:romares. Corantes. crPo-sots.s; descoran.
tes, desincrustantes. dissolvente% anua
;ares totográtiras enaotre. ater. ema:
:es, eestearatos; feno!, tilmea
.ados para fotografias, furadores. flui
los para freios. formok tostatos indtá
-raus, fósforos whist-siais, fluoretos
tundentes p ara solda, gravanizadores,
lelarmas para fotografias e pinturas.
taurina: indratos. hidrostafitos; impes
neahilizantes ioduretos lacas: alassw,
'ara pintura. magnésio. mercúrio. nitra
-os. neutralizadores. nitroce l uiose: pro
:sidos. andante óleo para pintura ólet
ie linhaça, produtos químicas para UM
oressão, potassa industrial pap.fis he.
liograticos e preliocopista peliculas sen
papaLs para fotografias e análi
íes de. lanoratório, pigmentos, potassa
aós metahros para a composição de tio
nrena-açõee para totograaas, produ
tos para niquelar pratew e cromtu
produtos para distar tintas. prnsatatoa
seati vos. rem OVe ctkires. sabão neutro
sais, salicilatos secantes sembilizantea
sialatos, soda cáustica. soluções (muni
cas de uso industrial. solventes. sulta
:os. tintas em pó. liquidas. sólidas ot
p astosas para madeira terra. paredes
construções, decorações, couros, tecidos
abras; celulose, barcos e veículos. trace
industrial thiner. vernizes. zarcão
Classe 2
Carrapaticida& desinfectantes. embroca.
ções para animais, tarinha de ossos.
medicamentos para anima:a, aves preparado a eprodutos inseticidas. parasa
ticidas. remédios para uns vererinárioas
sabões veterinários e desaafetantes. sais
veterinários e desinfetantes sais vetara
nários, vacinas para aves e animais.
sais minerais para Ens veterinários, pomadas uso veterinário, vermacdaa usc
veterinário, desin trtatitea e veterinários

quebrache raizes vegetais reaitrao, cn•
sitias naturais resíduos, testeis, officio
seivas, talco em bruto, misto, sista
tretuminost e cilicio

'Classe 5)
Aço Oto bruto, aço preparado. cx!o

doce, aço gora tipos., aço iam:liais aço
tareialmente taabalhadu. aço pi;-o. at,
-stinnrto isranze. bronze CP 4,,,,Po
sarcialtricate trabalhada% arcada da
manganês, tirore.te em pá. t.?CtlE?.
rtaro atm2nte p reparado Cocam 2.)3,,
barril CM Co. chumbo ez.a briseu
rúlten. cobalto, bruto ca aascialrasanso
tratmlirado. couraças. einia crazq evi

p arcialm?nre erabalsaalta t erra ano aarao

em ()arra ferro manganês ferro velho
gusa em bruto ou parcialmentn traiuihado gitsa temperado. gusa caaleáivel,
lâminas de metei, lata em bilra. latáo
ttjit51-h a latão em chapas. iarálo
vergalhdes, ligas metálicas, limalha*,
ma g nésio manganês. metais alio
: hartos ais parcialmente trabalhados, metais em massa metais estampai:1a,
metais para solia. alunal e zinco

Clasza G
Máquinas ara: acabamento, achatar
arame, acondicionamento. adelgaçar.
*usar alimentar agua, alisar, amaasar, aplainar, arrolhas, beneficiar. burilar. brinquetar. brunir. cardar. coletar. compôs, comprimir, condensar, coaservas. cortar, coser. costurar, clarificar, classificar, cravar. debruas', eabtslhar, desbagar, desbastara., descaroçar.
desembrar, desintegrar. destnatar.. do.
polpar. distribuir, dobrar drenar, elevar. empacotar, encaderna, estampar.
fabricar arame, tais:kat artigos de metal, fabricar bebidas, isabric calçados, fabricar chapéus, fabricar escôvas.
fabricar ferramentas . 'abriam- gêlo. fabricar móveis. fabrica? papel, fabricar
peças, fabricar rebites. fabricas roupas.,
fundir Imprimir, tesulfrar. perfurar. picotar. prender. rebitar roscar, adeciona, sepaar. serrar tecer, timbrar. corier, tornear, betoneiras, burrinhoe.
aringuetadores . cardadeiras, condensado.
cravadeiras. dinamos, escavadeirae,
rnisturadores, motores, prensas, rebitodores. teares, máquinas inaularaderass.
Ei20Y0k12040M2.% motrizem oneratirtea
oerfura trizes, rotoraa, O. peças rase-

gaantes doaras maquias°
Classe

bruto, haurira, bar:goto breu cânfora Máquinas e uterailión para serem veabruto. chifres. ceras de P lantae cem das eaclusivamente ais agricultura
vegetahdii carnaúba e aricuri. Pino horticultura a saber: arados abridores
de cavalo. - crina em .geral. cortiça em

insto. cascas vegetais, *espano. ema)
raedidaais, estratos cleatroa, e~as
eniofre atalhara libras tresanda. alam
Caem 1
Para distinguir: Absorventes. acetona, tema, grafnea, OGOR2 -em bruto, ~te
icidee, acetato.% agentes químico° pua ele bnatcs). frieselginur. Uquidos de piam
%tas em bruto car paretalmens:
ia entarsento coloratção de fibras.
2dua. Mu= eduluaet dgua.eas. (d- preparadas, raintrine watitlioss. ~dei

aulcc.p, aduhadeiras, co..ciriEcs atea

~coa e empilhadorea carabiacdoas
arrancadczea snecanicoa ara agrictalltura

-...-edeiras para mareia Leu:bac

para stluber. ,acifadeiras, carp.:a:cima
•celkrica saara arroz, charruas peara agelceiem ma:vedora& ale-salsallassaea,
destacado, r.2ewstregrarlorew

"-)uzrilas. Eatilluee cheueu. alvaiade, all- ft, CR bruto on parei a:mente Caba dores para a agricultura catar-acad.:1iselar:tu {aduaria/e. aiumtnie) ees
iludas, em tersa serradas e aplainadas • ens. encLovadeirra, facas para maquila
XAROPE LANZET
wiCatei02, anti-incrustante& anti-ozidan mins auirmores em brsoa,
cas apacalas letradeizaa gadriaboa.
MaGRATORIG WIETTI 1.21,4* ea. asti-corroalvos. end-detonautea. asco> mandam ecoa de amas vegetala gama rc-sa ,uce.n. grades d2 alistes
tatos, ígiss acidulada para ircussulade Mem effs bruto Isu panCalmente preta&
dêstes, máquinas batedeiras pare
Curttlbe Psrerii
rea, agua oxigenada para fins matutes. adue; plcmbeglrr eia hmao. 136 de agricultura máquinas Inseticidas máClasse 3
~tal bamboo Nara galvartizaclio moldagem pana fundições. pedras bei- quinas vaporizadoras. máquinas de
reparado para ser usado ris isiedichis benziam benza betumes, bicarbonato ?.ades piche em bruta. pedra calcerta fundir. máquinas ralvel~sa sfe tece&
e na Medd,
da stidiN
ljaati~ cal agram, cai' plantas atedicinars padrear em bruto máquinas perfuradoras para a flagelaRIES
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MARCAS DEPOS' ADAS
Publicação feita do aceirdo com o are. 130 do Código da Propriatiado riadustr1a2. Ca acta da publicaçam comesará
a correr o prazo do GO dias para o deferimento do pedido. Durantk Use presa podara° apresentes cuco oposições co D2partarnento
o Nacional tim Propriedade fridustrical agisale.s que ao julgarem prejudicados com a canceasão ds registro roquerido
tura mácicinas de platuat. motochar pedras p reciosas e suas Imitações adôr neiras, cincos, tubos para c p. eanarnento
ruas. maquinas regadeiras. máquinas de ,: arra s para arado, grades de discos trilhos para pistas de correr, taças,
roçar, de semear; para astaltra, de turra, cadeiras para clinica médica, ca
turmas de triturar, de esfarelar terra. deitas de rodas, cambraia hidrófila, co
e verruma
para irrigação, para matar tortniOs e aulas, cataplasmas de feltro, cêra pare
Classe 12
outros insetos, para bom lar e pulveri- incrustações e articulações cêra colan Artigos ds metal de uso comum , e mia
zar desinfetantes. para * adubar para te. cintas para lias clínicos, cintas um dezas de anu-traem- alfineteis atilaste,
* »caia colheres cortantes, compressas de segurança. agulha.- 'argolas: botões
agitar e espalhar palha, para colher be
algodão. para colher cereais maquinas compressas de tecidos. costótomos. cure colchetes. dep Os fivelas e fechos cor
amassadoras nara r1fl5 agricolas de MB, dentes artificiais, dentaduras, de rediços garras lias de metal para encortar arvores. para espalhar. oara ca- preasores dilatadores. duchas. drenos feitas de ves cos, ilhasss lantejoulas:
pinar, Máquinas combinadas aara se- elevadores, espécuios, esponjas. estufas
missargas e pres,lhas
mear e cultivar, de desbanar para ers espátulas. escapelos, escopros, catraio
Classe 13
sacor, máquinas e ancinhos pa ra torra- ora escavadores, tios de linho para te Adereças de metais preciosos .serniraias,
facas.
gachos
para
músculos.
ce
pettS, máquinas toscadoras ordenado
armaisos e scos amt-acões adereços de
ras mecânicas, raladores mecânicos, ro- talômetros. gazes godivas goivas. gès pedras preciosas e suas
imitaçaies, adorlos compressores par a a agricultura so, grampos para soturas. guta-percha nos de metais preciosos, semi-preclosos
sachaileiras, semeadeiras, secadelras hiaterômetros irrigadores instrumentos e suas imitações, alianças, anis. artimarcadores de aura tosadores de gra pós para limpeza e polimento para fins gos de 1-antasia de metais preciosos.
ma, tratores agricolas, válvulas para adontológicos, lixas, luvas e dedeiras balagandans de metais preciosos ou
de borracra limas para ossos, lancetas
máquinas agricolas
massas plásticas para fins odontológi semi-preciosos bandejas de instais preClasse 8
cos, mascaras para anestesia mesas de ciosos. berlaques de mera; preciosos.
Para distinguir os seguintes artigos elé- speraçôes. mesas para curativos, 'mar brincos de metal precioso ou semitricas: Rádios, aparelhos de televisa°, talos artmciais perturadores. Os e brà preciosos, bules de metais preciosos
picts-ups, geladeiras, sorveteiras, apare- ços artificiais. perfuradores ósseos. pia carteiras de meteis preciosos, colares
lhos de refrigeração. enceradeiras, as cas ara obturaçõe: de canais. orcela de metais preciosas ou semi-preciosos
piradores de pó fogões. tornos e foga - nas, inceis para gargan ta. pinças ano contas de metais preciosos, copos de
reiros eletricos, chuveiros. aquededores tennicas, rolos cirúrgicos de lã de oau ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
balanças. ferros elétricos de engomar e -uge e rodas para desgaste dentário. fio de prata, fivelas de metais preciopassar. batedeiras. coqueteleiras. exore sariadeiras. sandaraca sécia e crina pa sos cafeteiras de metais preciosos. jóias
medores liquiditicadores elétricos. má ra saturas. sacos para gèlo e bolsas jóias falsas. lantejolas de metais prequinas para picar e mon legumes e para agua quente, sondas. seringas pa ciosos,
medalhas de metais preciosos
carne. resiseênclas elétricas. fervedores ra lavagens e injeções serras, serras pasemi-preciosos e suas imitações, palitos
estufas, ventiladores. Oa e n l a s a bules ra raquiotemia, termômetros, tesouraa de
ouro pedras preciosas p ara 161as. peelétricos, refletores, relógios de ar re- trepanos, ventosas, verniz isolante para
dras semi-preciqsas para 161a pérolas
frigerado formas elétricas.. máquina::
fins odontológicos
e imitações de pérolas. Pratos de mefotográficas e cinematográficas). cam.
Classe 11
tais preciosos. serviços de dia e de café
pai:lhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automaticos. lâmpadas. apare- Ferragens, ferramentas de tôda espécie de metais preciosos, serviços de licor
lhes de luz fluorescente. aparelhos de cutelaria em `geral e outris artigos de de metal precioso. serviços de refrescos
comunicação interna. esterillzadores con- metal a saber: Alicates, alavancas, ar- de metal precioso, serviços de .saladas
densadores. bobinas. chaves elétricas. mações de metal, abridores de latas de frutas de metal precioso. serviços de
turmalinas lapidadas e vasos de
conutadotos. interruptores, tomadas de arame liso ou tarpado, assadeiras, aço.
corrente. fusivel. aparelhos fotográficos careiros; brocas, bigornas, baixelas, goivete de metal precioso. talheres de
e chiematográgicos. filmes revelados. bandeilas, bacias, baldes, bimboaieres; metais preciosos, turibulos de metal.
metais preciosos
binóculos. óculos, aparelhos de aproai- bules; cadinhos, cadeados. castiçais, coClasse H
canção. abat-lours e lustres máquinas lheres para pedreiros, correntes, cabides.
chaves; cremones, chaves de parafusos. Vidro comum, tarsinado, trabalhado
para lavar roupas paias uso
doméstico
conexões para encanamento, colunas. sai tiklaa CID formas (g preparos. Vidro
• Classe 9
caixas de metal para portões, canos de =fatal pare todos os fins vidra ¡Mus.
Instrumentos musicais de corda e mias mead, chaves de fenda, chaves isglêsa, :dal, com &elas de metal ou composipartes: violão, lira. órga,o hamomos, cabeções, canecas, aipos, cachepóts. ges especiais: ampolas, aquários. er,
cravos. espinetas, citaras; violinos; vio- centros de mesa, coqueteleiras. caixas çadelras, almofarizes. hm:ideias, et:Ulas; harpas; pianos; violoncelos; contra- para acondicionamento de alimentos, tak cadinhos. céntaros, cálicentro
baixos, banodlins; rabecas; guitarras. caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- le mesa, cápsulas. copos, espelhos. as.
Instrumentos musicais de sopro;, metá- ras, conchas, coadores; distintivos, do- cantadeiras. frascos, Marinas para do ets.
licos ou não a suas partes: baritoncrs; bradiças; - enxadas, enxadões, esferas, fôrmas para fôrmas, floa de vidro, iassax-trompas. saxofones, trombones de engates, esgukhos, enfeites para arreios rafas. garrafões, graus. globos, haste,
pistão; clarins; trombetas; cornetins: estribos, esferas . para arreios, espuma- (arem fasSinciras, ricoreires wam
ciar:netas; pitanos; flageolets, flautas; deiraa; formões, !vices ferro para sortar ragç tatuitnuelraa, pratos, picas, portael3oés; helicons: trompas de pistões; capim, ferrolhis, facas, facões, fecha- Jóias, paliteiro% potes, pendentes ptr
ga n as: gaitas de bôca; ocarinas; chara- duras ferro comum a carvão, feruteiras, /estala, saladeiras, serviços para r(s.
melas; outros instrumentos musicais; funis, fôrmas para doces, -freios para frescos, saleiros, tu s. tigelas. travesgaitas de fole; hartnoniuns; adufes; ama estradas de ferro, frigldeiras; ganchos, sas, ~a, vasilhames, vidro paca
fonas; harmônicas e castanholas
grelhas. garSos, ganchos para quadros frac" vidro para relógios, varetas,
gonzis para darruagens; insIgniaa; lis vidros para conta-gotos, vidra pago
classe
automóveis e para hara-hr!cas e
Para distinguir: Ababta-Ilnguas. abre. mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
ateares
bocas adenótomos, atastadores, agrafo:1a jarras; machadinhas, molas para porta,
molas
para
venezianas,
martelos,
dar.
Classe
25
paro ossos, agulhas para injeção, algo.
dão hidrófilo, alicates. amálgamaa ema. retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre- Para distingulr: Artefatos de ai:anilas,
radares aparadores para fins médico gos, parafusos, picões, porta-pêlo; po. porcelana. faiança, /ouça vidrada para
amarga-os, aarelhos ara massagem. opa- seiras. porta-pão, porta-jóias, paliteiros uso caseiro, aparelhos de chá, de eafé,
relhos de pressão arterial, aparelhos de panelas, roldanas, ralos para lama, reba de jantar, serviços .da refrescos c de
diatermia. aparelhos de ratos altra-vio tes. regadores; serviços de chá e café. bebidas a sabem abajures de lampião,
leso, aparelhos de Raio X. aparelhm serras, serrotes, sachos, sacarrolha: te- açucareiros. apanha-moscas, bacias de
de ¡ Ora- Jerrnelho, aparelhos de surdez soaras. talheres atlhadsiras, torquez-e. latr:na, bandellas banheiras. biscoiteiras
assentos para eaferraos, ataduras, bis- tenazes. traeadeiras, telas dt arame, tor- bidès, botijas, bules, cafeteiras carecas

castiçais, shavemis centros de mesa,
compoteira, cubosé, descansos de porco.
lana, escarradeiras, espremedores binas
funis, garra'as, globos. jard:neiras jar.
..os, jarrões. lavadedos, lavatórios leitelras. maçanttas de porcelana, manto.
guelras, molheiras, moringas, palite.ros
pedestais, pias pires; polvilhadires;
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, sale:ros: serviço de chá; taças
para café, travessas, terrinas, orinóls.
vasilhas, vasos sanitários e Mearas
'
Classe 16
'ara distiNjuir: Materiais para construões e decoraçõss: Argamassas. argila,
noilelos. batentes, balaustres, blo,
cos de cimento; 'alocos para pavimenta,
ção, calhes. citr sato. cal. cré, chapas
isolantes, saibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga paro etixos, edificações premddadaa estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. !asse• ais de metal. lairdhos. lambris. ,uvas
de junção. lages, lageotas. material Isolante contra trio a calor, manilhas, massas paro revestimentos de partdes. madeiras para construções, mosaicos. pro:lutos de base asiáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas da cimento e cal. hidráulica. Pedregulho. produtos betuminosos, impermeabillzantes líquidos ou sob outras Formas
para revutimento e outros como no pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anteácidos para uso nas construções, parq ueies, portas, portões. pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Classe 17'
Artigos para escritório, almofadas parti
carimbos, almofadas para tintas, abri)
dosea de cartas. arquivos, borrachas
berços para mataborr2o, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
~bubas, carinsbadoses cola paro pape'
caiadores, compassos. cestos paro cor.
respondência, desenhadores, duplicade

datadores. estofos Pa ro desenhoÁ
estofos para canetas, estojos cou minas,
eseloadlan. estofos 0,tro lápis, espetos,
ettlietes para pS013, 'ft:vaticino. Mas
anisa Milep3129,9 d.o escrever, orafites
oara lapiseiras, goma arãhica, graápea.
dores, ess çieral, lapiseiras, mw.,s
manas paca apontar &pis, COEM
rf ranteL minas para pensa, miquiaas
escrever. adotem de calcula2, marads
nu de
stxâçuinas de multiplicar°
aletels-TRecs, porteAislizeign pzeta-aimes
tIoN porto-lápis, (wzia...cairetas, portes
carás, prea.ses. pwarledores do PaPMa
nerceve2cm pura papéis, parforadcra
réguas, raspadeiras do Glorra2.s, c.1^eaci2fi
para oimedgrofos, tintas o .tisteix3
Oa= DEI
Alfanges, E9../as, conhece, carabineOz
chumbo para caça, corauctos, eEpios:vad
espingardas, %mis fogos de octelciWa
4.
p6Ivom o cevólver
rea,
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Classe 19
Para distinguir: aves e ovos em geral,
inclusive do bicho da seda, animais vivos, bovinos, cavalar, caprinos. galináceos, ovinos e sumos
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos: Ancoras, bóias, cinto de natação, fateixas,
flutuadores para hidrometria, paraguedas
e salva-vidas
Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, avieres, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos.
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irigadores, carros, carroças. carrocerias. chassis, chapas circulares para veículos, cube de veículos,
cor.ediços para veículos, direção, desliç,adeiras estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates. para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas •para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores pára veículos,
rodas para veículos. seuins, triciclos, tirantes pare veículos, vagões, velocípedes. varetas de contrôle do afogador e
acelerador roleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, celulose.
juta, lã, fios plásticos, fios de seda natural é rayon, para tecelagem, para
bordai. para costurar, tricotagem e para
crochê, fios e linhas de tôda a espécie.
fios e linhas para pesca
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis. tecidos de puno couso
e veludos
Casse 24
Alamares, atacadores para eapartilizes
e calçados, ataduras de algodão para
tliversos fins, exceto para fins medica
aula bandeiras, bordados.. braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e
pinuoa, carapuças para cavalas, ma.
(leen, debruns, 113, fitas forros franja,:
festão, feltro para Órgão, fofos gab.3étkea, lamparinas, mochilas, mosquiteiaca, nesgas, ombreiras e enchimentos
pana roupas • de homens o senhoras,
pausa para enfeites de naveta, cão
Eazaido parte das mesmos, palmilhas.
passamaries, pavios, reatem, rendas 02cacas, alahaninhas para vestidos
tampos para almofadas, afio ça.
a sado parte de móveis, artigos estes
.t.'Ê.C.W de algodão, cânhamo, linho. Mai
aeaa
, , mica 12 pelo a Ecibraa aflo
Inclaidos, egil outras claasá

Classe 25
P:,ra distinguir: Bibelots, cartões pos,
tais, cartazes, displays desenhos anis ticos. decalcornanias, • estatuetas, estam
'as, gravuras. figuras de ornatos. foto:a:afias. imagens. manequins. maquetas
abras de pintura e cartazes para deco-ações e para exposição, projetos, mostruários de mercã."orias para
propagandas
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Arga
Ias, alguidares, armações para balcões
e paira vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandeias, barris, baldes.
batedores de carne, caixas. caixões. cainotes. cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas,
caçambas. colheres, cestos para pães.
capuz pare cozinha, cabos para ferra,
rena s cantoneiras engradados. estados, esteirinhas. estojos, espremedeiras.
embalagens de madeira, escada, formas. guarnições para porta-blocos
guarniçôés para cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios domésticos.
malas de madeira, palitos, pratos, pipas, pinos. puxadores prendedores de
roupas. pâeinhas. garfinhos e colheres
Para sorvetes. palitas para dentes, táboas de passar roupas. táboas de carne.
tonéis torneiras, tambores, tampas.
suportes de madeira
Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou
fibra: Cestas, cestos, cabos pare utensílios, cestos para costuras, cestos para
pães, caixas para acondicionamentos,
caixas para enfeites, esteiras, embornais, embalagens. estojos, guarniçõea
para utensílios, guarnições spara calçalos, malas, palmilhas. redes, rédeas, sacolas, sacos, telas para assentos de
cadeiras
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico o de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetas: Argolas, açucareiros.
armações para 6cclos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, crugetas,
caixas para acondicionamento de alimentos Cabia de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibjetos, cartuchos, coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plasticoos
para cametet, caixinhas de plástici
para sorvetes, colherinnas. .pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas dt plástico para sorvetes. discos,
embreagen de material plástico. embalagens de mater:al plástico para sorvetes, ettojos para objetos, esoumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos. escoadorp de
pratos, funis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, Saca& guarnições guarni.
nições para porta-blocos, guarnições
para Siquidia :adores e para batedeiras
de frutas e legasses, gcarnições de ma
teria] plástico para utensílios e eibletos.
guarnições para . bolsas, garfos, galeria*

para 'cortinas, ferro laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas
órinóls, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes arti.
gos protetores para documentos, ouxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-niquela, porta-notas.
p orta-documentos, placas, rebites todinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro,- cubos, agaloa,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico. sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para aconcliciinamento, vasos,
caras, colas a frio e colas silo incluídas
em outras classes, para borracha para
corrumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
material plástico e mgeral
Classe 29
Para distinguir: espanadores, escôvas
comuns, lambazes, rôdos, vassouras e
vasculhos
Classe 30
Guarda-chuvas, sombrinhas, barbatana,
guarda-sol. armações para guarda-chuvas e sombrinhas, bengalas
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação, argolas para vedação. arruelas
-Iara vedação; barbante°, barracas de
campanha.' betume para vedação, buchas para vedação, bujão (rõlha para
tarraxa): cabos, canaletas, cordas, cordéis, cordoalhas, cordões, correias (72
irar. anissâo de tôda espécie: enáláscias, esferas para vedação; fitilhos para
amarradias, forros para vedação, finegacbetas. juntas para vedação:
lonas, lonas para freios de veículos
mangueiras, massas para vedação, moino para vedação: raglhas: tampões pari,
vedação (Fins não medicinais), tendas
da para vedação, tubos para vedação
tubulações para vedação; válvulas par;
vedação
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. programas
circenses
Classe 33
Letras de câmbio, títulos, atAss, proisscaaas
Classe 34 .
CortinadOs, cortinas; capachos; , encera.
dos; estrados; linóleos; olaedos; passadeiras; panos paar assoalhos para
paredes e tapetes
Classe 35
Couros e piles preparadas ou não, camurças, couros, vaquitas, pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios. bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns -e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo
cos, malas, maletas, porta-notas. porta.
chaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro. rédeas, selins. sacos para viagem. sacolas, saltos, solas a solados
tirantes para arreios e valises

Classe 30
Para distinguir: Artigos do vasta:Lia:3
e roupas feitas em geral: Agasafara,
aventais, olpargatas, anáguas, blaaaa,
botas, botinas, blusões, boinas. babo»
dôuros, bonés, capacetes, cartolas, caro," •
puças, casacão, coletes, capas, cheIos.
cachecols, calçados, chapéus, chaan
cintas, combinações, corpinhos, calça,o
de senhoras e de crianças, calções, ed'a
ças; camisas, camisolas, COZ2152er-2,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cuaiíra,
saias, casacos, chinelos, dominas. C6r1»
pau, fantasias, fardas para militares,
leglais, fraldas, galochas, gravaCa,
ros, jogos de bagana, jaquetas, laga,
luvas, ligas, lenços, magia ase,'..o.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, aa.
peugaa, pombas, polainas, pijamas,
nhoa, perneiras, quimonos, refialE
robe de chambre, rolpão, adasatta2a2,
suspensórios, saldas debedn W-gar20
susteres, aborta, sungas. atolas ao
trauma. turbantes, teme, tiala-ms3
o vesti3os
Classe 39
Roupas brancas para cama e Isaac:23
AcolchçOados para camas, colchas,
bertores, esfregões, fronhas, gttsâvr
pos, jogos bordados, jogos de IIonin.k.,.,
lençóis, mantas para camas, panas ?..ea.rcosinha e panos de pratos, toalhas (23
rosto e banho, toalhas de mesa,
atas para jantar, toalhas paca ehei O
café, toalhas para banquetes, guare g
-çtesparcm ,oSinhea
(cobre pão)
Classe 30
Arca para guadanapea
aglutinados. álbuns (em branco). Oleg=
para retratos e outógrafas, haRiaa
cato para brinquedos) blooza paaa
correspondência, blocos para calaaiaPtaa
blocos oara anotações, bobince,
ras não impressas, cadernos ea c==
ver, capas para documentas, ecx-CrL'230
caixas de anela°, caderaetta, EaCasa,
nas, caixas de cartão, ca:aas poro çn-,
pelaria, cartões de visitas, cartões c o
-merciola,tõesindca,of2c=a
tolina, cadernos da papel mulíasefoode
em baanco para desenhO, cadernoa
saciam°, cartões em branco. E.L.-,c3
de cartolina, copas planografieaa, cadensos de lembrança. carretai() de rp,
Palão. envelopes, env6lucroa para chn.,..o»
ratos de papel, encadernação Ca par-5
ou papelão, etiquetes, falha° Isse.P.eas
fôlhas de celulose, guardanapos. Ilwe3
não impressos, livros fiscais, livras de
contabilidade. mata-borrão. 0=3Ce3
de papel transparente, pratos, aa5efa,
nhos. papéis de estanho e do 011.1514231:0,
papéis sem impressão. papéis em brusco
para 'Casar paredes, papel olraaço
ou sem pauta, papel crepon. papei e,a
seda. pape] impermeável, papel emcera..-Po
papel higiênico. pope] imperriseevaZ
para copiar, papel para desenhos, popel para embrulho impermealaltzado
pape] paro encadernar, papel para w3,cravar. papel para imprimir. papel
rafina para embrulhos, papel
Papel celulose.' papel de linha ga{a...•J
absorvente, papel pare etabrithC2 C3°
baco, papelão, recipientes de PoP21
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ratas de papel, rótulos de papel, rolos
papel transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos, postais de cartão
e sabates de papel
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não incluidos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para ca.
deixas, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados, buchas
buchas para jumelo, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadal.
tas, braçadeiras, bocais, bases para te.
lefones, borrachas para carrinhos indus
Miais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, embolos, esguichos, estrados
esponjas de borracha em quebrajacto
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veiculos
laacheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pe.

dal de partida, paras para businas,
pratinhos. pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas

Classe 41
Alcachofras, aletria, • alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoaa ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em p6 e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelis, chocolates, confeitos, crava
cereais, cominho. creme de leite. cremes
alirnenticios, croquetes, compotas. cangica coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre. essências alimentares, em.
padas, ervilhas, emotivas, extrato de toe,
mate. farinhas alimentícias, favas, fésalas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, .Vuran secas naturais c cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bica gelatina
goiabada, geléias, herva doce nesva
mate, hortaliças. lagostas, línguas, leite
zondensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrai, massa cie tomate, mel e melado, mate, massas para masgatia, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nas moscada, nozes, óleos comvstiveis, ostras, ovas,
pâes, paios pratues pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa .
tês, peta-pois pastilhas, pizzas pudins;
quilos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sag& sardinhas,
sanduichea sorvetes, saci de toniate a de
frutas, torradas. tapioca. Minaras; talharim. tremoços, tortas, tortas para alimento de amimais e aves, torrões
roucinho e vinagre
Classe 12
•
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conlisue cervejas, fernet, genebra; gin, kumel, licores, nadar, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, veranouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky .

:era e de madeira, goma para lavanTermo n.° 762.248, de 5-8-66
Armações de Apo Probel S. A.
deria, limpadores de luvas, liquides de
branquear tecidoa líquidos caataagorduSão Paulo
tas para roupas e mata óleos para roupas. oleai& óleos para limpeza de carMORROACÃO
ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
hndústr'la fr?, razikira
para calçados
Classe 47
Classe 37
Para distinguir combustíveis, lubrffiaantes, substâncias e produtos destinados á Cobertores e acoleoados para 'camas
-iluminação e ao aquecimento: álcool
Termo it.') 762.299, de 5-8 65
motor, carvão a gás hidrocarboteto,
Inpleza Levy S. .1. - Comércio e
gás metano, butano e propano, gás enIndústria
garrafado, gás liquefeito, gasolina, graMinas Gerais
tzas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
Iluminação e ao aquecimento, óleos
VOCÊ LEVA...LEVA...
para amortecedores, petróleo e
querosene
LEVA VANTAGEM
Ciaste 48
'ara distinguir: Perfumes, essências. ex COMPRÁNDO NA LEVI
ratos, água de colónia. água de touca
ador, água de beleza, água de quina
Classes: 1 a 50
pua de rosas, água de alfazema. água
d^
,ara barba, loções e tônicos para os
fi."
. rm O/1-. 9 762-.;00, de 5 8 66
abeos e para a pele, brilhantina, bata
(Proerocação)
Mina. "batons" cosméticos. ditadores Laboratoires
Dit Dr. N. G. Payot
'e penteados. petróleos, óleos para os
Etablissement
abeto. crave rejuvenescente. cremes gor.
Vacl iz
iuroaos e pomadas para limpeza da
:ele e - maguilage° depilatórios, deso.
tocantes. vinagre aromático. pó de arroz
PRORROGAÇÃO
talco perfumado ou não. lápis para
sestana e sobranceiras, preparados para
anhelezar cílios e olhos, carmim para
rosto a para os lábios, sabão e creme
'ara barbear. sabão liquido perfuma&
tu aio sabonetes. dentifricios ela pó
seta ou liquido, sais perfumados pare
anhos. pentes. vaporizadores de perfis
ie, escama, para dentes, cabelos, unhas
cílios. saquinhos perfumado, prepara.
los em pó. Desta. líquidos e tijolos
cara o tratamento das unhas. disso!.

PRC21A1D8A

massiças, rodizios, revestimentos de
borracl,a, rodas de borracha para mó.
veia sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas da pedal do breque, re
embalo • isolador, suportes.,
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
rentes e vernizes. removedores da cuti.
aplicação aos Mos telegráficos e telefla
cuia, glicerina perfumada para os cabe.
as e preparados para descolorir unhas,
sacos. travadores de porta, tigelas
-lhos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para ornelras, fios de borracha lisos
Classe 48
para a pele
tigelas, tampas de borracha para conta.
Classe 43
Para distinguir: Perhunes, essências. esClasse 49
(Otos, tiras de borracha para elabore. Aguas artificiais minerai e naturais,
Cum 40 _
bebidas espumantes sem álcool, gasosaa, Para distinguir jogos, brinquedos; pas- tratos, água de colônia, água de toucaAbveLs em geral, de metal, vidro, de ginger-ale, guaraná, refrescos, sifões, satenipos e artigos desportivos: Auto- cedas, água de beleza, água de quine,
tonáveis * velculos de brinquedos, água ele rotas, água de alfazema. água
aço, madeira, estofados ou aro. indosoda limonada e xaropes
armes de brinquedo, baralhos, bolas para barba, loções e tônicos paro os
%ive móveis para escritórios: Armários.
Classe 44
brunidos Para banheiro e para campas Artigos para fumantes, como: — rumo para todos os esportes, bonecas, arvo- :abeoc e para a pele. brilhantina. banatadas, a imo fadas, acolchoadas -para em What, em cordas, em r8los, pisado, res de natal, chocalhos, discos de arre- dolina, "leaotes". coara:Jaco:a fixadores
móveis; bancos, balcões, banqueta& migado, desfiado ,acondicionado em la- messo desportivo. figuras de aves e de pautedas, petróleos, óleos para os
bandeias domiciliares, berços, biombos], tas, em pacotes ou em outros recipien- ave e animais, jogos de arrear, Mos cabelo, ceve reluveaescento, cremes gor.
cadeiras. carrinhos para chá e café tes adequados; charutos, cigarrilhas, si- de- mesa, luvas para esporte, minium- duremos e pomadas para limpeza da
conjuntos para dormitórios, conjunto: garras, boquilhas, piteiras, ponteiras rae de utensílios domisticos, máscaras pele e ^emiequi/age", depilatórios, desopara sela de jantar e sala de visitas para charutos e para cigarros; cigarrai-, para esporte, nadadeiras, redes Irra dorantes. vinsare aromático, nó de arroz
- talco perfumado ou não, lápis para
pesca, mei:bordas e varas para
troaluntoa para terraços, iardim e Pilda ras e bolsas para fumo, residam de
guiam e cobranceiras, preparados para
•pesca
conjuntos de armários r . gabinetes para
fumo e rapé, palhas e papéis para
embelezar aios e olhos, carmim para
Classe 50
copa e cosinha, camas cabides, cadeiras
cigarros
o rosto e pare os lábios, sabão e creme
'massa:as em stesal
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
'ara barbear, eabáo liquido perfumado
Classe 45
de rádios, colchões. colchões de molas
Termo na's 762.319, de 5-845
dispensais. divisões.. divana discoteca' Para distinguir: Plantas, sementes e Clube Recreativo do Minho' Português MI nãos sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido. cais perfumarias vara
de madeira. espreguiçadeiras, escrivani- mudas para a agricultura, a horticulGuanabara
banhos, pentes, vaporizadores de perfualma, estantes. guarda-roupas. mesas tura e a floricultura. Fieiras naturais
me, cacemos para dentes, cabelos. unhas
Classe 46
mesinhas mesinhas para rádio è
CLUBE RECREATIVO
e cincas, samainbas perfumado, preparam
ato. mesinhas para televisão, rnoalura: Para distinguir: Amido„ anil., azul da
DO MINHO PORTUGUÊS
dos em pó, pasta, liquidas e tijolo*
asara quadros. aorta-retratos, poltranas Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos,
para , o tratamento das unhas, cli.snola
poltronas-camas. prateleiras, porta-cha. ligada° preparado para limpar metais,
Classe 37
ventee e VOrriliZOB, removedores da eu.B.
véu, sofás, sofás-camas, travesseiros e detergentes.. espreatacetes, extrato de
Titulo
allievaltaa perfumada para MI cabe.
anil fécula para tecidos, fósforos de
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tos e preparados para descolorir unhará,
tilios e pintas ou sinais artificiais. óleos
nara a pele
Termo n.9 762.301, de 5-8-66
(Pr ) r-ega.-.ão)
Laboratoires Du Dr. N. G. Payot
Eta aissement
Vaduz

PRORROGACRI
'CAST IGLIONE

nele e "maquilage". depilatórios. deu> piratórias, digestivas, geniturinarias e do
Imantes. tanagre aromático, pó de arroz sistem anervoso e cardiovascular da
classe 3
talco perfumado ou não, lápis para
iestana e sobranceiras, preparados para
Termo n.° 762.306, de 5-8-66
embelezar cilioa e olhos, carmim para
Sandoz S. A.
; rosto e para os lábios, sabão e creme
Suíça
'ara barbear, sabão liquido perfumadc
MI não, sabonetes. dentando' em pá

Termo n.9 762.311, de 5-8-66
Sandoz A. G. (Sandoz S. A.)
(Sandoz Ltd.)
Suíça

PRORROGAÇÃO._

SCAN:Yr:LU-NE

ORORROGACÃO
mata ou liquido, sais perfumados para
lanhos. pentes, vaporizadores de pertuClasse 3
ne. escavas para dentes, cabelos. unha
Assinlar um produto farmacêutico usa• cilios. sagui:atras arramado. preparado contra enjôos de transporte, espelos em p6, pasta, liquidas e Molar
Classe 3
cialmente nas naupatias
'ara o tratamento das unhas. disso'. Para assinalar produto
farmacêutico in
'entes e vernizes, removedores da cuti- dicado nos casos de insuficiência carTermo n.° 762.312 de 5-8-66

aia. glicerina perfumada para os cabeClasse 48
os e preparados para descolorir unhas
Para distinguir: Perfumes, essências, ex- fios e pintar ou sinais artificiais, óleos
tratos. agua de colônia, água de toucapara a pele
'cador. água de beleza, água de quina.
Termo n.° 762.303, de 5-8-66
Agua de rosas, água de alfazema, água Empresa
,de Serviços e Planai-ma:tentos
para barba loções e tõnicas para as
Serplax S. A,
Cabelos e para a peledbrilhantina. ban.
Guanabara
'doiam, "batons". cosmética fixadoras
de penteados, petróleos. óleos para os
Cabelo, crave rejuvenescente, cremes gor.
durosos e tornadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, deso
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim pare
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumadc
ou não, sabonetes, dentifriciot em põ
Classe $0
pasta ou liquido. sais perfumados para
Sinal de propaganda
banhos. pentes. vaporizadores de perfu.
Ter mon.° 762.304, de 5-8-66
me. escóvas para dentes, cabelos, unhar
e cílios. saquinhos perfumado, prepara. Sonabril — Sociedade Nacional Fabril
Ltda.
dos em pó. pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas. dissol.
ventes e vernizes. removedores da cai).
Cala, glicerina perfumada' para os cabe.
'PRORROGAÇÃO
los e preparados para descolorir •unhas.
Olhos e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
Termo n.° 762.302, de 5-8-66
(Prorrogaçlo)
Laboratoires •Du Dr. N. G. Payot
Etablissement
Vaduz

díaca e nos distúrbios por ela provocados
Termo n.° 762.307, de 5-8-66
Sandoz S. A.
Suiça
PRORROGAÇÁO

Sandoz S. A.
Sulca
"PRORROGACÁO'

bIGILANIDE

•Classe 3
Assinalar produto farmacêutico indicado nos casos de insuficiência cardíaca,
aguda e crônica
Ciasse 3
Termo n.9 762.313, de 5-8-66
Assinalar um produto farmacêutico usado em obstetrícia,
ui ginecologia, enxa- Laboratórios Hosbon S. A.. Produtos
q uecas, Basedowe afecções dermatoló-

GYNERCENE

Termo n.° 762.308, de 5-8-66
Sandoz S. A.
Suíça
• rPRORROGACÃO
./

HYDERGINE,
Classe 3
Assinalar um produto farmacêutico (alcaloides, da espiga do centeio) para
tratamffito das afecções era que predomina e hyperexcitação do sistema nerrovegetativo
Termo n.° 762.309, de 5-8-66
Sandoz S. A.
Sulça

Lauracicina
Indústria

Brasileira

Químico-Farmacêuticos
Termo n.° 762.314, de 5-8-66
Mirabel — Produtos Alimentícios S. A.
São Paulo

P11011110 as( 110,

PRORROGACÃO

Indústria

a-

-

Brasileira

PURSENNIDE

"IIDOwnlá

Classe 1
1
Classe 3
Classe 41
1.1ta produto químico, detinado a refina- Assinalar um produto farmacêutico inção de açúcar, clarificação de garapas. dicado nos casos de prisão de ventre Para distinguir: chocolate com waffers
bem como' de xarams açucarados
Termos na. 762.315 e 762.316, de
Têrmo n.9 762.310, de 5-8-665-8-66
Têrm ots.• 762.305. de 5-8-66
Sandoz S. A.
Tecidos Pluma S. A,
Sandoz S. A.
Suíça
São Paulo
Nuiça

Casa. 48
Para distinguir: Perfumes, emenda%
CORROGAÇÃO
PRORROGAÇÃO
batas. égua de collInia. água de toucar
indo.. água de beleza, água de quina
9gua de rosas. agua de anasarca, égua
111DÜSTRIA BRAS1LEMA
para barba, loções e enla pa gana os
Cabelo, e para a pele. brilhantina. ban.
Classe 23
Crase 3
lana. "betone. ooetnáticoa. Usastes
Classe 3
Para distinguir tecidos em geral, MelPenteado.. petróleos. Meou Fira cié Para assinala, pria•futo farmacêutico in- Assinalar um produto farmacêutico in- dos para confecOes em geral, para
gabela crave reluveneacente. cremes gar- dicado como eedrkivo nos estados de dicado nos • casos de insuficiê ncia car- tapeçarias e para artigos de cama e
àvaosoee goinadae para limpeza da vagotonia e vos espasmos das vias resdiorenal
mesa: Algodão. alpaca, canhamo, cetim
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EPOSUrADAS

Publicação feita do acera° cora o art. 130 do Código de Propriedade griclustrlal.
a data da publicação eoineçarã
wrrer o prazo de 60 (218.9 pare os deferimento do pedido. Durante Geso prazo poderão apresentar mu Oposiçõeo cia Departament0

, Nacional

Propriedade Isidustrid aquêlw (lu° Ge julgarem prejudicados

caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, tersey, Unho, nylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impei.
meáveis, tecidos de pano. causo
e veludos
Classe 24
Artefatos de algodão, nylon, plásticos,
cânhamo, caroá, juta, lã, linho, pacapaco, rami, raion seda natural e cutraS
fibras: Alamares bolsas de tecidos para
senhoras bordados, cordões, cadarços,
coberturas para objetos, fabricados de
tecidos, debruns, etiquetas, entretelas,
fita, franjas, galões, montas ombreiras,
passamaries, palmilhas, rendas, sedes
sacos e telas para bsidar
Termos ns. 762.317 e 762.318, de
5-8-66
Tecidos Pluma S. A.
São Paulo

KUTSART
INIASTRIA BRASILEIRA
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, enceto para fins media
cais, bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, essr.
dões, debruns. iti, fitas forros franja,
festão, feltro para órgão, fotos galar
dates. lamparinas, Mochilas. mosquitet
roa. nesgaa ombreiras e enchimento,
paro roupas de himens e aenbcreas
panos para enfeites de móveis no
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas, rendas azdes, sacas, sinhaninhan para vestidos
telas, tampos para almofadas, nao
sendo parte de móveis, artigo» estes
feitos de algodão, cânhamo. linho. juta
seda, ,raion lã peks c fibras não
incluidoa em ostras daSZel3
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetra),
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta. tersey, linho, laylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Termo n.° 762.321, de 5-8-66
Confecções jerry Ltda.
Guanabara

762.320, de 5-8-66
Confecções Jerry Ltda.
Guanabar&

Tèrmo n. 9

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 762.322, de 5-8-66
Abradival Representações Ltda.
Guanabara

60I23 a~od

Termo n.° 762.324, de 5-8-66
SOTEI? — Sociedade Técnica Promol
tora de Vendas Ltda.
Guanabara

Termo n.° 762.332, de 5-8-66

"IACOL" Imóveis Administração e
Comércio Ltda,
Guanabara

,

Classes: 16, 33 e 50
Sinal de propaganda
Termo n.' 762.326, de 5-8-66
Easpansão Científica S..A.
São Paulo

indústria Erasileka,
Classe 50
Impressos para uso da firma
• Termo n.° 762.323. d e5-8-66
SOTEP — Sociedade Técnica Promotora de Vendas Ltda.
Guanabara

• Classe 50
Envelopes, papéis para correspondência,
impressos em geral para uso da firma,

apólices, letras de cambio, promissó-1
rias, duplicatas
Termo n.9 762.325, de 5-8-66
'SOTEP — Sociedade Técnica Promotora de Vendas...Ltda.
Guanabara

:PRORROGAÇA0
E

Presiteka
Classe 3
Termo n.° 762.328, de 5-8-66
"IACOL" Imóveis Administração é
Comércio Ltda ,
Guanabara
*1ACOI — IMÓVEIS,
ADmINIsTRAÇA0
COMERCIO 11
Nome comercial
Têrmos as. 762.329 a 762.331, de
5-8-66
IACOL" Imóveis Administração e
Comércio Ltda.
Guanabara

Classes :16, 25 s e 33
Insígnia comercial
Termo n.° /62.335, de 5-8-66
Condominio do Edifício Santa Martha
Gusnabara

EDIFÍCIO',
SANTA MART1à,
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 762.333, de 5-8-66

"Belcopy Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda."
Guanabara

BEICOPY — INDÚSTRIA E'
g COMÉRCIO DE MAQUINAS ITEM.
Nome comercial
---- Termo n.° 762.336, de 5-8-66*
Vicente Rondinelli 6 Cia, Ltda,
São Paulo

ali
INDÚSTRIA BRASKEIRk
Nome comercial
Teimo n.° 762.327. de 5-8-66

Expansão Cientifica 8,
Sao Paulo

A.

Raotwog:41

YROBOTIM

Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe
Termo n.° 762.334, de 5-8-66
"Belcopy Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda."
Guanabara

8E1CM

ENDÜSTRIA BRASILE
Classe 36
Artigos da classe

egistxe Itnuerlik

Classe 3

Classe 17
Artigos da classe

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 762.338, de 5-8-66
Maisa- Madeira Imperatriz S. A.
Maranhão

INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Classe 4
Artigos da classe

OFICAl
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MARCAS DEFOSITA DAS
Publicação feita de aceirdo com o ai t. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da . publicação. começará
e correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial . aquêles que se 'julgarem Prejudicados com a concessão do registro requerido
1 ermo n. 762.337. de 5-8-66
' Ele troplast Comércio e Indústria Ltda.
Guano bora

T&Ino n.° 762.343, de 5:8-66
Flopen Indústrias Farmacêuticas Ltda.
- Guanabara

PR,tiROGAÇÂO

Classe 28 Insígnia comercial
Termo n.° 762.339„ de 5-8-66
.Abfaham Isaac Konskier
Guanabara

euta,,ão ilea1 base. céra colante, sand:a.
ca, godivas. verniz Solante gessso
amalgamas liguiclos e pós para limpezr
e polimento. lixas porcelana, ruge. dts

cos e rodas para desgaste. guta-ercha
dentes artificiais, de_staduras. algodât
idrófilo. catgut seda e cr.na ara sonsras, agulhas ara injeções, instrumento
cirúrgicos pare operações, cadeiras para
clinica Médica. canadas, conta-gotas. VI.
dros conta-gotas, pincéis para garganta
tacas; p.nças anatõmicas; tesouras, coa
totomos, serra serras para raquicremin
martelos, bistcris; a fastadores; boticõe:
cumes; ruginas; elevadores, espátulas
protetores. perturadores limas; para
ossos lancetas, linametros, esteroscópio
estiletes. especulos dilatadores; risterô
metros depressores; anuscóp:os; retoscópios; bugias; adenótomos; abre-bocas.
Classe 3
Uni produto farmacêutico, anti-anêmico abaixa-linguas, aparadores; porta-amalgamas; escavadores; extratores; colheTêm° n.° 762.344, de 5-8-66
res cortantes, calcadores e alicates
Veb Elektrochemisches Kombinat
itterfeld
Termo n.? 762.346, de 5-8-66 República Democrática Alemã

Termos ns. 762.352 e 762.353, de

Termo n.° 762.349, de 5-8-66

(Prorrogação)
Pilkington Brothers Limited
.Inglaterra

Guanabara

,IRMOLIRDISCI

:INUIPPT
ã NDtJ STI1A BRASILEIRA,"

Ci. se 48
Artigos da classe
Têrino n.° 762.342, de 5-8-66
Atire liano Machado Lima
Gu,-,nabara

42.

Classe 48
Desodorante

--Termo n.° 762.347, de 5-8-66
(Prorrogação)
Lohmann 8 Cia. Ltda.
Guanabara

:Zrid-ustria Bras/1(31N;
400r
0/.17
,,,..402r7*?A

Classe 33
Frase "o\e propaganda

5-8-66

José Coelho dos Santos
Portugal

MARMOLENO
Classe 16
Mármore
Classe 28

Mármore sintético e/ou artificial

Classe 21
Parabrisas para velculos terrestres,
marítimos e aéreos
Termo n.9 762.348, de 5-8-66
(Prorrogação)
The Coleman Company, Inc.
Estados Unidos da América

PRORRQQAÇÃ
•

AZUL CLARO

Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigo)
para fumantes exceto papel (classe 38)
Classe 48
Desodorante

Termo n.° 762.341, de 5-8-66
Cosméticos "Cyjo Son" Indústria
Comércio Ltda .

Classe 41
Leite vaporisado e leite condensado
Termo n.° 762.351, de 5-8-66
Rothinans of Pall Mall Limited
Vaduz

AZUL ESCURC

RUIU, Nome comercial

relhos, globos de vidro para lanternas
e camisas incadescentes
Termo n.° 762.350, de 5-8-66
(Prorrogação)
Carnation Company
Estados Unidos da América

Laboratórios Beecham Ltda.
Guanabara

Classe 38
n.° 762.340, de 5-8-66
Classe 2
13Igttima — Indústria e Comércio S. A.
Inseticidas, fungicidas, acaricidas e herRio de Janeiro
bicidas para uso na agricultura
Termo n.° 762.345, de 5-8-66
Laboratórios Beecham Ltda.
Guanabara

NIXiSTRIA E COMÉRCIO 5. A.i

tes avulsas e acessórios para tais apa-

Classe 10
Massas plásticas para fins odontológi.
Classe 8
coa o guta percha, pontas de guta-per. Aparelhos para iluminação, aquecimencha pare obturaç6es de canais, cara lato, cozimento e para passar roupa usanminado, cera para incruSraç6es e ara. d °combustíveis
gasosos e líquidos, par-

Preço do Número de Iloie: Cr$ 50 — (W4 0,05)

Tern on.9 762.354, de 5-8-66
Jose Coelho dos Santos
Portugal

E3ORDIVISQÃO4
Classe 8
Aparelho luminoso para publicidade
e/ou propaganda
Termo n.° 762.355, de 5-8-65
(Prorrogação)
The Hoover C,ompany
Estados 'Unidos da América

2-2g~
Classe 6
Máquinas de costura e partes da3
mesman

