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SEÇÃO
_
CAPITAL FEDERAL

ANO 'XXV — N." 67

TÊRÇA-FEIRA, ft DE ABRIL DE 1967
-

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Termo 395.858 — Marca: Mima •
Requerente: Alfredo Sotero. Pro.
cesso deferido.
Termo IV 381.322 — Marca: Vi.
Rio. 4 cle abril de 1967
drolam — Requerente: Resilam InPedido de preferência republicado por ro o despacho publicado no li. O. dústria e Comércio Ltda. — Processo
, Ret:ficação
de 21 de agOsto de 1964, a fim de que deferido.
ler saído com incorreções
se publiquem os novos pontos caracTermo n" 430.938 -- Marca: Nutri
DECISÕES DO SENHOR
Choji Ishibashi -- no pedido de terísticos, podendo então ser deferido Baby — Requerente: Inbasa Indústria
MINISTRO
preferência do têrtno 154.335 — pri- em face do laudo técnico. — Republi- Brasileira de Alimentos Sociedade
Anônima. — Processo deferido.
Pa met: - Pa Méis — Mecanizadns vilégio de invenção para: Nôvo mo- cado por ter saido com incorre,APs.
Ltda. — no ppedido de desarquiva- delo de caixa para transporte de ovos
Termo 342.737 — Marca: Sotel
Diz,ersos
mento do termo 151.263 — modelo de e outros materiais frágeis. — Concedo
Requerente: Sote 1 Tecidos S. A. —
utilidade para: Painel mecanizado, de a preferência requerida de acôrdo core
Recorrente: D'Olne. Cia. de Tecidos
boyana S. A., Indústria Brasileira Aurora — Requerente:
Sociedade
propaganda. — O Senhor Ministro os argumentos contidos na petição. -Republicado popr ter saldo com incorre- de Matérias Plásticas — no pedido de Técnica de Materiais Sotema S. A.
exarou o seguinte despacho:
prorrogação da patente de número — Processo indeferido.
• De acórdo com o entendimento do ções.
1.661, modêlo industrial. — ProrroSecretário da Indústria reconsidero
O Senhor Diretor Geral negou
meu despacho de fls. 6, do processo EXPEDIENTE DO SR. SECRETA- gue-se. de acôrdo com o artigo 42 do Ihimento aos pedidos de Reconsidera.
RIO DA INDÚSTRIA REPUBLI- Código.
IVITC-43.647 de 1966, para conceder
ções abaixo apresentados a fim de manCADO POR TER SA1DO COM
u desarquivainenio pleiteado.
ter as decisões anteriores:
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
INCORREÇÕES
Termo 379.719 — Titulo: Bar e
Rio, 7 de março de 1967. — Ase.
GERAL
Restaurante Marilii — Requerente: A.
Paulo Egycho Martins, Ministro. da
Rio, 4 de abril de 1967
Marques — Reconsideração:
Lauro
Indústria e do Comércio — republicado
Rio. 4 de abril de 1967
Pro,
Cia Ltda .
.
por ter se ido com incorreções.
Dianda, Lopez
Pedidos de Preferência
cesso deferido.
- Marcas Indeferidas
Termo n v 245.486 -- Marca: çalme.
Comincor .-- Com. e Ind. de Tintas
rérmo n' 349.253 — Filtres -- clas- tyl — Requerente: Laboratório Cal.
Expeoiente cio Secretáfio•
Ltda. (no pedido de preferência do termo 772.183, marca. Razol). — Con- se 44 .-- Requerente: Cia. Lopes Sá cleira S. A. — Processo indeferido.
cia. Indústria
Termo 377.943 — Marca: A Mina
cedo a preferência requerida de acôrdo Industrial de ' Fumos. — Indeferido, de
com os argumentos contidos na petição. acôrdo coei os artigos 95. número 17 de Salomão — Requerente: Mussa SaRio.
de abril de 1967
do Código. em face do registro nú- lomão. — Processo indeferido.
Thoinás Nicole Chryssocheris (no
mero 325.671.
Cwij-eldmento de atente
Termo ri ? 470.999 — Marca: Mo.
pedido de preferencia do termo nóDii,ersos
hair.fan — Requerente: Fábrica de Telacro 7.17.304, marca Figurativa). --Veltipan Indústria e Comércio S.A. Concedo a preferência requerida de
cidos Maracanã S. A. — Processo
OrganizNão Irmãos Campos S. A. indeferido.
e itagyra Santiago Filho — ambos no acórdo com os drgumentos contidos n.:1
-- no pedido de nomeação para seu
pedido de can( elamento da patente de petição.
Marca: MoTerino n'' 471.000
preposto do Sr. Eduardo Alvaro Bas- hairlan — eRquerente: Fábrica de Tenúmero 65.997 --- privilégio de inventos
Martins.
-Deferido.
ção para Nôvo processo de fixação de
Processo
ciclos Maracanã S. A.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
micro-fibras de rayon ou similares —
GERAL
Jorge Srclic -- no pedido de re- inde'.e rido.
do requerente Bento Pinto de Barros
Termo
471.001
Marca: Mo.
consideração do despacho de deferiFilho. -- De ticordo com a Portaria
Rio, 4 de abril de 1967
mento do termo 300.418 -- registro hairlan -- Requerente: Fábrica de Te.
Ministerial número 316. de 19 de ou.Processb
número 347.160 --- marca: Tecidos ciclos Maracanã S. A.
tubro de 1966. considenuido não si o
'....)esimclios em Pedidos de
Riotex S A. --- do requerente Tecidos deferido .
parecer do . 1\1 P .1... mas principalReconszderiições
Write( S. A. — Pedido de re,consi.
Termo o" 454.757 -- Titulo: Cera.*
mente do Insti.mo de Tecnologia, que
deração improcedente e intempestivo,
„
mica Santos Antonio — Requerente:
conclui não merecer conceito privileGiuselve Mleheloni e Saba t)S
n rr
on esrern Giannetti Lotti 1 Cia. — Processo
,t indo o pi ocesso eceado
giável. acolho ds ckmánelas de fls. 12 Bfasile:ra de Artefatos Plásticos -- aro-j adiem istrativa .
indeferido.
e 17, e deteriirno seja cancelada a pre- bus nos pLdidos de reconsiderações do
Termo IV 533.109 — Marca: Hort.
'Tétano n" 257.462 — Marca: • Tempo
sente patente de núni.'ro 65.997.
despacho de deferimento do termo ai- — Requerente: Vereinigie .Papierwerke zon Requerente: Indústria Eletrônia
mero 113.753 - privilegio de inven- Schickerlanz Ci Co. — Reconsidero — ca Horizon Ltda. -- Processo indefe1..)iversos
ção pala: Processo para fabricação de "ex - o despacho ri.1ilicado rido
caleados -- do requerente Bata Limi- em 10 de janeiro de 196i, por ser a
r.sso srand(ir ddo Brasil, Inc. -ted. -- Mantenho o despacho de defe- marca impeditiva pertencente ao reque- EXPEDIENTE DO DIRETOR GE
pedido de c.incel.imento —
RAI. REPUBLICADO POR TER
'.
da patente de número 3.464, rimento de fls,
hm de ser concedida rente.
SAIDO COM INCORREÇÕES
moda() de utilidade pau a Lhe onginal
oatente.
modelo de toga° a óleo Ott nuerozene
Despachos era Pedido de
Rio, 4 de abril de 1967
Walita . S. A. Eletro .Indústria —
— do requeivnte Me Prense. — DeiReconsidera0,...
xo de tomar conhecimento do pedído. no pedido de reconsideração .lo desDiversos
de cancelamento, visto que a parnte pacho de defer . mento do termo 116.055
O Senhor Diretor Geral deu proviMeridional
S. A. Comércio e Ia.
lpávilégio de invenção: Ae.rirador mento aos pedidos de reconsiderações
ca: L no dor/tino público, -por nIo•hri-1
dtistria
—
no
pedido
de prorrogado.
de
pó
aperfeiçoado
—
do
regtvi,?ente:
vet sido morrogada.
labaixo
apresentados
a
hm
de
..fc+rtnar
Republicada
NT ter sa
com incorreção;
olux — Re is:de - as decisões anteriores:
da patente de mdatero 2.879. aiodind
Ahti ebola get

DEPAR FANIENTO NACIONAL
DA PROPFEEDADE INDUSTRIAL i
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e--verão entregar . ne. Seção" de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nac.; dnej, até às 17 hotas, o expedt.'ritt 'destinado -fr publicação.

-:EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
C:iEPC C.A SEÇÃO

DE REDAÇÃO

- As reclamações- pertinentes CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
• FLORIANO GUIMARAES
à matéria retribuída; nos casos de MURILO FERREIRA ALVES
DIÁRIO OFICIAL
erro ou omissão, -deverão ser
formuladas por escuto à Seção
saçzo
.
de Redação, até o quinto dia útil
Soca° do publicidade do expediente do Departamento
Nacional do Propriedade Industrial do Ministério
,subseqüente à puL'icação no
da indústria o do Comércio
órgão oficial.
Imprcsso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
- A Seção de Redação funASSINATURAS
ciona, para atendimento do públiFUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES
E
PARTICULARES
co, de 11 às 17h30m.
Capital
e Interior:
Capital e Interior:
- Os originais, devidamente
4,50
NCr$
6,00 Semestre
NCr$
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
9,00
NCr$
.......
12,00
Ano
....
NCr$
grafados em espaço dois, em uma Ano
Exterior:
só face do papel, fOrmato 22x33;
Exterior:
as emzndas e rasuras serão res- Ano
NCr$ 10,00
NCr$ 13,00 Ano
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
- O preço do número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
do exemplar atrasado será acrescido de NCr$ 0,01,
exceto as para o exterior, que - O preço
se
do
mesmo
ano, e de NCr$ 0,01 por ano, sé de anos anteriores.
sempre serão anuais.
industrial. - Prorrogue-se de, acôrdo
.1
com o artigo 42 do Código.
Arlindo Ferreira - no pedido de
prorrogação da patente de número 4.813
- modêlo industrial. - Prorrogue-se,
de acôrdo com o artigo 42 do Código.
Walter Marini de Azevedo - no
pedido de prorrogação da patente de
número 4.059 - modelo de utilidade.
- Prossegue-se, de acôrdo com o artigo 41 do Código.
Pietro Conta e Giaconni Vallo no pedido de restauração de acôrdo
com o artigo. 206 do CC,ligo.

N. 138.282 - Um novo tipo de salto
para sapatos de senhoras - Martiniano
Rinaldi.
Modêlo Industrial Deferido
N. 156.309 - Original configuração
introduzida em cânulas de cobertura de
garrafas e recipientes em geral - Paulo
Vila c .
N. 169.732 - Gabinete Sanitário
adaptado em veículos motorizados - Ciferal Comércio e Indústria S.A.
Modêlo de Utilidade Indeferido

N. 131.822 - Chaveiro associado a
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA DI- uma trena - Michel Elias Dib.
VISÃO DE PATENTES,
Exigências
Rio, 4 de abril de 1967
Termos com exigências a cumprir:
Privilégios de Invenção Deferidos
S.A. Tubos Brasilit (junto ao ferino:
N. 127.975 - Aperfeiçoamentos em 130.922).
N. 108.818 - Germano Maiolo.
ou relativos a sistemas de televisão preN. 146.254 - Luiz Fernando Le-1
paga Paramount Pictures Cor poration.
melle.
N. 133.811 - Carburador - ACF
N. 147.554 - Vittôrio Macellari.
Industries, incorporated.
N. 147.560 - Vittorio Macellari.
N. 134.783 - Aperfeiçoamentos em
N. 147.561 - Vittorio 1Vlacellari.
Da referentes a Aríetes Hidráulicos SeN. 147.565 - Vittorio Macellari.
aler Limited e Archibald James ButterAntenas Imatel LimiN. 147.847
tvorth.
tada.
N. 135.354 - Casa ou Edificações N. 147.848 - Antenas Imatel Limi- C. Van Der Lely N.V.
.
tada.
N. 147.882 - C.A. V. Limited
• N. 135.523 - Edificações e Estruturas Muradas e Processos e Recursos
N V PhilipsGloeilamN. 148.383
para sua produção - The Dow Che- penfabrieken.
mical C,ompany.
N. 148.384 - Dexion Limited.
N.' 135.977 - Processo ?ara prepaN. 148.432 - N V Philips'Gloeilamrar sulfo derivados de ir-dazolinas
agentes ou composições amaciantes ba- penfabrieken.
N. 148.587 - José Fernando Guerra
seados nos ditos derivados Armour And
Santalla.
Company.
N. 148.594 - Hiro-shi Yano.
N. 152.185 - Nôv °modelo de emGerino Guimarães.
N. 149.158
balagem distribuidora de mercadorias
N. 149.159 - José Carlos Audiface
Amico Diodati.
de Brito e Albertino Augusto Lousa.
N. 149.217 - Companhia Antártica
Modêlo de Utilidade Deferido
Paulista Ind. Brasileira de Bebidas e CoN. 135.320 - Niwo modelo de Ali- nexos.
N. 149.228 - Trol S.A. Ind. e Cocate desencapador de fio - Minnesota
rnércio.
Company.
g
Minina 6 Manufacturin

N. 149.307 - Domingo Milani.
N. 149.366 - Hyland Case Flint.
N. 150.539 - Lojas Simis S . A .
N. 151.469 - Indústrias Decora-Lux
S.A.
N. 151.486 - Chocolate Dulcora
S.A.
N. 151.494 - Domingos Gonçalves.
N. 139,795 --- Hillel de São José
Zamith.
N. 150.331 - Hans Jakob Müller.
N. 150.656 - Antonio de Almeida
Hellmeister e Walter Pruks.
N. 150.724 - Adelino S. Feinandes.
N. 150.726 - L. Burkhardi.
N. 150.736 - Moacyr de Souza Cabral.
N. 150.739 - Tadeu Jarema.
N. 151.197 - Hellmuth Hermann
Schlick.
N. 151.224 - Umberto lintonio Bele
trachini.
N. 151.415 - Zenu Zubel de Abreu.
N. 151.544 -- Guido Mariani.
N. .151.629 - Metalúrgica Paulista
S.A.
N. 151.630. - Metalúrgica Paulista
S.A.
N. 180.402 - Jupiter Dental Indúsiria e Comércio S.A.
N. 184.888 - Newton Silveira.
N. 185.037 - Bicicletas Monark
S.A.
N. 151.234 - The Quaker Oats Company,
N. 143.461 - Radio Corporation Of
America.
N. 142.125 - Hovercraft Development Limited.
N. 142.873 - Varian Assormes.
N. 143.406. - Charles Lazareth.
N. 144.668 - Lebus Royalty Company.
N. 146.505 - Thompson Ramo Woooldridge Inc.
N. 147.860 - Amaury Marcel Le-,
enhardt.
N. 149.344 - Malcolm Chaikim,
Alexander Samson, Greenwich e Unisearch Limited.

- As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.
- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a tenovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
- Na parte superior do ende.
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de valóres, sempre a favor do-Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua
cação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assim:tura.

N. 150.479 - Nilson Eugenio De.
canini.
N. 151.117 - Genezio Silva.
N. 151.781 - Degremont-Rein S.A.
(Engenharia - Saneamento e Tratatamento de Água) e Max Lothar Hess.
N. 151.783 - Degremont-Rein S.A.
(Engenharia - Saneamento e Tratamento de Água) e Max Lothar Hess.
N. 152.123 - Continental Aerosol
Técnica Ltda.
N. 152.128 - Maybach Motorenbau
GMBH.
N. 152.261 - Super Test S.A. Indústria =e Comércio.
N. 152.302 - Westfalische Metia!
Industrie Kg Hueck 6 Co.
N. 166.715 - Geraldini 6 Geraldini
Ltda.
N. 166.771 - Unilever Limited.
N. 167.014 - Cerpol Ind. e Com.
de Plásticos Ltda.
Giuseppe Consolo.
N. 167.025
N. 167.029 - Shigeo Matsuyama.
N. 167.154 - Prudenciano Pereira.
N. 167.225 - Leonidas Antonio Martins Carlini.
Leonidas Antonio MarN. ',67.22,6
tins Carlini.
Leonidas Antonio
N. 167.227
Martins Calini.
N. 167.227 - Leonidas Antonio Martins Carlini.
Leonidas Antonio
N. 167.226
Martins Carlini.
N. 168.108 - Albert Wexler.
N. 168.250 - Prudencio Pereira.
N. 168.255 - Cerâmica São José -imitada.
N. 168.315 - Karel Ctvrmit
N. 168.316 - Karel Ctvrtnik.
N. 168.387 - Angel Lopes Tent),
Leonidas Antonio
N: 168.702
Martins Carnal.
N. 168.703 - Leonidas Antonio Martins Carlini.
N. 168.832 - Plásticos Veyka Ltda,
Ind-. e Com.
N. 168.904 - Standard Eleetrica

S.A.
N. 169.114
N. 150.151 -- Monsanto Company. Reis.

Adhemar
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'
N. 133.392 - Sebastião Morta RIN. 169.470 - Karl Eschweiler.
N. 501.045 Metalrica Metal.
Expedente da Seção
• N. 169.473 - Borg-Warner Corpo- beiro de Vasconcellos e José ilkolpho
rica S.A. Ind. de Artefatos de Metais
de
Intedorênda
Abranches Fabris.
;teflon.
-- Classe 8.
N. 142.238 - Geloplac S.A. rad.
N. 169.547 - Caatlana S.A. IndúsN. 503.788 - Santa Laurn
Lula
Rio,
4
de
abril
de
196?
e Com.
riaI de Madeira s.
Januário da Silva Classe 41.
Catalana S.A. InchisN. 169.866
N. 512.001 - Semana Flúminense
N. 147.568 - loa S.A. Ind. NaMarcas Deferidas:
Mal de Madeira s.
Gilberto Hermogenes de Menezes
cional de .Armas.
N. 131.759 - Rectofot Indústria Classe 32.
32.
N. 169.867 - Catalana S.A. Indúsa
N. 149.417 ..- Rockwell Stard Tad Química e Farmacêutica 3chering SL.
N. 512.598 - F. - Aços F. Sra.
!miai de Madeiras.
Corp (do Estado de Delaware).
ciedade Anónima -• Classe
sileiros Ltda. - Classe 6 - Sem diN. 169.86k-- Catalana S.A. IndusN. 201.385 - Terra Nova - Cima reito ao uso exclusivo da letra F.
N. 150.688 •- Manoel Ambrosto FiIria! de Maomras.
Construtora e Imobiliária Ltda. N. 170.579 - Indústria e Comércio lho S.A. Ind. e Com.
N. 512.599 - F. Aços F. BrasileiClasse
16.
N.
150.689
-Manoel
Arabrosio
:Fide Maquinas Biag:oni Ltda.
ros Ltda. - Classe 7 - Sem direito
Com
exclusão
dos
artigos
grifados
lho S.A. Ind. e Com.
•
a letra F, isoladamente.
..s fls. 4.
N. 172.289 - Luiz Moreno.
N .512.600 - F. - Aços F. BraN. 150.942 - The°Gillette Company.
N. 366.102 - Manitol - S.A. LaN. 177.883 - Laboratorios Sanap
sileiros Ltda. - Classe 21 - Sem cli•
N. 151.190 -• Lindor de Clavz-.1aa meiro - Classe 3.
Ltda.
reito ao uso exclusivo da letra F, isolaN. 187.004 - Quimbor S.A. Com. Pinto.
Televolt damenta.
N. 410.953 - Televolt
N. 151.262 - Junius Myer Salitra.
e Ind.
N. 512.862 -- Crisval
Crisval
N. 151.416 --• Balanças Ferrando Li- S . A. Inda. Elétricas - Cias, e 8.
N. 136.330 - Foundry Equipament
N. 448.521 - Mixco - Mixing Equi- S.A. Comercial Agro Industrial naitada.
Limited.
pment Co., hm; - Classe 6.
Classe 13
Com exclusão de baixe.
N. 151.576 - Manoel de Sá Neto.
N. 461.714 - WT - Ténica NTa- las.
N. 137.108 - N V Philips'GloeilamN.
151.589
Hermes
de
'tosa.
eional Ltda. - Classe 6 - Sem dipenfabrieken.
N .512.866 Crisval CrtvaV
N. 151.720 - Euclides MatheuceZ, reito a figura do mapa constante ao
N. 137.549 a- Foundry Equipment LiS.A. Comrecial Agro Industrial snited..
N. 151.732 - João de Souza Jr.
N. 476.478 --- P. Publicidade In- Casse 17.
N. 151.942 - General aletria ComDyano Industries, Inc.
N. 137.889
Honório
N. 513.284 -- Picapau
duatrial Waldernar Krenzerg pany.
N. 139.468 - S . A . Gla verbal .
Moreno - Classe 48.
Classe
33.
N. 139.435 .--- Società Farmaceatici
N. 139.715 - Frame S.A.
S. 513.407 - Lcos - Eliezer BaReoistre-se na classe 33.
N. 139.883 - N V PhilipsGlueilam.. Italia.
N. 478.312 - Nutritiva - Dietricia ti:ta Pereira - Classe 36.
penfabrieken.'
N. 139.519 - N V Philips'Gizeilam•
N. 513.415 - Zeta - Ind. de Fôr.
S.A. Produtos Dietéticos e NutricioN. 140.112 - Yasuke Caniko.
penfabrieken.
.
mas Arj uilar Ltda. - Classe 26 - Seio
N. 144.333 -- American Cyani: Faid nais Classe 3.
direito ao uso exclusivo da letra Z.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE PA- Company.
N. 481.233 - Emblemática Crisalito
N. 514.078 - Concreto Tiiolos TENTES
N. 147.680 - Allegheny Ludlum Steel Alban & Cia. Ltda. - Classe 43. Hlaalstsreich
49S.A. Ind. Com . e Agro -•
Corp.
N. 481.943 - Maquinasa - Mac- Classe
Rio, 4 de abril de 1967
N. 514.297 - River - Editbra RiN. 149.223 .. Compagaie de Sa nt Classe 6.
N. 486.295 -• Bambix
N.V. ver Ltda. - Classe 32.
Gobain.
Exigências
N. 149.892 - Union Carbida Cc.'Jrp . Maatschappij Antradex - Classe 41.
N. 514.318 - Arcan - Arcan
N. 487.469 - Lírio Cerâmica SaN. 150.276 -- Aktiebolaget Kamyr.
Termos com exigências a cumpri::
nitária Porcelite S.A. - Classe )1. Clrsse 11.
N. 514.287
Sedar -- Sedar Imp.
N. 150.289 -- Parke Davas ó ComN. 487.691 - Confiança Caramelo
N. 140.284 Cia. - United Silo?. Maparty.
1961 - Doces ConLarmas S. A. indús Com. e Ind. Ltda. - Classe 47.
chinery do Brasil.
N. 514.409 - Samburá - Lojas
N. 150.752 - Società Farm:multei tias e Comércio -- Classe 41.
N. 140.380 - N V PhilipiGlocilemItalia.
.
N. 488.248 -- Oceania
Casa Samburá Ltda. - Classe 43.
penfabrieken.
N. 140.830 - Pirelli Società Per
N. 514.451 - Solava - Ind. QUI-.
N. 150.869 - General Electric Com- Rádio Oceania Ltda. - Classe 8.
_
Azioni.
pany.
N. 488 911 -- Serrano - Frigori- mica Vanouard Ltada. - Classe 46.
N. 150.905 - Rhone Poulenc S.A. fico Serrano S.A. Classe 46 N. 514.778 - lotava - lotava N. 140.9. 19 - Entoo Manufacturing
N. 150.911 - Società Farmaceutici Sem direito ao uso exclusivo da le- Rrn,esantarões Ltda. - Classe 38.
Company.
N. 577.000 - Sertanela - Hanrique
tra (S) .
.
Atiri Som Eletrônica Italia.
N. 141,455
Brin- Maria dos Santos - Classe 43.
N. 489.343 - Li de Ba Exibi
Ltda.
N. 150.918 - Deustche Gold
N. 141.649 - Evans Medical Limi- Silber Scheideanstalt Vormals Resslea. masa Brinquedos Nacionais S. A. -N. 527.011 - Robert natais - Roted.
laado D"nis - Classe 48.
N. 150.972 - Société Rhone Patilene Classe 8
N. 527.024
Aero Lindex - Ed1- •
- Sem direito ao uso exclusivo da
N. 141,838 - Januario Silvestre 'I ra- S.A.
tora Am.o Index Ltda. - Classe 32.
monte.
N. 151.028 - E Merck Aktiengesells- expressão Litle.
N. 491.306 - Astralon - Lanificio
N. 143.624 - Industrial Powartronix chaft.
N. 527.033 - Sedalina
F Ror
Inc.
Varcani - Classe 3,
N. 151.039 - Società Farmaceutici Sulriograndense S.A. - Classe 22.
N. 491.767 - Terral - Terral S.A.
N. 527 169 - Oswaldo Cruz - AuN. 143 680 - Artur Eberhardt S.A Italia.
Máquinas Agrícolas - Claa-e 43.
to P6sto Oswaldo Cruz Ltda. - Classe
Inds. Reunidas.
N. 151.066 - Parbenfabriken Bayer
N. 492.789 - Savana S.A. Veículos 47.
N. 143.843 - Eastman Kodak Com- Aktiengesellschaft.
N. 527.570 - Arte - Tecidos de
pany.
N. 151.238 - Holstein fj Kapper1 Nacionais Com. e Representação Sa
vena - Classe 21 - Registre-se res- Arte Ltda. - Classe 23.
N. 144.091 -• American Caanamid Maschinenfabrik Phonix GMBH.
Company.
N. 151.266 - Asahi Kasey Kano salvados os artigos que não pertencem
Sinal de Propoganda - Deferido.
â classe.
Kabushikikaisha.
Philco Corp..
N. 144.250
N94
494.855
CEMII
Cemip
N. 150.461 - Carlon Alberto Lotito
N. 151 :276 - Farbenfabriken Bayer
N. 408.958 - VRBSA - Epresso
Com. e Engenharia de Máquinas pa:a Brasileiro Viação S.A. - Classe 33.
Filho.
Aktiengesellschaft.
N. 152.945 - The International NicArt. 121 do CPI.
N. 151.331 - Bohme Fettchemie a indústria plástica Ltda. - Classe 6
N. 496.150 - Galeão - Ind. e Com.
kel Company_ (Mond) Limited.
GMBH.
N. 497.039 - Cornic - Propag N. 153.013 - Facom Manufactura
N. 151.627 - Salvador Afonso Ba. de Bebidas Galeão Ltda. - Clase 42. Suzanna Broche - Classe 3 2e 33 N.
496.916
Mecanac
Mecânica
Française D'Outillage.
Art. 121.
sue.
Nacional Mesanac Ltda. - Classe 11
N. 4c)9.045 - O Gato que Ri
N. 153.103 - Nikia Tchan.
N. 150.981
N V Philips'GloenamN. 497.721 -- Brasília - Máqui- Amélia Massitti - Classe 41 -- 42 e
N. 153.354 - Bento Pinto de Barros penfabrieken.
43
Art. 121.
Filho.
N. 150.983 - N V Philips'Glocilana- nas Brasília Ltda. - Classe 6 - Sem
direito ao uso exclusivo do mapa consElichi Sago.
N. 165.338
penfabrieken.
Frase de propoganda deferido:
tante do clichê 2 .
N. 165.688 - Tsu Pin Chang.
N. 150.985
Philco Corp.
N. 165.699 \- Intramar Mercantil é
N. 498.042 - Topane
Impçoaal
N. 353.670 - Caracu Conten
N. 151.005 - Radio Corp 01 Poié.
Industrial Ltda.
Chemical Industries Ltd. - Classe .. Sustenta - Cia. Cervejaria Caracú
rica.
- Registre-se como marca genérica. Classe 42 e 43 - Art. 121.
N. 165.940 - Ozias Tuker.
N. 151.052 - N V Philips'Gloeilam
N. 499.536 - Uniamérica - UmaN. 166.451 Silvia de Unirdes AlInsinnia Deferida:
mérica Com. e Ind. de Confecções
ves Andrade de Paiva e Fabio Junquei- penfabrieken.
N. 457.179 - Radisco - Atlas Rad
N.
151.143
Commissariat
A
L'Ener
Ltda. - Classe 36. -- Com .xclasãc dio Pecas Ltda. - Classe 6 - 8 -.
ra de • Paiva.
de meias.
N. 166.465 - Farmedicals Com. e gie Atomique.
9-11 -32 - 49 - e 50 - Art
•
Ind. de Produtos Químicos Ltda.
N. 151.235 - Philco Corp.
N. 501.004 -- Coquinhu Sac.irru..) 114 do CPI.
- Fábrica de Chocolate Saturno M E.
N. 151.284 - Motorola Inc.
N. 166.471 - Toberto Silva Freitas.
N. 489.723 -- IM-C-Emblema •=z
N. 151.558 -- Amp Inc.
IC a• S.A, - r:I.nse. 41 - Sem di- rimp.
N. 166.642 - Maraa S.A. Ind. e
Marcantil S.A. - Classe 6
N. 151.745 - Westing1~.
reito ,, ) uso exclusivo da enpresaão
Com. de Vidros e C:riscas.
- 11 -• 21 - 39
46 e 47 -J
co-. .nho.
Corp
N 166.685 -Lin A He
Azt. 114 do
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Nome Comercial Deferido:
N. 457.194 - Capsu-Maq. Ind. de
Máquinas para bebidas Ltda. - Caput
Máq. Ind. de Máquinas para bebidas
Ltda. - Art. 109 n° 3.
N. 478.922 -T ecidos Doar Ltda..
s- Tecidos Doar Ltda. - Art. 109
II° 3.
N. 480.486 - Delore S.A. Com.
de Automóveis - Delore S.A. Com.
de Automóveis Art. 109 n 9 2.
N. 493.686 - Sita - Sociedade
imobiliária de Tupá para Agricultura
Ltda. - Sita Sociedade Imobiliária de
Tupâ' para Agricultura Ltda. - krt.
109 n° 3.
Titulo de estabelecimento deferido:
MirN. - 264.749 -- Mine. Mirtis
Art. 117
tis Couto - Classe 36
n9 2.
N. 354.155 - Eletro Mecânica
Belmont Diesel - Eletro Mecânica Diesei Ltda. Art. 117 n° 1 - Classe 33.
N. 388.199 - Machados Auto Peças (IMP) Machados Auto Peças
(IMP.) S.A. classe 8 e 21 - Adigo
117 n° 1.
N. 500.724 -- Imobiliaria Central
Ltda. - Classe 33 - Art. 117 n 9 1.
N. 513.061 - Confeitaria Tabuleiro
da Bahiana - Depósito Popular Super
Mercado S.A. - Classe 41 - 42 e
43 - Art. 117 n°.1.
N. 513.517 - Bazar Leblon Ipanema Vidros £.1 Papéis Ltda. - Classe
8-14 - 25 - 32 -38 e 49 -- Art.
117 n9 1.
N. 514.163 - ABL , - Agência Bras.
do Livro - Nelson Maduro - Classe
- 37 - Art. 117.
N° 520.472 - Edifício D. Diniz lerônimo Batista Pires Leite e Antônio
Mesquita Júnior - cl. 33 - Art. 117

DtAFt10 OFICIAL (Seção III)
INT• 487.509 - IVIariza -- Hamilton W 513.051 - Nuit de Reviens
Oscar Santana Martins - cl. 48.
Mayer dos Santos - cl. 41.
N° 513.753 - Café Castro - ViúN 9 491.540 - Tele Ring - Rádio
Televisão Paraná S. A. - el. 32. va Am. Castro -I ci. 41.
Brasime
N° 491.551 - Brasime
N° 513.833 - Lenidor - Lab. AmeInd. Metalúrgica Ltda. - ci. 5.
ricano de Farmacoterapia S. A. N 9 492.684 - Termovac Ter. cl. 3.
Sincro
movac - tnd. e Com. de Plásticos
N 9 513.862 - Sanwa
Eletro Semicca Ltda. - cl. 8.
S. A. - cl. 28.
N 9 492.686 - Termovac - TerN. 513.908 - Foguete - Ermas
movac Ind. e Com. dc Plásticos S.A. Gurgel do Amaral
cl. 41.
N° 515.434 - Movelite - Jorge
- cl. 15.
N° 492.954 - Plus Ultra - Inds. Gimbritis
cl. 40.
Reunidas Plus Ultra S. A. - cl. 46.
N° 527.020 - Nutria n - Pearson
S. A. Ind. e COM. - cl. 2.
N 9 494.966 - Plasticolor N° 527.158 - Planeta - Malharia
e , Com. Plasticolor Ltda. - cl. • 28.
N° 497.574 - RR - Rubin Rosset Planeta Ltda.
cl. 36.
•
& Filhos Ltda. - cbl. 23.
9
527.225
-Forjai
- Forjas Bras.
N
N° 498.017 - Norozar -.°Norozzar
S. A. - Ind. Metalúrgica - cl. 6.
Ltda. Adm. e Venda de Imóveis - N° 527.226 - Forjai Forjas Bras.
cl. 16.
S. A. Ind. Metalúrgica - cl. 7.
N° 499.291 - Cambuí - Cafecira
N° 527.227 - • Forjal - Forjas Bras.
Cambui Ltda. - cl. 41.
S. A. Ind. Metalúrgica - ci. 11.
N 9 499.833 - Histórias do IndioziN 9 527.344 - Chanceler - Cia.'
c/. 32. de Cigarros Sinimbú
nho Caçula - Raul Guastini
. 44.
Brasrubber - Com.
N° 502.318
e Representação Brasrubber Ltda. Frase de Propaganda indeferida
cl. 39.
N° 514.616 - tredi Lar Próprio
N° 502.995 - Trevo - Soc. Co- Casas Pirani S. A. Com . e Imp.
mercial Trevo Ltda. - cbl. 14.
N° 503.535 - Supercap - Super- - cl. 33.
.Titulo de Estabelecimento indeferido
cap Com. e Imp. Ltda. - cl. 8.
N 9 507.447 - Entregadora ExpresN9 504.518 - Captiava - Ferticap
so Aval - José Pedro da
N' 504.978 - Paraná Minas Fertilizantes Capuava Ltda. ci. 1. - cl. 33.
Exigéneias
Comercial Paraná Minas Ltda. cl. 41.
Térinos com exigências a cumprir:
HedeN° 509.666 - Hedebras
brzs Ind. e Mineração Ltda. - cl. 4.
N° 267.873 - Café Bar e Restau511.383 - Unidos
Asbestos rante Abadia Ltda.
Unidos Comercial Ltda. - cl. 28.
N° 522.554 - Olivieri Industrial
N 9 512.986 - Aros - Leal Freitas S. A. Ind. e Com. de/Máquinas Para
E/ Leal Ltda. "- el. 8.
Escritório. .

nÇ 4.

Marcas indeferidas
N° 222.941 - D.Ouro - Sociedade
Comercial Luso Bras. .Ltcla. - classe 42.
1\19 241.549 - Emblemática - Fiação, Tecelagem e Estamparia Ypiranga
Jafet S. A. - cl. 22.
N° 279.040 - D.Ouro Coop.
Vinícola Santo António Ltda. - classe 42.
Ns . 279.041 - 279.042 - 279.044
- D'Ouro - Coop. Vinícola. Santo
Antônio Ltda. - cl. 42.
N° 279.045 - Palhete D'Ouro Coop. Vinícola Santo António Ltda.
cl. 42.*
/\T° 281.675 - biprotar - A. Gorca Diprofar - cl. 3.
N 9 342.861 - Hidro-Matico d. 8.
Francisco Canhos
Confeitaria
N° 371.204 - Leblon
Leblon Ltda. - cl. 41.
.N9 378.662 - Alone -Star - Lubrificantes A/one Star Ltda. -cli 47.
N° 395.983 - Fermotec Distribuidora de Ferragens e Ferramentas
Fermotec Ltda. - el. 1.
N° 443.590 - Cimbranball Cimebra Cia. Imp. Minas Brasil ci. 16.
N° 465.630 - Gold Star Gold
Star Ind. e Com. de Lubrificantes
Ltda. - cl. 47.
Ne 471,941 - Rex - Pignata Ri
clas- Adm., Ind. c Com. S. A.
ses 11, 18 e 28,
N° 473.576 - Traog - Pedro de
Alcântara Duarte Barros - cl. 6.
1\1 9 485.672 - C. Tempo - Metalúrgica Wallig S. A. -- cl. 8.

CAPITAL
ESTRANGEIRO
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A VENDA

iia

Guaruibara
.

tkoo de 4'endes: Av. RodrIgues Alves, I
Agemeia I: Minletérto da Pasenda
Atende-se a pedido pelo Serviço de Reembi>lso Posta
fákk &edita

Na sede do D. I.

Abril de 1967
N° 447,732 - Argilas Especiais Are.
sa Ltda.
N 9 474.966 - Organização Segei
Serviços Gerais de Escritório.
N9 485.773 - Emp. Gcrin de Bebidas Ltda.
N9 489.382 - Republic S. A. Ind.
e Com.
tN° 509.646 - 1niobi1itria Renamar
Ltda.
N" 513.101 - Cia. Imobiliária Fluminense S. A.
N° 513.222 - Máquinas Sanches
Blanes Ltda.
Diversos
Société Des Usines
N° -527.231
Chimigues Rhone Poulenc Prossi.
ga-se na cl. 41 retificando-se onde
couber.

Expediente da Seção
de Interferência
Rio, 4 de abril d'i; 1967
Marcas deferidas

N265.057 . - Dragão João Baptista - Cl. 46. - Registre-se semnente
para lixívia.
N" 284:202 - Santa Cruz -- Ind.
Químicas Santa Cruz Ltda. - Cl. I.
- Registre-se 'com exclusão de tintas
de tôda espécie (preparadas), esmaltes
e vernizes.
N° 286.221 - Vassourinha - Fruo?
cisco Prisco - Cl. 42. - Registre-se
tendo em vista o parecer da S 1 quanto à expressão Cognac. N.' 328.990 -- A- B C - Comercial
e Importadora A B C Ltda. - Cl. 5.
N" 332.253 -- Farmiserina - Società Farmacentici Itália -- Cl. 3.
N° 389.554 - Clark Mac - Clark
Equtipment Company - Cl. 8.
W 418.1008 - Belentani - Comércio e Indústria Cacema Ltda.
Cl. 43. •- Registre-se com os exemplares de fls. 3-5, sem &eito ao uso
exclusivo das expressões Limonada Especial e da fig. de limão.
I\1 9 427.584 - /pe Ipe Iniciativa
Paulista de Empreendimentos S. A. Cl. 50.
I N9 451.469 Santa Maria - S.A.
'Fábrica de Papel Santa Maria -- elasse 38.
Oswaldo
N° 461.444 - Lulú
de Faria - Cl. 41.
No 464.691 - Mester - Alberto Vitale - CI. 6.
N9 474.681 - Nicazone - Farinedicals - Comércio e Inaástria de
Produtos Químicos Ltda - Cl. 3.
N9 475. 7 Bavasa Bavaria Bava,sa Bavaria Comércio e Administração S. A. Cl. 11.
N° 488.481 - Soundcraft -, Reaves Soudcraft - Corp. Cl. 28 Registre-se na Cl. 28 com os exemplares de fls. 12-14.
N 9 492.738 - Lift - Chadbourn
Gotharn, Inc. -"Cl 36.
N9 492.820
Cacter
Metrospan
Products, Inc. - Cl. 3.,
N 9 495.415 - Luiz Gama Adega Luiz Gama Ltda. - Cl. 38. Registre-se na classe 35.
N9 495.566 - Bania - B. T.
Babbitt Inc. 01. 2.
N9 496.517 - Prata - CeriunleiN
Funcional Prata Ltda. - Cl. 15.
" No 496.795 - Motorista Santista
- S. .it. Moinho Santista Industrias
Gerais G. 36.
AT9 497.550
Riyohar
Beirão
Kumamoto 43 Cia. Ltda. - Cl. 41.
N° 560.202
Pingouiu Natté
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N o 496.118 - Verde Brasilla - •
N o 39.436 - Confeito Guri - J.
M. & Filho Ltd. - Cl. 41.
C. de Tintas e Vernizes R. Monte:lano - Cl. 1.
N 9 283.027 - Cristal (LR)
No 497.657 - Prussia -- Cia. de
Champagne Louis Reederer -- Cl.
Tintas e Vernizes R Montesano 42.
Cl 1.
N 9 323.822 - A Tentação - Rosne
NO 497.664 - Pinho Cia. de Tintas
Hachuy
011 36.
R. Montesano - Cl 1.
N 9 329.566 - Agua Sanitária
No 497.665 - Horizonte - Cia. de
Dragão - Fábrica Parola Ltda. Tintas e Vernizes R. Montesano Cl. 46.
NO 329.831 - Comasa Ind. e C1.1.
Com. de Máquinas S. A. Comasa No 497.666 - Tarde Cia. de TinCl. 6 •
tas e Vernizes R. Montesano - Cl.
N o 332.875 - B & W-A Lpha - 1.
Aktiese1skabert Burmeister & Wain's
(eia.
N O 497.669 - Magnaa
Maskin-og Skibsbygeri - C15 6.
dc Tintas e Vernizes R. Montesano
N9 337.601 - Pastis com assinatura
Tintas e Vernizes R. Montesano
de Pernod Filo. Etablissements
Pernod (Maiorais Pernod Mis, Per- -Cl. 1.
No 497.689 - Granae,ne - Cia.
nod Pere Fils Reunice - Cl. 42).
N9 346.631 - Detergex Dou Bax- Cl. 1.
N o 199.286 -- BrilMr - Orlando
ter Inc. - Cl. 1.
Paes dos Santos - Cl. 1.
No 111.346 - Tercules AcumuN O 499.315 - Café do Mercado ladores Hercules do Brasil S. A. In- Cuméraio e Torrefação Santa Zita
dústria e Comércio de Metais - Cl.
- Cl. 41.
8.
N 9 502.984 - Cooper Sul Brasil N O 416.204 - Rolex - Menino Cooperativa Central Agrícola Sul-BraRolex S. A. - Cl. 8.
No 423.90 - Acron
Acron Pro- sil - Cl. 43.
1\r° 504.282 - Mestre Cuca - Comdutos de Metal Ltda - Cl. 6.
N o 430.405 - Rercules - Neves & panhia Paulista de Óleos Vegetais Cl. 41.
Cia. - Cl. 8.
N° 505.519 - Gitano -- Rodrigo
N 9 437.832 - Mira & Martins Ltda. Tenório de Albuquerque - Cl.
42.
- MM Cl. 8.
N. 506.187 - Brilhante - CompaNo 442.248 - -Matic - lben?. ind.
Brasileira de Embalagens S. A. - nhia Comércio e Navegação - Cl. 41.
Cl 21.
N° 507.031 - Vassoura - Abreu
NO 452.987 - Rotor - 011 - Regeneração de Oleos Retor Oil Ltda. Industrial de Bebidas Itda- Cl. 42.
N° 507.662 - Cold-Honie - Re- Cl. 17.
frigeração Friolar Ltda. - Cl. 6.
N o 490.013 - Bancária - PanifiN° 509.767 Display Arts. cado Bancária Ltda. - Cl. 41.
Display Arts Decorações Ltda. N9
190.324
Afidol
Blemce
Sinal de Propaganda Deferida
S. A. Importadora e Exportadora - Cl. 25.
Cd.
2.
No 431.492 4.-- Em se tratando de
Insígnia Comercial Indeferida
N 0 493.592 - Coralplast -- Copura Lã Vieunha é a marca indicada,
Aconselhada, e preferida - Lanifí- ra,plast Indústria e 'Comméreio de
Ltda. - Cl. 21.
N" 467.881 - S
Sodiva Sociedacio Varam S. A. - Cl. 23 e 23 - Plásticos
N 9 494.702 - Adi - AdI Admi- de Distribuidora Limitada - Cl. 33.
Art. 121.
nistração de Imóveis Ltda. 16.
Nome Comercial indeferido
Insígnia Comercial Indeferida
NO 495,727 - Omega - Ames Comercial e Importadora Ltda. Cl 10.
No 286.258 - Emma - Emma 8.
N" 376.720 -- Brasilana, Produtos
N9 496.099 - Crepúsculo - Cia.
A. Administração e Comércio
de Tintas e Vernizes R. Montesano Texteis S. A. - Brasilana. Produtos
Cl. 33.
- Cl 1.
Texteis S. A.
N 9 496.100 - Rosa Andina •- (jia,
Nome Comercial Indeferido
de Tntas e Vernizes R, Montesano Titulo de Estabelecimento inclejerido
Cl. 1.
N° 323.464 - A Favorita - Elias
N9 256.259 - Brama S. A. AdmiN O 496.101 - Verde Bahia nistração e Comércio - Emrna S. A.
Nessor Donni - Cl. 23 - 35 de
Tintas
e
Vernizes
R.
Monlosano
Administração e Comércio.
36 - 37.
-Cl. 1.
N° 437.831 - Eletrônica M M -NO 496.103 - Cinzas, Pirineus No 487.391 - Rio de Janeiro
Lighterage Company Ltda. - Rio Cia. de Tintas e Vernizes R. Mon- Mira E Martins Ltda. - Cl. 8 e 50.
de Janeiro Lighterage Company, tesano -Cl. 1.
N 9 443.119 - Empreendimentos
itd.
No 496 104 - Cinza. ?raia - Cia. Imobiliá;rios Alvorada - EIA - Dr.
Marcas Indeferidas
de Tintas e Vernizes R. Montesa- Geraldo Valle do Nascimento - Cl. 16
no - Cl. 1.
- 33 - 45 - 50.
N 9 496.105 - Champagne - Cia.
N 9 584.473 - Francano - Santos
de Tintas e Vernizes R. Montesano
Silos & Irmão Ltda. - Cl. 41.
Sinal de Propaganda indeferido
N 9 276.045 - Vassourinha - Ar- •- Cl.. 1.
mando Teixeira - Cl. 42.
N°
431.477 - Qutando é Lã Vin.,
NO
- Azul Guaiba No 278.052 - Biblioteca El Ateneo Cia. 496.106
cunha é a Marca da Melhor Casemira
de
Tintas
e
Vernizes
R.
Mon-Livraria El Ateneu do Brasil Ltda. :esano - Cl. 1.
- Lanifício Varam S. A. - Cl. 22
- Cl. 32.
N 9 496.108 - Papoula - Cia. de e 23.
N o 278.852 - Silicrema com Sin- Tintas e Vernizes R. Montesano Exigincins
tomicetina - Lab. Lepetit S. A. C1 1.
N O 496 109 - Papoula - Cia. de
-Cl. 3.
• Termos com exigências a cumprir:
N9 279.935 - Guarany - Produ- Tintas e Vernizes R. Montesano
N° 370.780 - Myrta S. A. Indústos Químicos Guarany S. A. - Cl. 1.
N o 496 110 - Cinzamédio -- Cia. tria e Comércio.
Cl. 11.
cie Tintas e Vernizes R. Mentezano
N° 485.776 - Emp. Gerim de BeN o 279.939 - Guarany Flasa, - - Cl. 1.
bidas Ltda.
Produtos Químicos Guarany S. A.
N° 493.098 - Indústria e Comércio
- Cl. 11.
NO 496.112 - Firmamento -- Cia.
NO 280.651 - Vassourinha
Má- de Tintas e Vernizes R. Montesano Stile Ltda.
-- Cl. 1.
tio Helene - Cl. 42.
N° 495.649 - Cia. de Tintas e
N 9 282.370 - Vassourinha - Co- N9 196.114 - Cinza Chuva. -- Cia. Vernizzes R. Montesano.
mércio e Representações de Bebi- de Tintas e Vernizes R. Mcnitesan0 N° 526.999 - Indústria Textil Ca-Cl. 1.
das Diacuy Ltda. Cl. 42.
tarinense S. A.
N o 282.412 - Estrela da Manhã - NO 496.116 - Rosaparis - Cia.
Restaurante Estrela da Manhã de Tintas e Vernizes R. Montesano
Diversos
Ltda. Cl. 41.
-- Cl. 1.
N 9 507.319 - Miss Indústria
N 0 286.281 - Napatico - National No 496.117 - Ccreclaro - Cia. de
• Papar & Type Company S. 8. & Tintas e Vernizes R.
Montesano York S. A. Produtos Cirúrgicos. Companhia Limitada C. 17.
- Cl. 1.
Prossiga-* na cl. 38.

Sulriogru,ndente 8,
Lanifício
A.
- Cl. 22 - Registre-se sem direito I
ao uso exclusi de natté.
N 9 500.400 - Inter - Inter Auto
Peças S. A. - Cl. 21.
N 9 504.309 - Hismania - Ind.
Mecânica Hispania Ltda. - 01. 11.
- Registre-se com exclusão de estampo.
N9 0134.899 - Macadam Soc. de
Engenharia Civil Ltda. - Cl. 16.
N o 505.254 - Wolff 900 - Sociedade Paulista de Artefatos Metalurgicos S. i. Cl. 11.
N9 506.330 - Chiara - Companhia
Nacional de Refrigeração Chiara Cl 41.
Flairce
Flairce
N 9 509.151
Boutique Ltda. - Cl. 36.
N 9 509.921 - Brazil Mail
Frantisev Svaton - Cl. 32.
N o 512.03'7 Plast-Coll - Helon
Engenharia Comércio Indústria Ltda.
Cl. 17.
N9 512.698 - IMACAL - Industrial Madeireira Camilothy Ltda. Cl. 4. - Registre-se, na Cl. 4 e
com exclusão de caixas.
Aramificio SuN° 512.786 - S
per Ltda. - Cl. 11.
. N9 513.020 - DURABEL - Duracour S. A. Ind. e Com. - Cl. 49.
N9 513.660 - Tibagy e Miltinho Milton Rodrigues dos Santos I. 32.
N o 513.751 - Fibra - Fiação Brasileira de Rayon Fibra S. A. - Cl.
37 - Registre-se sem direito ao uso
exclusivo da palavra FIBRA.
N 9 526.839 - Primavera - Refrigerantes Primavera . Ltda. - Cl. 43.
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Marcas deferidas
N' 235.562 -- Rinomicetlna
Lab.
Lepetit S. A. - cl. 3.
N. 450.759 - Ricoh - Kabashild
Kaisha Ricoh - c]. 17.
N.° 459.934 - Líder - Fábrica
Real de Garrafas Térmicas Ltda.
cl. 25.
N" 460. 9 -- Líder - Copiadora
Livraria e. Papelaria Líder Ltda. -el. 38.
N" 464.057 - Deterchclle
Clielle
do Brasil S. A. Ind. e Cola. de
quinas - cl. 1. - Registre-se lia
cl. 16.
N" 464.463 - Vacuo•L;te - Leonel
IVIinitcreanu
cl. 16.
N" 464.925 - Lacly Lady Modas Ltda. - el. 16. - Registre se
com exclusão de cintas, melas, espartillios, tuocleladores e porta-seios.
N" 465.944 - K
Kirnberley
Corp.
- el. 38.
1\1' 468.836 --- Eco - Bar e Café
Eco Ltda. -- ci. 41.
1\1" 471.097 -- Quirnobione
Industrial Delfos S. A. - el. -1.
Briniaa
.N" 472.962 - Briman
Lim p adora e Expurgaclora Ltda.
cl. 33.
(fitiafe
Olgate
N" 481.707
S. A_Com. e Ind. de Má/atinas ci. 16.
N" 483.553 - Sanix - Sandoz
Brasil S. A. Amainas, Produtos Quiui : eus e Farmacêuticos - cl. 1.
N" 483.627 - Floretsa -- Domingos
Alvares - cl. 41.
LibbsN 9 484.967 - Compactai)
Lab. Industrial Brasilei ro de Biologia
e Sintese Ltda. - cl. 3.
Magnesita
N" 487.839 - Snlit
S. A. -- ci. 16.
N° 487.878 - Helanyl - • Ind. de
Tecidos Helanyl Ltda. - cl. 23.
N° 489.102 -- DiFerral - Diterral
- Dist. de Ferro Ltda. - cl. II.
- Registre-se com exclusão de válvulas sanitárias para descargas autoinaticas.
N" 489.900 - bagada - Lornp.
Fiat Lux de Fósforos de Se g u ranç a el. 46.
Eletro
N° 489.959 - Elnasa

rias.., S. A. - cl. 8. .
N' 491.472 - Gabotox -- Ind. e
Lab. Alta Ltda. -- ci. 2.
N° 491.722 - Arlequim - C:at.
çados Arlequim Ltda. - cl. 13.
Granalha
N° 491..820 - Trustil
de Aço Ltda. -- el. 5.
N° 492.566 1 Soberana - D'Agosti.
no F./ Cia. - cl. 8. -- Registre-se
considerando protegido apenas os artigos da classe.
, N° 492.790 - Savcna Soc. Atiô•
nima Veículos Nacionais Com. e Re.
presentação Savena . - cl. 8. - Registre-se considerando protegidos apenas
os artigos da classe.
lncomex
N° 493.655 -- Energex
S. A. Produtos Químicos - cl. 47..
N° 494.404 - Randi - Caetano
Rendi - cl. 41.
N° 495.051 - Amenclobraz - Ind.
e Com. Café Amendobraz Ltda.
cl. 41.
N° 495.053 - Amendobraz
e Com. de Café Amendobraz Ltda.
cl. 41.
e
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N.° 527.263 -- Confecções So-1 N.° 489.895 - Emblemática bral - B. F. Costa - Classe 361 Tecnogeral S. A. Comércie, e Indústpla - Classe 40.
- Art. 117n.° 4.
N.° 527.299 - Colégio Lutécia
N. 483.125 - Uisueq 11 ,mtatn- Antenor Altamiro Brandão - bucano - Abel Gonçalves Chaves
Classe 33 - Art. 117 n.° 1.
- Classe 42.
••
N.° 494.629 - Britapedra Marcas indeferidas
S. A. Pedreira e MaN.° 186.867 - N. S. do Carmo Britapedra
teriais de Construções - Classe
Especialidades
Texteis
S.
A.
4.
Fábrica N. S. do Carmo - Clas- n.°N.°
497.699 - Marrocos - Mise 24.
Moreno - Classe 40.
N.° 220.705 - Grande Gala - guel
N.° 498,574 - Nacionais SuSwing Indústria e Comércio Li- permecados
- Mercearias Naciomitada - Classe 48.
N.° 390.085 - Equipeças - nais S. A. - Classe 46.
N.° 499.072 - Promove - CoEquipeças - Equipamentos e Pemércioe
Representações Promove
ças Ltda. - Classe 6.
Ltda. - Classe 8.
N.° 422.541 - Plastoflex N.° 499.388 - Chuvatex
Plastoflex Tintas e Plásticos Ltda. Waldemar Gerolano - Classe 30.
N.° 499.576 Marvit Marvit
- Classe 28.
Erydman - Classe 36 - Art. 117
N.° 423.161 - Garbo - Andre Materiais para Construções e FerNo 501.990 - Matfunge - Mat- n.° 1.
José dos Santos - Classes 23 e 49 ragens Ltda. - Classe 11.
funge - Materiais Para Fundição LiN.° 423.755 - O Crisol - EdiMetrópole OrgaN.° 500.731 - Maracanã N.°
480.196
cl. 4.
mitada
Indústria
e
Coções
o Crisol Ltda. - Classe 32. Homero Menecucci - Classe 41.
nização
Vendas
N. 502.082 - Sioux - Auto Aurora
N.° 424.002 - Asmavis - Luiz
King - Geo. W.
N.° 502.300
mércio - João Carli Ballola Ltda. - cl. 8.
King United - Classe 11.
Classes 5, 3, 11, 14, 15, 16, 27, 28, S. Dini - Classe 3.
American 38 e 39 - Art. 117 nãq 1.
N.° 442.954 - Fenasil - Labs.
502.111 - Daigine
N.° 502.418 - O Popular fome Products çorp - cl. 3.
N° 42.243 - Indústria e Co- Sintofarma Ltda. - Classe 3.
Paroquia do Santíssimo SacraConfec- mércio Loury - Esmeraldo GraN.° 443.589 - Cimbra Wall - mento
N 9 502.232 - Ciclone
de Haja - Classe 32.
ções Ciclone Ltda. - cl. 36.
cioto - Classe 36 - Art. 117 Cimbra Cia. Itnp. Minas Brasil
N.°
502.464
- Karibé - Fran502.249
Dexa-Cortizon
N9
- Classe 16.
n.° 1.
co Sabões óleso Ltda. - Classe
Quimiof arma Ltda. - cl. 3.
N.°
467.231
-O
,Crisol
A
N.° 499.873 - Panificadora a
Asembléia da. Mocidade Batista a.° 46.
N° 502.632 -IFIL-IFIL Rainha do Boqueirão - Antunes
N.° 502.538 Rosena - Rose.
Imobiliária Figueiredo Ltda. - clas- Proença & Cia. Ltda. - Classes Carioca - Classe 32.
na
A. Administração IndúsN.° 46.124 9- Blindex - Santa triaS.
se 38. - Registre-se na cl. 38 com ns 41, 42 e 43 - Art. 117 n.° 1. Lucia
e Comércio - Classe 1.
Cristais
Ltda.
Classe
6.
N.° 500.535 - Clicheria Stuper
exclusão de placas, tabuletas, Impressos
N.° 503.135 - Helitec - C
N.° 470.684 - ABC -- Soc. Co- Helitec
- Sturne & Pereira Ltda. - Clasem cartazzes e cheques.
mercial e Administradora do ABC Classe 8. Comércio e Indústria N° 504.204 Emblemátic a:- Ca- ses 33 e 25 - Art. 117 n.° 1.
N.° 508.291 - Sociedade Rá- Ltda. - Classe 41.
simiro Silveira S. A. Ind. e Com. N.° 472.744 - Cremcafé - AlN.° 503.449 - Kidbell - Rotjdio Clube Suburbana - Orlando
ccl. 36.
man & Gurman - Classe 36.
N 9 507.397 - Kisby - João Bruno Forin - Classes 8 e 33 - Art.117 berto Pieralisi - Classe 42.
N.° 476.551 - Mark-M - FáN.° 503.598 - Cooper Sul BraLeonardo - cl. 48.
n.01.
Sicra - Sicra S. 21,
N.° 513.599 - Jaraguá Country brica Inbra S. A. Indústrias Quí- sil - Coop. Central Agrcola SulN 9 509.713
Brasil - Classe 41.
Imp. Com . Representações - cl. 8. Clube - Jaraguá Country Clube micas - Classe 1.
N.° 482.627 - Cema - MecáN.° 505.000 - Iogurte - Coop.
No 512.287 - Brahma Extra - - Classe 33 - Art. 117 n.° 1.
N.° 516.330 - Casa das Linhas nica Mata Indústria e Comércio Central de Laticínios do Paraná
Cia. Cervejaria Brahma S. A. - clasLtda. - Classe 41.
se 42.
- Casa das Linhas Ltda. - Clas- Ltda. - Classe 11.
N.° 488.929 - Guri - Pedro
N 9 512.629 - Alvorada Fluminense ses 12, 24, 22, 23, 36 e 13 - ArN.° 514.340 - Luso Mineira Martins da Silva - Classe 41.
- Carlos Jorge de Mell o - cl. 32. tigo 117 n.° 1.
N.° 489.246 - Falcon - Pos- Ferreira & Cia. Ltda. - Classe
N° 512.673 - Radiolix - Agfa AkN.° 518.925 - Mobiliadora Cas
29.
telo - Mobiliadora Castelo Ltda. tos de Serviço Falcon Ltda. - n.°N.°
tiengesellschaft - cl. 8.
515.815 - Bolsa e Câmbio
Alvaro - Classe 40 - Art. 117 n.° 1.
Classe 47.
N° 512.801 - Migrafon
- Heitor Picchioni - Classe 32.
Magalhães Pereira e Alisa Pontes de
Expressão de propaganda inCarvalho - cl. 8.
N° 512.993 - Imerpal - Imerpal
deferida
S. A. Mineração Ind. e Com. N.° 465.886 - Auto Drive Aluel. 16. - Registre-se sem dideito ac
ga Automóveis - Auto Drive
exclusivo
da
letra
I.
uso
S. A. Imp. e Com. -- Classes 6,
Durabel - Durabel
No 513.019
8,
11,2 1, 33, 28, .31, 32, .39, 47
e
Com.
cl.
36.
- S. A. Ind.
LEI N° 4.966, DE 1966
e 50.
N.° 513.920 - Ferrero Extra
Fino - Adolpho A. Ferrei° Insígnia indeefrida:

- Nome comercial deferido:
N° 496.606 - Itaqui - Benedito
da Silva Gomes - cl. 41.
N.° .379.243 - Usina Santa
N9 497.478 - Parapuã - Máquina
de Beneficiar Café Paraputã Ltda. - Cruz S. A. - Usina Santa Cruz
S. A. - Art. 109 n.° 2.
cl. 41.
N.° 445.905 Lab. HomeopáN° 498.627 - Estrada - Melkis
tico Fiel S. A. - Lab. Homeocl. 36.
Chaklian
, N° 499.379 - Fantbell - Rojtman pático Fiel S. A. - Art. 109 número 2.
cl. 36.
Gurman
N 9 499.814 - Nossa Seenhora do
Titulo de estabelecimento inAviso - Panificadora Nossa Senhora
deferido:
do Aviso Ltda. - cl. 41.
N.° 367.818 - Bantex MagaziN° 499.946 - Mercalbre caibras - Mercantil Brasileira de Cal- ne - N. Marcolongo - Classe 8,
38 e 39- Art. 117 n° 1.
çados Ltda. - cl. 36.
N.° 379.244 - Usina Santa Cruz
Emotion
N° 501.288 - Emotion
- Usina Santa Cruz S. A. Modas Ltda. - cl. 36.
N° 501.807 - 1001 - José Ber- Classes 1, 41, 19, 33, 42 e 47 nardino de Souza Vasconcelos - cl. 48. j Art. 117 n.° 1.
- Registre-se com exclusão de "cremei N.° 464.159 - A Principal Mode beleza". das - Isaquiel Pencak e Moszek

BENS DOS IMIGRANTES

N.° 513.865 - Vipavi - Vipavi

Parimentação Ltda. - el. 16
Classe 41.

Divulgação a' 969

N.° 513.957 - Telefer - Tele-

fer Ind. Metalúrgica Ltda. Classe 11.
N.° 513.982 - Itamar - Lm).Pavimentações Ltda. - Classe 1e
ches Itamar Ltda. - Classe 41.
N .°515.287 - Ourifarma Farmácia Ourifarma Ltda. Classe 38.
N.° 526.893 - Country - Indústria e Comércio de Rádios
Coutry Ltda. - Classe 8.
N.° 527.349- Vulcabab y - Cia.
Industrial Brasileira de Calçados
Vulcanizados Vulcabrás S. A. . Classe 36.
Insígnia deferida:
N.° 492.545 - ECIR- ECIR S. A. Engenharia Comércio e Indústria e Repres. - Classes 37,
7 e 16' - Art. 114.

Preço: NCr$ 0,08

A VENDA
Na Guanabara
Seção dr Vendas: Av. Rodrigues Alves, .11
Agencia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembélso Postal
Em Brasília
Na sede do D .1. N

e

N.° 501.762 - Bras Diesel :'lecânica Brasdiesel Ltda. --

*lasse 6. Frase de propaganda indefe'
:
rida
N.° 333.739 - Formiplac é For;idável - Comp. Química Industrial de Layinados - Classe
.1.° 23.
N.° 513.282 - Plano Entrega

imediata - Cacique Comercial e
Ímp. Ltda. - Classes 8, 11, 36,
37, 41, 42, 43, 33e 49.
N.° 513.160 - üm Enceramento por Semanas - Resinas Sintéticas e Plásticas S. A. Resinpla
- Classe 46.
Nome comercial indeferido:
N.° 323.367 - Fra.nce Bel Soc.
Manufatureira e Distribuidora de
Produtos de Beleza Ltda. - France Bel Soe. Manufsátreira e Dia-
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tribuidora de Produtos de Beleza
N.° 504.212 - Lumiére -- Ca- de março de 1977 com exclusâo
N.° 128.104 - NOvo processo
/ Ltda.
simiro Silveira S. A. Indústria de jogos de direção e molas
para fabricação de enfeites para
N.° 425.425 - Gemer Ferragens e Comércio - Classe 23.
IndúsN.° 987.459 Capelinha - árvores de natal-Harca
S.A ; - Cemar Ferragens S. A.
N.° 506.668
Elgin
Elgin Indústria
e Comércio Djalma e tria e Comércio de "f:sticos Sos N.° 469.980 - S. A. de Mate- Sweeper Company - Classe 6.
Raymundo da Fonte Ltda. - ciedade Anônima.
riais Elétricos Same - S. A. de
Titulo de estabelecimento in- Classe 46.
N.° 128.222 - Xso de fa' Materiais Elétricos Same.
N.° 787.395 - Ducal - Cia. bricação
deferido:
de ca 2.ça pelucia e
de Roupas - Classe 32 veludo artificiais
N.° 455.614 - Casa dos Anéis Brasileira
Exigências
aperfeiçoados
N.° 787.394 - Dtrc-ai - Revestimento Industr-TIal
- Barcellos & Caldas Ltda. Brasileira
de
Roupas
Classe
31
Têrmos com exigência§ a cum- Classe 6.
cotécnica Ltda.
prir:
N.° 787.379 - Ducal - Cia.
Exigências
N.° 134.075 - Processo e afiaBrasileira de Roupas - Classe 10 relhagem para o ensino de lin-,
N.° 466.169 - Bar e Mercearia
Termos com exigências a cumN.° 786.833 - Axios
Axios guas e ciências em geral - GeEstrela do Meier Ltda.
S. A. Indústria Mecânica
Clas- raldo de Paula Barros,
N.° 489.379 - Republic S.A. prir:
se
21,
N.° 131.414 - Um nôvo tipo de
N.° 456.628 - Soceres EngeIndústria e Comércio.
N.° 786.718 - Revlon - Re- aparelho para fazer solda (gaseiN.° 489.381 - Republic S., A. nharia Comércio e Indústria S. A.
ficar bebidas) - Sabety GrasN.° 468.434 - Belacap S. A. vlon Inc. - Classe 48.
Indústria e Comércio.
siani.
N.° 786.193 - Sweet Skin Indústriae Comércio de Veículos.
Exigências
Perfumes Coty S. A. B. -- CiasN.° 511.203 - Henrique Fra- se
Expediente das Divis8U
48.
goso Ribeiro.
Têrmos com exigências a cumSeçbes
N.° 786.168
N.° 531.847 - Confecções de
Tarpol - Lab. prir:
Roupas Florik Ltda.
Andrômaco S. A. - Classe 3.
De 4 de abril de 1969
Chicopee Manufacturing Corpa
N.° 785.977 - Tigre - Naoll
N.° 531.927 - Loja Mecânica,
- No pedido de transferncia da
Estamparia
e
Plásticos
Ltda.
Cia.
Nacional
de
óleos
VegeMarcas deferidas:
patente nê.° 63.394 - Privilégio
N.° 531.928 - Expresso Patrí- tais - Classe 41,
de invenção.
N.° 180.376 - Di Ciccci - -DI cio de Transportes Ltda.
N.°
787.904
Artar
Artar
Comercial e Agrícola
Cicco S. A. Comércio e Indústria
N.° 532.246 - José Maria Soa- - Comércio e Indústria de Ca- S.Manacas
A. - No pedido de transfe- Classe 16.
res Leite.
bos Selos Metálicos e Mecânica rência da patente n.° 74.283 N.° 446.782 - Perola - CerveN.° 782.822 - Cia. Imperial Ltda. - Classes 11 e 33.
Privilégio de invenção..
jaria Perola S A. Indústria, Co- de Indústrias Químicas do Brasil.
Rendaste S. A. Indústria de
mércio e Agricultura - Classe
Reconsideração de despacho: Toalhas Plásticas - No pedido
Diversos:
n.° 42.
de transferência da patente dese-.
N.° 486.076 - Cessatosse N.° 258.696 - Mecânica JoaUsabra Indústria e Comércio nho ou modelo industrial 6.060.
Jorge Aschton Sobrinho - Clas- mar Ltda. - Arquive-se.
S. A. - Na reconsideração que
se 3.
N.° 305.358 - Walgratz Repre- deferiu a marca Usibra têrmo nú
Rendaste S. A. Indústria de
sentações
S.
A.
Arquive-se.
N.° 489.340 - Biol - Birigui
mero 501.653 - Nego acolhimen- Toalhas Plásticas - No pedido
N.° 381.321 - Resilam in- to ao pedido de reconsideração de transferência da aptente deseÓleo Biol S. A. - Classe 41.
N.° 509.451 - Cera Assetinada dústria e Comércio Ltda. - Ex- interposto e mantenho o despa- nho o umodelo indust ,ial 6.130.
- 1010 - Bozzano S. A. Comer- peça-se o certificado com os cho recorrido de registre-se.
Manacas Comercial e Agricolad
cial, Industrial e Importadora - exemplares de fls. 13 a 15 de
S.
A. - No pedido de transfeacôrdo com o despacho de fls. 11
Classe 48.
EXPEDIENTE DA DWISÃO
rência da p atente privilégio de
verso.
DE PATENTES
N.° 512.994 - Tesouro - Laninvenção 6.368.
N.° 507.947 - Indugema Ind.
ches esTouro Ltda. - Classe 41.
Blomaco Industrial e ConstruGeral de Malharia Ltda. - ArDe 4 de abril de 1967
Insígnia deferida:
tora S. A. - No pedido de
N.° 506.379 - CM! - CMI - quive-se.
N.° 531.938 - Expresso ComeRepublicado por ter saído com transferência na patente modelo
Consórcio Mercantil de Imóveis
industrial 6.177.
ta de Transportes Ltda. - Pros- incorreções.
- Classe 33 - Art. 114.
siga substituindo a classe 50 pela
Pucci S. A. Artefatos de BorPrivilégio de invenção defeTítulo de estabelecimento de- n.° 38.
racha - No pedido de transfea
rido:
ferido:
N.° 532.577 - José Roberto Marência
lidde5na65n0a. tente modelo de uti .t
N° 113.635 - Processo de faN.° 507.852 - Auto Mecânica chado Filho - Prossiga-se substituiu-se
a
classe
50
Pela
38zer um corpo semi cristalino viUniversal - Itelvino Acylino FaKiyoji Takahashi - No pedido
Ptorrogação de mareais:
dro termicamente cristalizável rina - Classes 6, 11, 21 e 33 de
transferência na patente pri-.
Vidros
Corning
Brasil
S.
A.
Art. 117 n.° 1.
Foram mandados prorrogar os
N.° 118.213 - Processo para a vilégio de invenção 4.675
p
rocessos
abaixo
mencionados.
Marcas indeferidas:
preparação de feno-metil-peniN.° 129.828 - Richardson -s
N° 784.234 - Mus' rong - cilinato de N2 (ou 9, ou 71 4' Merrell Inc.
N.° 199 601 - Olodex - Labs.
Arrnostrong Machine Works- ( beta-hidroxi-etil )-di-etileno-diHumanitas S. A. - Classe 3.
N.° 140.164 - Francis Earle
N.° 311.528 - 4.° Centenário Classe 6 - Prorrogue-se o regis- amino-metil-tetra-ciclina So- Laboratories Inc.
tro
até
3-1-77
sem
exclusividade
ejete D'Etudes, de Recherches et
- S. A. de Vinhos e Bebidas
N.° 141.094 - Bohm (St Haas
da rep resentação do artigo cons- D'Applications Scientifiques et Company.
Caldas - Classe 42.
tante da marca.
Medicales E . R . A. S .M.E.
N.° 304.395 - Pearlon R. S.
N.° 149.026 - Lee Cheung Waá
N.° 785 903 - Mirim - Pan
N.° 125.957 - Processo Para
- Cia. Dental Primas Comércio Prod. Al i mentícios Nacionais SoN.° 150.179 - Lipoqinmica Liproduzir éteres mistos de hexa- mitada.
e Indústria de Artefatos Dentá- ciedade Anônima - Classe 41.
rios - Classe 10.
N.° 150.966 - Millo Zanni,
N.° 785.980 - Peias - incasa metilol melamina - American
N.^ 315.033 - Clarice - Co- - Indústria e Comércio Catari- Cyanamid Company.
N.° 151.954 - Rhone Poulene
mércio e Indústria Germano Stein nense S. A. - Classe 48.
N.° 127.301 - Processo para S. A.
S. A. - Classe 41.
N.° 786.194 - Epreuve - Per- produzir uma substância antimiN.° 151.433 - Alfred Johann
N.° 347.146 - São Gonçalo - fumes Coty S. A. b. - Classe 48 crobial. M-188 o raio de.ad:ção
Julius
Cerveny.
Indústria e Comércio Agro PeN.° 780 506 - Neptuno - Nep- ácido do mesmo - - Abbott LaboN.° 152.098 - Pure Chemicals
cuária São Gonçalo Ltda.' - Cias tuno - Fábrica de Roupas de ratories.
Ltd,
se 41,
Banho e Agasalho S. A. - ClasPrivilégio de invenção indeN.° 426.435 - Apex
Roland se 24.
N.° 151.700 - Umaji Nishita
ferido:
Boiteux - Classe 11.
N.° 786.508 - Prophyl - Labs.
e
Tsuneaki
Nakamura.
N.° 455.936 - Griseofulvin - Silva Araujo Rousse] S. A. N.° 90.993 - Nova carreta com
Léo -L ah. Léo do Brasil S. A. Classe 3.
freio automático - Andre To- EXPEDIENTE DO SERVIÇO
- Classe 3.
N.° 786.646 - •ACCO - An- seno,
RECEPÇÂO, INFORMAÇÃO -„. N." 493.261 - Vitabril - In- derson Clay ton & Co. S. A. InE EXPEDIÇÃO
N.°
124.128
Processo
de
fadalecio de Souza Dias - Classe dústria e Comércio - Classe 23.
bricação
de
alças
para
pastas,
n.° 46.
N° 787.972 - Ilhofil
SacieDe 4 deabril de 1967
malas, frasqueiras, sacolas e conN.° 498 095 - 'Siderúrgica Jo- té Rhodiaceta - Classe 36.
gêneres
Dober
&
Cia.
Ltda.
Exigêncais.
feir Jofeir S. A. Comércio e
N.° 787 975 - Rhofibre
SoIndústria de Ferro - Classe 5.
cieté Illind i nceta - Classe 34.
N.° 127.961 -- Processo e maRhône Poulenc S. A. N.° 504.302 - Super Sabão de -N.° 786 679 - Fab sill - Fá- trizes para a feio:cação de penas pedido de pagamento da anuidaCU° em Pó Alvalux
Joelmo- brica de. Auto Peças Sul Lida - para escrever Font & Cem/ de da patente privilégio de UI,
raeS Rosa
Classe 40.
Classe 21 - Prorrogue-se até 8 Ltda.
venefin n.°711.602.
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PATENTES DE INVENÇÃO
..
Publicação feita de acardo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
o deferimento do pedido, durante
Da
data
da
publicação
de
que
trata
o
presente
artigo,
começará
a
correr
o
prazo
para
â 29
Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se jisigarem prejudicados.
poderao spresentar suas oposições No

30 CUM

TERMO N v 136.557
Vide do topo do dito membro denta.,
do
corpo
do
dito
membro
e
a
•
uma
material altamente condutor térmico, insDe 20 de fevereiro de 1962
talado rigidamente com uma forma de área ' aberta numa . superfície extrema
De 2() de fevereiro de 1962
ali» dentro da dito área e' enchendo do dito membro, Contin.ua com o. dito
Estados Unidos
Ainp lncorporated
Philco Corporation- — Estados Uniurna porção maior; urna pasailisa de rasgo; condutores. de' haste incluindo da América.
dos da América.
transistor no dito bloco, montada em um primeiro condutor oposto à outra
Titulo: «Um par de blocos de união
Titulo: «Unidade Scmicondutoras. ambas as pernas do ali»; e tios de superfície extrema, outr o . candutbr
pêlo de transistor fixados àà dita pas- oposto à outra superfície extrema e um para conexão elétrica isolados elêtricaPetlf03 Cara..ter:tucos
tilha e incluindo um fio que se estende terceiro condutor oposto a uma super- Mente».
Pontos Característicos
para baixo dentro da extremidade in- fície lateral intermediária do dito dissi1 In a unidade semicond utora, terna da abertura do dito eU» e late- pador de calor; e um transistor cimeira
1 -- ' Um par de blocos de união
caractenzada pelo fato de compreen- ralmente para fora da dita abertura todo na dita .superfície do tOpo: estenpara
conexão elétrica isolados elètrica•
der cio combinação, uma pastilha de para urna das ditas extremidades de dido através da dita superfície do tapo,
mente, em que cada bloco tem abertutransistor dotada de pêlos de crieser, condutor de haste. .
estendido através da dita abertura e ras paralelas para acomodar conecto'
coictor e base tinos e um bloco con: •
6 . L1 m a unidade szmicondutora,
res elétricos para casar via conectores
pacto, eletricarnente isolante e Mrtnica- caracterizada pelo fato de compreender tendo um pêlo de coletor estendido
elétricos no outro bloco, caaacterizado
ar.en(e condutor dotado de uma super- como unidade transistora, uma baste através da dita abertura ao dito pripelo fato de ter nervuras que propora
fície aproximadamente estendida com e preenchida com vidro; um bloco dissi- meiro pêlo de' condutor e emissor escionam ressaltos e estendidos na direção
iporiiindo mim porção maior de uru pador de "calor em forma de «U» feito
tendidos até aos ditos segundo e ter- das aberturas para, deformar elasticalado da dita 4. stilha, i;endo o dito em sobre niquilado, previsto na dita
mente saliências que se estendem tranS•
bloi o tencido para receber, com folga haste, com a abertura do «U» estendida ceiro condutores.
versalmente das nervuras, quando os
um dos dite:. pêlos delgados, condutor para uma superfície extrema lateral do
12 — Quaisquer das novas .c;iractea blocos são casados de modo que em
da dita rastilho a um ponto lo. a do dito bloco; condutores de haste estear
risticas de' construção' ou combinação cada um dos dois lados opostos dos
(fito
didos através do vidro da dita haste canso exposto ou descrita não obstante blocos, um ressalto é travado contra
in a unidade se anconjuiora • e ao longo da superfícid aprazadas os pontos precedentes ou Obetivos e uma saliência quando os blocos são
2
caracterizada polo tato de que com- paralelos do dito bloco a uma distancasado completamente e livraveleente
preende um bloco metálico clobirda de cia pequena das ditas superfície; uma características estabelecidos da .inven- para reter os blocos em relação de
uma superhcie de topo revestida coa camada de material resinoso numa su- aão conforme expostos.
união.
urna substãncia eletricamente isoladora perfície do topo cio dito bloco; e uma
A requerente reivindica cie acôrdo
2 — Um par de blocos de acôrdo
e termicamente cone utora para caga to- pastilha de transistor, na dita camada, com a Convenção Internacional e
com o ponto 1, caracterizado pelo fato .
mento com o lado interior de um "cor- com pêlos incluindo um pêlo que se
po semicondutor tino, , proporcionando O estende atcavc:s da dita abertura a rima Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de de que um .bloco tem nuns dos seus
dito bloco a montagem fácil com o dito extremidade dos ditos condutores e ou- 27 de agosto de 1945, a prioridade do lados um recesso alongado para receber
corpo semicondutor por mais de iun tros pêlos estendidos para cima para correspondente pedido depositado na em engatamento de união longitudinal
uma das nervuras, tendo o recesso uma
canal estendido da dita superlicje
os outros condutores.
Repartição de Patentes dos Estados das saliências para esgotamento do estõpo dentro do bloco, abrindo arraves
7 — U M a unidade semicondutora,
de unia superfície lateral dri bioco e caracterizada pelo fato de compreender Unidos da América, em 20 de feverei. talo elástico com o ressalto da nervia.
rim.
adaptada para receber um fio de pêlo uma pastilha de transistor de alta fre- rode 1961, sob o n9 119.755.
do dito corpo semicondutor estendido qüência dotada de três pêlos delgados;
3 — Um par de blocos de acendo
de um eletrodo no dito lado interior um bloco firme, cláctil, elêtricamente
com o ponto 1, caracterizadO pelo lata
dentro e através do, dito canal ali"re
dito isolador, aberto centralmente dissipador
de que o recesso é localizado numa
do contacto com o dito bloco e
de calor aproximadamente coextensivo
capota num dos blocos, recebendo a
manga de haste.
com e suportando completamente a dita
capota o outro dos blocos.
3 — U in a unidade semiconclutora. pastilha, com a abertura do bloco re4 — Um par de blocos de acordo
caracterizada pelo fato de compreender cebendo um dos ditos pêlos; e um sisCOLEÇÃO DAS LEIS
com os pontos 2 ou 3, caracterizado
tema
de
condutores
de
haste
estendidos
meios de montagem para uma unidade
por ter nervuras em forma de bordas
se ai:condutora chata que • compreende ao longo do dito bloco, tendo os ditos
para serem acamadas sobre a nervura
uma ferradura compacta niquelada em pêlos- extremidades fixada aos ditos
1966
quando os blocos são casados.
.
•
cobre dotada de uma superfície de condutores de haste.
5 — Um par de blocos de acôrda
tôpo em forma de ferradura revestida
8 — Unia unidade de acordo com o
VOLuiviE
de resina aproximadamente estendi& ponto 7. caracterizada pelo fato de que
com os pontos 3 e 4, caracterizado
pelo fato de que as nervuras em forma
com a maior parte do lado inferior da o dito bloco consiste substancialmente
ATOS DO PODER
de borda engatam elasticamente ura
unidade semicondutora plana, sendo a em metal dástiu, com resina unindo a
LEGISLATIVO
lábio na capota e têm ,ressaltos para
abertura da dita ferradura . um rasgo dita pastilha ao dito metal.
Leis de outubro . a dezembro
engatamento do estalo com o lábio
de dimensão suficiente para receber,
Divulgação n° 985
9 — Urna unidade de acôrdo com o
com alguma folga, um fio de pêlo
quando os blocos são casados consolePREÇO NCr$ 6.50
estendido de um eletrôdo numa parte ponto 7. Caracterizada pelo fato de que
tara ente .
central do dito lado inferior, para bai- o dito bloco consiste substancialmente
VOLUME
VIII
6 — Um par de blocos de acordo
e
lateralnicnta
de
berílio
.
xo dentro ido dito rasgo
com o Ponto 3, ou pontos 3 e 4, ou
através e proveniente do mesmo.
10 — U in a unidade semicondutora.
ATOS DO PODER
3 e 5, caracterizado pelo . fato de que
EXECUTIVO
4 — Unia unidade semiconciutora caracterizada Pelo fato de compreender
um outro ressalto no' outro bloco engapara uni transmissor, caracterizada pelo um corpo eletricamente isolador, conDecretos de outubro a dezembro
fato de compreender: urna haste; um dutor de calor, rígido, em forma de
ta sulia borda da capota a um par de
Divulgação
n°
986
bloco de metal em forma de ferradura dl> dotado de urna superfície em forbordas chanfradas no outro bloco en-,
NCr$
8,50
PREÇO
que assenta plano • na dita baste com ma de «L1» plana; uma pastilha de
gata um par de bordas complementares
um revestimento de resina no tôpo do transistor de alta freqiiência aproximaA. VENDA:
na capota relativamente para centrar
dito bloco; e em amplo contacto com damente cocxtensiva com a dita superNa Guanabara
o dito revestimento, urna pastilha da fície e ligada a ela, sendo o dito pêlo
os blocos.
Seção de Vendas:
transistor com fios de pêlo delgado só- de coletor e o transistor recebido com
A requerente reivindica de acordo
folga
no
rasgo
do
dito
«U»
e
estendido
Avenida Rodrigues Alves n.° 1
bre ela, estendendo-se um dos ditos
com
a Convenção Internacional e o
fios dentro da extremidade interna do a partir da extremidade aberta do dito
Agência I:
dito rasgo e lateralmente para fora do rasgo.
Art. 21 do Decreto - lei n9 7.903, de
Ministério da Fazenda
11 — Urna unidade de semicondutor
dito bloco.
27 de agósto de 1945, a prioridade do
; Atende-se a pedidos pelo
5 U m a unidade •semiconclutora, de haste, caracterizada pelo fato de
Serviço de Reembolso Postal
correspondente
pedido depositado na
compreender
uma
manga
de
haste
metácaracterizada pelo fato de compreender,
Em Brasília
Repartição de Patentes da Itália, eia
em combinação, com uns sistema de lica, uma placa metálica saibre ela, um
Na sede do D. I. N.
extremidades do condutor de haste ge- membro dissipador de calor metálico
21 de fevereiro de 1961, sob o Mune*
r;ilmente paralelas que definem urna compacto em dita placa com uma aber10.640.
Arca de montagem entre elas: um blo- tura estetsclicla de um rasgo na super,
TERMO N.' 136 550

; co geralmente em forma de all»
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publicação começará
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da date da oposições ao Departamento
o
prazo
de
60
dias
para
o
deferimento
do
pedido.
Durante
Osso
praso
poderão
apresentar
nuas
a correr
julgarem prejudicados com a sonceaM do registro requerido
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se
proademearlase,
salinas para picar e moer legumes e cais, livros fiscais, notas
(Ie.
, sts elétricas, tervedorea, letras de câmbio, rótulos e etiqueto))
carne,
resistênc
"-marcial Wagner S.A.
estufas, ventiladores, paenlas e bule() papei, caixas e caixotes de papel, blocos
São Paulo
elétricos, refletores, relógios de ar re- de papel para cartas, envelopes, caemchuos e sacos de papel
frigerada, tonaras elétricas, máquinas
•
Classe 32
VIAKT
biográficas e cinematográficas, camS..vnuio—Capita/
painhas elétricas, garrafas térmicas, re- Para distinguir: Almanaques, agend..s.
gadores automáticos, lâmpadas, apare- anuários, álbuns impressos, boletins, calhos
de luz. fluorescente, aparelhos de tálogos, edições impressas, revistas, ór- da0011rClasse 33
comunicação interna, esterilizadore4 con- gãos de publicidades, programas radioTitulo deEstabeelchnento
densadores. bobinas, chaves elétricas, fônicos. rádio-televisionadas, peças teatra,s e cinematográficas, programas
Tèrmos na. 765.301 a 765.307, de
comutadores, interruptores, tomadas de
•
circenses
24-8-1966
corrente. fusível, aparelhos fotográficos
(2asse 11
Comercial Wagner •S.A.
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- Ferragens, ferramentas de Cicia espécie
São Paulo
mação. abat-jours e lustres. máquinas cutelatia em geral e outris aregcs de
metal a saber: Alicates, alavancas. or.
Para lavar roupas para teso
inações de metal, abridores tEti2 beme.
doméstico
arame liso ou farpado, assadeiraa, aça.
Classe 1
careiros; brocas, bigornas, bainelas,
Para distinguir: Absorventes, acatona bandeljas, bacias, baldes, bimbonieres:
eidos, acefatos, agentes quitnicos pera bules; cadinhos. cadeados, cazEçaia, co-'
tratamento e coloração de fibras, te. 'heras para pedreiros, correntes. cabides
'idos. couros e celulose; água-raz. al- :haves: cremones, chaves de paralusw.
oumina, anilina% alternem _alvaiade. ali conexões para encanamento, colunas.
vejantes industriais. alumiou° em pó, a.aixas de metal para portões, canos de
tunis. fôrmas pura doces, freios para .nioniaco, anti-Incrustantes. anti-oxidan. ateara chaves de tenda chaves Isglêsa,
estrudas de tarro. trig:deiras; ganchos 's. anti - corrosivos, anti - detonariteo. ozo- cabeções. canecas. ci pos, cachepots.
grelhas gar'os, ganchos para quadros tatos, água acidulada para acumulado- :antros de mesa, coqueteleiras, caixas
IndoBrasilein,
gonzis para darruagens: insígnias; li- res, água oxigenada 'para fins industri- sara acondicionamento de alimentaa.
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo eis amônia: banhos pare galvanização caldeirões, caçarolas, chaleiras, coleteiClasse 38
Carteos comerciais e de visitas, recibos, ¡arras; machadinhas, molas para porta, benzinas, benzo). betumes, bicarbonato -as, conchas coadores; distintivos. de.
chegues, faturas, duplicatas, notas fis- molas para venezianas, martelos, der- 'e sódio. de potássio: cal virgem. car- aradiças; enxadas, enxadões, optemo,
cais, livros fiscais, notas promissórias, retas. matrizes; navalhas; puas; pás, ,.)re vões, carbonatos, cata1izadores, celulo. engates, esgu:chos, enfeites para arreina,
composições. ex- %tribos, esferas para arreios, acaumaLetras de câmbio, rótulos e etiquetas de gos. parafusos,. picões, porta-gelo; po. se. chapasdefotográficas.
incêndio, cloro, corrosivos. eiras; formbrs, !vices, ferro paro cortar
tintores
papel, caixas e caisotes depapel, blocos seiras, porta-pão. porta-jóias, paliteiros
descoran- :apim. errolhis, facas, facões, fechode papel para cartrs, envelopes e car- panelas. roldanas, ralos para o:aas, rebi cromatos, corantes, creosotos:
tes, regadores: serviços de chá e café, tes desincrustantes, dissolventes; eanul. l uras ferro comum a carvão, féruteirao,
tuchos e sacos de papel
sões fotográficas, enxofre. ater. asmal. anis. fôrmas para doces, freios paro
serras. serrotes, sachos, sacarrolha:
Classe 32
tes, eestearatos: fenol, filmes sensibili. estradas de ferro, frigIdeiraSi çascbw,
souras.
talher,
torqueze,
Para diseinguir: Almanaques, agendas
zados para fotografias, fixadores, fluitenazes,
travadeiras,
celas
dt
arame,
torgar'os, ganchos para quadras
anuários, álbuns e2pressos, boletins, cados para freios,, formol, tosfatos Inclua.
tálogos, edições impeessas, revistas. ór- neiras, trincos, i:ubos para encanamento triais, fósforos industriais. fluoretos .aonzis para clarruagens; insIgnias; ligãos de publicidades, programas radio- trilhos para pirtas de correr. taças, Fundentes para solde; galvanizadores mas, lâminas, liroreiros. latas de lixei
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea travessas, turibelos; vasos, vasilhames gelatinas para fotografias e pinturoa 'arras: machad:nhas, molas para porta.
e verruma
trais e cinematográficas, programas
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; empar- molas para venezianas. martelo°, darcircenses
Classe 5
meabilizantes, ioduretos !acaso maaaas -elas, matrizes; navalhas; puas; pão. proa
Aço em bruto, aço preparado, açc para pintura, magnésio, mercaria nitra- Aos, parafusos, picões, porta-gélo; por
Classe 16
doce, aço para tipos, aço fundido aça tos. neutralizadores, nitrocefulose; pra seiras. porta-pão, porta-ióias, paliteiros,
Pare distingue . : Materiais para constru- Parcialmente trabalhado, aço pálio, açc oxidos, oxi(lante, óleo para pintura óleo panelas, roldanas, ralos para p:as, rebições e decorações: Argamassas. argila. refinado bronie, bronze em bruto ou de linhaça, produtos químicas para im. tes, regadores; serviços de chá e café,
areia. azulelos batentes. balaustres, blo- parcialmente trabalhado, bronze de pressão, potassa industrial, papéis he. :erras, serrotes, sachos, sacarrolha: liNZe
eos•de cimento. olocos para pavimenta, manganês, bronze em pó, bronze em liográficos e prellocopista. películas sen. noras. talheres atlhadeiras, torqueze,
ção. calhes. cimento, cal. cré. chapas
barra. em fio, chumbo em bruto ou siveis, papéis para fotografias e análi- tenazes, travadeiras. teías de arame, te>
isolantes. caibros. ca l xllbos, colunas, parcialmente ' preparado cimento noa ses de laboratório, pigmentos, potassa. neiras, trincos, tubos para encanamento,
abanas para coberturas, caixas dágua.
tático, cobalto, bruto ou - parcialmente pós metálicos para a composição de tin- trilhos para , irtas de correr. taças.
faixas de descarga para etixos. edifica- trabalhado, couraças, estanho bruto ot tas preparações para, fotografias, produ- travessas, turibulos; vasos, vaininmeo
ções preanoldadas. estuque. emulsão de
e verruma
tos para niquelar. pratear e cromar.
base asláltico. estacas, esquadrias, estru- parcialmenre trabalsado, ferro em brutc p:rodutos para diluir tintas, preassiatos,
Classe 8
turas metálicas para construções. lame- em barra, ferro manganés, ferro velho reativos, removecibres, sabão neutro.
las de metal. ladrilhos, lambris, luvas gusa em bruto ou parcialmente traba sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes, Para distinguir os ceguintes artiwta a'`O•
41ale
de Junção. lage.s, lageotas. material 130- lhado, gusa temperado, gusa maleável sililetos, soda cáustica, soluçõea quimi- tricas: Rádios, aparelhos de televisão
(ante contra frio e calor, manilhas, mas- lâminas de metal, lata em h:31ra, lata( cas de uso industrial, solventes, sulfa- pla-ups, geladeiras, carreteiras, apara>
oas para revestimentos de paradas, ma- em tôlha, latão em chapas. latão em tos, tintas em pó, liquidas, sólidas eu lhos de refrigeração, enceradeira, co
deiras para construções, mosaicos, pro- vergalhões, ligas metálicas, liroalhaa pastosas para madeira, ferro, paredes. Oradores de pó fogões, fornos e fuerea
dutos de base asfáltico, produtos para magnésio, manganês, metais não emita. construções, decorações, couros, tecidos, acima elétricos, chuveiros, aquecedores
tornar impermeabilizantes as argaanas.- !Irados ou parcialmente trabalhados, me. fibras, celulose, barcos e veículos. talco balanças, ferros elétricos de engomar o
tais em massa metais estampalos,
supre.
eas de cimento e cal. hidraulica, pedreindustrial thiner, vernizes. zarcão Passar, batedeiras, coquetebeiraN
metais para solta, admitet a zinco
medistes, liauldificadores elétricos. sag.
gulho. produtos betuminosos. ImpermeaTérmos na. 765.0S a 765,312, de
bilizantes líquidos ou sob o'lltras formas
quinas para picar O moer legumes o
Classe 8
24-1966
carne. resistências elétricas, fervedorcõ
para revtstitnento e outros como na paComercial Vaguer E. A.
estufas, ventiladores, pautas o bula
vimentação. Peças ornamentais de ci- Para distinguir os seguintes artigos eléelétricos, refletores. relógios de or
mento ou gesso para tetos e paredes. tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
São Paulo
papel pare torrar casas. massas anti- pick-ups. geladeiras, sorveteiras, apare.
[Aguada fornias elétricas, máquiter.J'
fotográficas a cinesnatográficzn
acido, para uso nas construções. pari lhos de refrigeração. enceradeiras, 'asminhas elétricas, gezratas térmicos, ric>
nuetes, portas. portões, pisos. soleiras piradores de pó fogões, fornos e foga.
rasileitta
0
G'12R
W
In
gacrores automáticos, lâmpadas,
para p ortas. tijolos, tubos de concreto. relroa elétricos. chuveiros, aquecedores.
Classe) 38
telhas, tacos. tubos de vtntilaçâo. tara balanças, ferros elétricos de engomar e Cartões comerciais e de visitas, recibos, lhos de lua fluorescente, apareUo
opes de cimento. vinare vigamentos e passar, batedeiras. coqueteleiras. expre- cheçaa, faturas, duplicatas, notas lis- -omunicaçâo Interna, eaerilin-~ Grismedoreaa liquidificadores elétricos, mávitral
%MIO n' 765.293, de 24-8-1966

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artgos de
metal a saber: /cates, alavancas, armações de metal. abridores de latas
arame liso ou tarpado, assadeiras. açoaareiros; brocas, bigornas, baixelas.
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres:
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co
:heras para pedreiros correntes, cabides
chaves; creruonas. chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
acari, chaves de tenda, chaves isglêsa.
cabeções, canecas. cipos, cachepots,
centros de mesa. coqueteleiras caixas
para acondicionaniento de alamentos
caldeirões, caçarolas, chaleiras, eatetel.
ras, conchas coadores; distintivos, do.
•aradiças; enxadas, enxadões, esferas
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esteras para arreios, espuma' Seiras; tormoes, 4oices, ferro para .:ortai
capim terrolhis tacas, facões, fechaduras ferro comum a carvão. teru-eir.,,s
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MARCAS DEPOSITADAS
affiNeilnMOMINIMed,

Pubucaçâo feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. , Da data da publicação começará
G cone: o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao. Departamento
aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
, Nacional da Propriedade
nNewIRa

densadores. bobinas. atáveis elétricas
comutado/ és, interruptores (amadas de
corrente. tusivel anareMc. ,: totograticos
e cinematográgicos. filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi•
moção. abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 5
AÇO em bruto, a4„o preparado, açc
doce aço para tipos aço fundido. aça
riarcia 'mente trabalhada. aço pálio açc
refinado. bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, Dronze em pó. bronze em
barra em tio, catimbo em or.uto 'os
parcialmente preparado , cimento mecobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
parcialmente trabalhado., (erre em bruto
em barra, terro manganês, terro velho
gusa em bruto ou parcialMente traba•
Ihado. gusa temperado gusa maleavai
lâminas ae metal, lata em tôlha, tatâc
em tellha, latão em chapas, :ata° eu,
vergaihões. liga metal:ca. limafaas
magnésio, manganês, metais não traba•
lhados ou parcialmente traba1aadas me.
tais em massa, metais estampados
metais para solda, niquel. curo, zincç.
consiga& e zinco liso em tõ!has
Termo n.9 765 . 313, de . 24, 8 -1966
Comercial Wazuer S.A
sa •

so

ASPECTOMAT

res, água oxigenada para fins industrilis amónia: banhos pare galvanização,
ienzinas, benzol, betumes, bicarbonato'
de sód p:,...de potássio; cal virgem. carvões. caabonaros, catalizadores. celulo.
,e. chapas totográficas. composições. extintores de incêndio, cloro. corrosivos,
:romatos. corantes. creosotos; descorantes desincrastantes. dissolventes; amua
:ões fotográficas. enxofre, ater. esmaltes: eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias. fixadores. fluilo para freios, formol,, .tostatos industriais. fósforos industriais, fluoretos
tundentes para solda: galvanizadores
gelatinas para fotografias e pinturoe,
sacarina: hidratos, hidrosultitos; impesinc ailizantes, ioduretos. lacas: massas
aara pintura, magnésio. mercúrio. nitra
?os. neutralaadores, nitroceluftiser .prca
oxidante. óleo para pintura óleo
le linhaça, produtos químicos para imp ressão, potassa industrial, papéis halográficos e preliocopista, periculas senavais, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa.
nós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias. produtos para niquelar. pratear e cromar,
Produtos para diluir tintas. prussiatos.
reativas. removedores, sabão neutra
;ais. salicilato& secantes. sensabilizantes.
;diletos. soda cáustica, soluções guiaria
:as te uso industrial. solventes. mita:os. tintas 'em pó. liquidas, sólidas ou
Jastosas para madeiras terso. parada&
construções. decorações, couros, tecidos.
fibras. celulose, barcos e veiculos.
industrial, thinea vernizes, zarcão

Classes: 1, 8, 32, 38 e. 33
Insígnia Comerciei
Termos ns. 765.314, 765.315, 765.334
e 765.335, de 24-8-1966
Comercial Waguer S.A.
São Paulo

PRAKTICA
Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques
anuários. -boletins, catálogos. jornais
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão.
publicações, revistas. folhinhas impres•
sas e programas circenses
'Od•

Classe 38
Cartões comerciais e de visitas, recibos,
cheques, faturas, duplicatas, aotas fiscais, livros fiscais, notas promissórias,
letras de câmbio rótulos e etiquetas de
papel, caixas e caixotes de papel„ blocos de papel para cartas, envelopes,
cartuchos e sacos de papel
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona
ácidos, acetatos, agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, te'
ciclos. couros e celulose; água-raz, aifiumina. anilinas: alumen. alvaiade. al/Mantes Industriais, alansinio em pó.
• monlaco, anti-incrustantes. aati-oxidantes. anti-corrosIvos, antl-detonantes. azotatos, água acidulada para acumulado-

Termo n.o 765.318, de 24-8-1966
Comercial Wagner S.A.
São Paulo

Classe 33
Insignia Comercial
Termos os. 765.319 a 765.322, de
24-8-1966
Comercial Wagner S.A,
São Paulo

PRAITICAM
Ind, Brasileira
-

piradores de pó, fogões, fornos e fognA
reina. elétricos, chuveiros. aquecedores,
aalanças, ferros elétricos de engomar e
•assar, batedeiras. coqueteleiras. expresl
medores, liqUidificadores elétricos.
quinas para picar e moer legumesal%
carne. resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos.. -refletores, relógios de ar rei
frigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. .cala
painhas elétricas, garrafas térmicas. te.
gadores automáticos, lâmpadas, aparo
l hos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterillzadores COn.
densadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. tusivel. aparelhos totograticoo
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóciplos. óculos,. aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres. máquinaé
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins,
tálogosa edições Impressas, revistas. $5Pi
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teaa
trais e cinematográficas, programas
circenses

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona.
içados, acetatos, agentes químicos para
) tratamento e coloração de fibras, te.
:idos, couros e celulose; água-raz. al)umina, andinas; alumen, alvaiade, al./elantes industriais, alumínio em pó.
Classe 38
atoniaco, anti-incrustantes. anti-oxidantes. anti-corrosivos. anti-detonantes, azo- Cartões comerciais e de visitas, recibos,
tatos, água acidulada para acumulado- cheques, faturas, duplicatas, notas fisres, água oxigenada para fins inclastri- cais, livros fiscais, notas promissórias,
ais. amônia; banhos pare galvanização. letras de câmbio, rótulos e etiquetas de
benzinas. benzol. betumes, bicarbonato papel, caixas e caixotes de papel, blocos
de sódio, de potássio; cal virgem, car- de papel para cartas, envelopes, carta.
chos e sacos de papel
vões, carbonatos, catalizadores. celulo•
Classe 8
se. chapas totográficas. composições. exTermos ns. 765.324 a 765.327, de
Para distinguir os seguintes artigos elé• tintores de incêndio, cloro, corrosivos.
24-8-1966
tricos: Rádios, aparelhos de televisão cromatos, corantes. creosotos: descoranComercial Wagner S.A.
pick-ups, geladeiras, surveteiras, apare. tes desincrustantes, dissolventes; emulSão Paulo
lua de retrigeração, enceradeiras. as sões' fotográficas, enxofre. eter. esmalaradores de pó. fogões, tornos e toga "es. eestearatos; fenol, filmes sensibilireiros elétricos. 'chuveiros, aquecedores zados para fotografias, fixadores, fluiPENTACOR
aalanças, ferros elétricos de engomar
dos para freios, formal fosfatos ladusInd. Brasileira
cassar, batedeiras. coqueteleiras. expie triais, fósforos industriais. fluoretos
mcdores. liquidificadores elétricos, má fandentes para solda; galvanizadores
Classe 1
minas para picar e moer 'legumes •
gelatinas para fotografias e pinturoe Para distinguir: Absorventes, acetona
:arrie, resistências, elétricas. tervedores glicerina; hidratos, hidrosulfitosa imper. iciuos, acetatos, agentes quimicos para
!salta% ventiladores. paenlas e bule: meabilizantes, ioduretos lacas; massas
tratain:nto' e coloração de fibras, teelétricos, refletores, relógios de ar re. para pintura, magnésio, mercúrio, nitra- Idos, couros e celulose; água-raz. altrigerada formas elétricas, máquina: tos, neutralizadores, nitrocelulose; proanilinae; alumen. alvaiade, altataaráficas e aineina,angráficas. cam• oxidos. oxidante, óleo para pintura, óleo teiantes industriais, alumirilo em pó,
Dainhas elétatcas, garraras térmicas. re- de linhaça, produtos químicos para im- llioniaco. anti-incrustantes, anti-oxidangadores ataomátitos, lâmpadas, apare. pressão, potassa industrial, papéis ha- 'es. anti-corrosivá. anti-detonantes. azo.
hos de luz fluorescente. aparelhos de liográficos e preliocopista películas sen- 'atos, água acidulada para acumulada
comunicação interna, esterilizadores con- sivels, papéis para fotografias •e análi- -es, água oxigenada para fins 'adastra.
densadores, bobinas. chaves elétricas ses de laboratório, pigmentos. potassa. Às, amônia; banhos pare galvanização,
comutadores. Interruptores, tomadas de pós metálicos para a composição de tin- benzinas. benzol. betumes, bicarbonato
corrente. lusivel,. aparethos fotográficos ta& preparações para fotografias. produ- de sódio, de potássio; cal virgem, care cinematogragicos, filmes revelados. tos para niquelar, pratear e cromar. vões, carbonatos. catalizadores, celulobinóculos, ócalos, aparelhos de aproxi- produtos para diluir tintas, prussiatos. ;e, chapas fotográficas, composições. exmação. abat-fours e lustres máquinas reativos, removedores, sabão neutro, tintores de incêndio, cloro. corrosivos,
para lavar roupas para 11.10
sais, salicilatos secantes, sensibilizantes. r ornatos. corantes, creosotos: descorandoméstico
sililatos, soda' cáustica, soluções quinadesincrustantes. dissolventes: emula
cas de uso industrial, solventes, sulfa- sões fotográficas. em fre. eter. esmalTermo n.9 7'S5.323, de 24-8-1966
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou tes. eestearatos: fenol, filmes sensibiliCanneacial Wagner S.A.
pastosas para madeira, ferro, paredes. zados para fotografias, fixadores. Buí- São Paulo
construções, decorações, couros. tecidos. dos para freios, formol tostatos indusfibras, celulose, barcos e veículos. talco triais. fósforos industriais. fluoretoa,
industrial, thiner, ,vernizes, zarcão
tuudantes Pa ra solda; galvanizadores,
S.Pataa.-Casital'
Classe ,8
glicerina; hIdratos. hidrosulfitos;
IPara distinguir os seguintes artigos ele- meabilizante& toduretos lacas; massa,'
- Ticos: Rádios, aparelhos de televisão.
-itura, magnésio, mercúrio, nitraClasse 33
hos de refrigeração, enceradeiras. as- los. neutralizadores. nitrocelulose: pra
Titulo de Estabelecimento
slick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare- oxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
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Publicação feita de aceado'tom o art. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da data da publicação 'começará
o correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Uso prazo poderão apresentar MU oposições ao Departa~
Wationd da Propriedade InduStrial aquéles sazao co julgarem preSuc3lcados com o czaaaeaatlo da registre requerido
Classe 38
produtos para diluir tintas, prussiatoa
linhaça. produtos quimicos para im- tes, anti-corrosivos, anti-detonantea azoressaca potassa industrial. papais he- tatos, água acidulada para acumulado- Cartões comerciais e de visitas, rumos, reativos, removedores, sabão neutra
ográticos e preliocopista, peliculas sen. res, água oxigenada para fins industri- cheques, faturas, duplicatas, notas fiscais sais, salicilatos. secantes, senabilizantes,
'vais. papéis para lootgrafias e análi- ais, amônia;, banhos pare galvanização, livros fiscais, notas promissórias, letras sililatos, soda cáustica, soluções quanta
ra de laboratório, pigmentos. potassa. benzinas. benza betumes, bicarbonato de câmbio, rótulos e etiquetas de papel, cas de uso industrial, solventes. mita»
tis metálicos para a composição de tin• de----sódia de potássio; cai virgem. car- caixas e caixote sde papel, blocos de tos, tintas em pó, liquidas, sólidas mu
asa preparações para totogratias. produ- vões, carbonatos, catalizadores, celulo- papel para cartas, envelopes, cartuchos pastosas para madeira, ferro, paredes,
construçõas, decoraçôes, couros. tecidos,
e sacos de papel
as para niquelar. pratear e cromar. se. chapas fotográficas composições, exfibras, celulose, barcos e veiculos. talco
rodutos para diluir tintas, prussiatos, tintores de incêndio. cloro, corrosivos,
Têrmo
n.°
765.328,
de
24-8-1966
industrial, thiner, vernizes, zarcão
cativos, removedores. sabão neutro. cromatos, corantes, creosotos; descoranComercial Waguer S.A.
g is, salicilatos. secantes, sensibilizantes. tes, desincrustantes, dissolventes; emulClasse 8
São Paulo
filiares, soda cáustica. soluções quiona sões fotográficas, enxofre, ater, esmalAparelhos e equipamentos para centarb
as de uso mdustrial, solventes. sulta- tes, eestearatos; fenol, filmes sensibilitelefônicas; aparelhos e equipamentos
?Enke G'
na, tintas em pó. liquidas, sólidas ou zados para fotografias, fixadores, fluide transmissão telefônica; aparelhos cs
S Paul e=9
estosas para madeira. ferro, paredes. triais, fósforos industriais, fluoretos,
equipamentos de transmissão telefônicas,
onstruções, decorações, couros, teeidos, fundentes para solda; galvanizadores,
aparelhos e equipamentos de telefono
flama celulose, barcos e yeiculos. talco dos para freios, formol tostatos indusClasse 33
conaligaçá'o interruptor; sistemas de iraa
industrial, thiner, vernizes. zarcão
gelatinas para fotografias e pinturos,
Titulo de Estabelecimento
tercomunicação de telefone por alto-feda
Classe 8
glicerina; hidratos, hidrosuifitos; impestante; interfones para estabelecinientosa
Têrmo n.° 765.333, de 24-8-1966
'ara distinguir os seguintes artigos ele- meabilizantea ioduretos, lacas: massas
Comercial Waguer S.A.
aparelhos e equipamentos de áudio-irea
ncos: Rádios, aparelhos de televisão, para pintura, magnésio, mercúrio, nitra
quência; sistemas e aparelhos sonoros!
ack-ups, geladeiras, sorveteiras, apare- tos, neutralizadores, nitrocelulose; pra
equipamentos de receibmento da voz bisa
hos de retrigeraçâo, enceradeiras, as- oxidos, oxidaste, óleo para pintura. óleo
mana; equipamentos de video; equipo,
&adores de pó. fogões, tornos e toga- cie linhaça, produtos quirnicoa para immentos para telégrafo por frequência da
mos elétricos, chuveiros, aquecedores, pressão, potassa industrial, papais lie
via; equipamentos distribuidores e entala
ialanças, ferros elétricos de engomar e liográficos e preliocopista películas sen.
tiplicadores; equipamentos de rádio e
iassar, batedeiras, coqueteleiras, expre. siveis, papéis para fotografias e análimicro-ondas; dispositivos 'semi-conduto,
Classes: 1, 8, 32, 38 e 33
sacras, liquiditicadores elétricos, má ses de laboratório, pigmentos, potassa
res; tios e cabos; sistemas e aparelhea
luinas para picar e moer legumes
nós metálicos para a composição de tinInsígnia Comercial
de alarme de togo; sistemas e aparelhos
rarne. resistências elétricas, fervedores, tas.: preparações para fotografias. produ.
Têrmo n.° 765.336, de 24-8-1966
de sinais de polícia; equipamento de si»
-stufas, ventiladores, paenlas e bule tos para niquelar, pratear e cromai
Comercial Waguer S . A
nalizaçáo e contrôle de trânsito; equfa
létricos, refletores, relógios de • ar re• produtos para diluir tintas, prussiatos
nagerada tormas elétricas, máquina: reativos, removedores, sabão neutro
pamentos e aparelhos de dados digitai.%
fotográficas e cine matográ ficas, cam sais, salleilatos. secantes. seneibilizantes.
dispositivos protetores de teeltone; caga
minhas elétricas, garrafas térmicas. re. sililatos, soda cáustica, soluções quinaixas de ligação; bobinas de carga; inv6a
gadores automáticos, lâmpadas, apare cas de uso industrial. solventes. valia
lucros e dispositivos para telefones com
hos de luz fluorescente, aparelhos de tos, tintas em pó, liquidas, sólidas .ou
pagamento; equipamentos para dispesa
:omun i c a ção interna., esterilizadores, con- pastosas para madeira ferro, paredes.
são tropostérica; equipamentos de sádica
Classes:
1,
8,
32,
38
e
33
densadores, bobinas., chaves elétricas. construções, decorações. couros, tecidos
navegação; equipamentos de radar; cerra
Insígnia Comercial
comutadores. Interruptores, tomadas de fibras, celulose, barcos e veicula% talcc.
trais elétricas telefônicas; equipamento°
industrial, thiner. vernizes, zarcão
= orrente, fusivel aparelhos fotográficos
Têrmos ns. 765.337 a 765.340, de
de teletipo e válvulas eletrônicas
cinematagrágicos, filmes revelados.
24-8-1966
Classe 8
• Classe 32
binóculos, óculos, aparelhos de aproxiComercial Wagner S.A
Para distinguir: Almanaques, agendata
mação, abat-iours e lustres máquina: Para distinguir os seguintes artigos eléSão Paulo
anuários, álbuns impressos. boletins, CQ.,4
tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
para lavar roupas para uso
ralogos, edições impressas. revistas. 6aa
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparedoméstico
gâos de publicidades. programas radico
hos de refrigeração, enceradeiras, as(lasse 32
"ônicos, rádlo-televisionadaa peças tesa.'
Para dis t ingui': Almanaques, agenaas, niradores de pó. fogões, tornos e togatraia e cinematográficas, programar
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- -eiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
circenses
tálogos, edições impressas, revistas, 6r- alianças, ferros elétricos de engomar e,
giaos de publicidades, programas radio- aassar, batedeiras, coqueteleiras. expreClasse 38
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- medores, liquid:ficadores elétricos, máCartões comerciais e de visitas, reciboa
quinas
para
picar
e
moer
legumes
e
trais e cineenatográficas, programas
cheques, fatudas, duplicatas, notas fica
:anae, resistências elétricas. fervedoreo,
circenses
cais, livros fiscais, notas promissórias.
estufas, ventiladores. paenlas e bules
Classe 38
letras de câmbios, rótulos e etiquetas
Cartões comerciais e de visitas, recibos, elétricos, refletores, relógios de ar repapel, caixas e caixotes de papel, blocos
cheques, faturas, duplicatas, notas fiscais frigerada formas elétricas, máquinas
de papel paar cariais, envelopes, careta
o Bgasilo
Ind
totográficas
e
cinematográficas%
camlivros fiscais, notas promissórias, letras
chos e sacos de papel
painhas
elétricas,
garrafas
térenicas,
rede câmbio, rótulos e etiquetas de papel,
Tênno n.° 765.341, de 24-8-1966
Classe 1
caixas e caixotes de papel, blocos de gadores automáticos, lâmpada!, apareComercial Waguer S.Apapel paar cartas, envelopes, cartuchos lhos de luz fluorescente, aparelhos de Para distinguir: Absorventes, acetona,
zomunisação interna, esterilizadorea con- ácidos, acetatos, agentes químicos para
e sacos de papel
São Paulo
densadores, bobinas, chaves elPricas. o tratamento e :oloração de fibras, teTêrmos ns. 765.329 a 765.332. de
comutadores, interruptores, tomadas de fundentes para
para solde: galvanizadores.
24-8-1966
corrente. fusivel aparelhos fotográficos geatinas para fotografias e pinturoo,
e cineniatográgicos, filmes revelada, glicerina; hidrates, hidrosulfitos;
'Zomercial Waguer S. A
binóculos, óculos, aparelhos de aproai- meabilizantes, ioduretos, lacas; massas
mação, abat- loura e lustres, máquinas para pintura, magnésio, mercúrio, nitraPRAKTISIX
para Lavar roupas para uso
tos, neutralizadores, nitrocelulose; prodoméstico
Brasileirb
oxidas. oxidante, óleo para pintura. óleo
de linhaça, produtea quimicco para imClasse 32
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona. Para distinguia: Almanaques, agendas. pressão, potassa icdustrial, papéis heácidos, aceraras, agentes quimicos para anuárans álbuns impressos. boletins, co' liográficas e preliocopista peliculas sensíveis, papéis para fotografias e análio tratamento e coloração de fibras, te- -álogos. edições im p ressas. revidas. 6r
aâos da publicidades. programas radio ses de laboratório, pigmentos, potassa.
cidos, couros e celulose; água-raz.
aailinae: alumen. alvaiade, al. fônicaa 'rádio-televi s ainadas„ peças tea nós metálicos para a composição de tinCansses: 7, 8, 32, 38 e 35
programas tas preparações) para fotografias, produr,
veiantes industriais. aluminio em pó traiscinematográficas,
basignia Comercial
patew o emanas,
tos
para
niquelar.
circense°
co .onisco, anti-incrustantes, anti-onidaa-
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MARCAS

DEPOSITADAS

Publicaçito feita da acardo

Código da Propriedade Industrial.' Da data da publicação começará

Com o art.' 130 do

de 1967

a correr o prazo de 80 dias para o deferimento do Pedido. Durante essa prazo poderio apresentar eme oposições ao Departamento

Nacional

d.i

Propriedadi Industriai aqueles que se julg arem prejudicadas com a' aí:acalma* do registro requerido

Termo 1-1. 9 765.343, de 24-8-66
is junção. lages. lagebtas. material isoPavimentadoza Tietê — Emprendimen- lante contra km e calor, -manilhas, mastos Ltda.
sas para revestimentos de partdes. maSão Paulo
deiras para construções, .mosaicos. produtos de base astáltico. produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas de cimento e cai, hidráulica. pedre.
TIETIC
çulho. produtos betuminosos. impermea.
Brasileira
bIlizantes liquidos ou sob outras termas
Glasse 16
para revtstiniento e outros como na paPara distinguir: Materiais para construsitnentação. peças ornamentais de ci- .
ções e decorações: Argamassas. argila
mento ou gesso para tetos e paredes
areia, azulejos, batentes. balaustres, blo
papel para forrar casas. 'massas anticos de cimento, blocos para pavimenta
ácidos para uso nas construções, par.
são. calhas. cimento, cal. cré,. chapa:
quetes. portas. portões. pisos, soleiras
isolantes, cailiros, caixilhàs, colunas
para porta's; tijolos, tubos de concreto
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para tixos. edifica- telhas, tacos, tubos de vtntilação. tan
(lues de cimento, vigas, vigamentos e
ções pretnolcladas. estuque. emulsão de
vitrõs
base .astáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lameTermo n.9 765.345, de 24-8-66
las de metal, ladrilhos, lambris. luva: CeramiCa São Jorge de Monjope Ltda.
de Junção, lages. lageotas. material isoPernambuco
lante contra trio e cator, manilhas, massas para revestimentos de partdes. madeiras para construções mosaicos, prcs
dutos de base astáltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argarnas
sas de cimento e- cal, hidráulica. pedre
gulho, produtos betuminosos. unpertneabilieantes líquidos ab sob outras torma:
para revtstimento e outros como .na pavimentação. peças ornamentais de cl
mento ou gesso para tetos e paredes
papel paro forrar casas. massas antiácidos para uso nas construções. pau
Nome comercial
(metes, portas. portões, pisos. soleiras
Tinimo n.9 765.346, de 24-8-66
para portas, tijolos, tubos de roncreto
telhas. tacos. tubos de vtntilação. tary Isastria de Acrílicos Comercio Ltda.
INCRIL
qu,..s de amianto. vigas. vigamentos e
Pernambuco
vitrõs

Cerâmica São
Jorge de
Monjepe Lida.

Tèraio n.° 765.344. de 24-8-66
Restaurante Itália Ltda,
São Paulo •

Asts
Peru.

ASTEP S/A,
Nome comercial

dispensas, divisões, divans diecoteca
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas
mesinha& mesinhae para rádio e televt
são, mesinbas para televisão, moidta'al
para quadros, porta-retratos, poltrona
poltronas-camas, prateleiras. fsorta-chl
nus, sofás, .sofáe-camas, travesseiros o

Térmo n. 5 765.351, de 24-8-66
Auto Locadora Elite T.,tcla.,
Pernambuco

Auto - Locadora
ride Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 765.352, de 24-8-66
Casa das Correntes Ltda.
Rio Grande do Sul

Casa das
Correntes Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 765.355, de 24-8-66
Vandyr Pinto da Fonseca
Guanabara

1NCRIL

Classe 38
Cartões comerciais e de visitas, cheques, duplicatas, envelopes de qualquer
tipo, etiquetas impressas, faturas, letras
Classe 41
de câmbio, notas oromisiórias, Papéis
Arroz bolos, biScoitos, café, chá, emde carta, recibos e rótulos
padas, linguiças, molhos, pudins pães:
Termo n. 9 765.347, de 24-8-66
presuntos; paios,
queijos, requeijões.
Vicente -Augusto da Silva
salSichas, sancluiches,
suco ' de frutas
-Pernambuco
para fins alimentares, salames, tortas e
torrões
,

Urino n.9 7r—ci e 248-66

Ind. iraei1eira

PernanibuCa

ASTEP
indústria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru:
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos, batentes, balaustres. bh>
'cos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento. cal. cré. chapa:
_ isolantes. calbr,..s. caixilhos, colunas
chapas para coberturas. caixas dágua
caixas de descarga pare etixos editk,,ações p remoldadns. estuque., .emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estria,
turata metálicas para ccnstraçaes. lame
tas (te metal: ladrilhos. lambris, luvas

FECIN
Classe 33
Sinal de ropaganda

termo n.° 765.350, de 21-8,66—
Panificadora Pavão Dorado Ltda.
Pernambuco

Panificadora
Pavão brado
lida,'
Nome comercia:H

Têrmo n.° 765.354, de 24-8-66
Adubrás — Indústria e Comércio do
Adubos Ltda.
Paraná

ADUBRÃS
indústria Brasileira
Classe 2
Substncia e preparações química
!sada:. na agricultura. ik saber: aduba
adubos artificiais para o solo, álcal
aara fins agrícolas, bactericidas. cera
para enxertos, cianamide de cál
ZOtt10 adubo para o solo, defumadore
desinfetantes usados na agricultura
na horticultura, escórias básica. p
radaoa, essências para exterminar
aals e plantas daninhas, extratos
auassia para fins horticolaa, tertil
es para o solo, formicida. guano,
;fogos, massas para enxertos, pastil
rara destruir insetos, preparações pa
orsservar o solo, preparações para dea
truir insetos. hervas e plantas dan
nhas, sais para fins agrícolas, sais par
fins horticolas, substâncias quimica
'ima destruir insetos, hervas e planta
ianinhas venenos contra a vennIM
venenos para Insetos e visgos
Têm° n.° 765.357, de 24-8-66
Ivan Luiz de Carvalho e José Roberi
da Cunha Castro
Guanabara

ITÁLIA

'Termo n.° 765.348, dc 24-3-66
Astep S. A.

vitrines

siasse 32
Jornais e revistas
Termo n.° 765.353, de 24-8-66
Indústria de Móveis Compensados
Comofo Ltda.
Rio Grande do Sul

wee l
041
O 0,0'1'
4C
914,0‘.00°.

COM0F0
indústria Brasileira
Classe

40

dóveis em geral, de metal, vidro, de
iço, madeira, estofados ou afio, Incluaive móveis para escritório.: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis, bancos, baleeis:. banquetas.
'bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala le jantar e sala de visitas
-nri l -ntos para terraças, lardim e Praia'
a-Infantas de armários e gabinetes Para
copa e casinha. camas, cabides, cadeiras
cdratõrras, cadeiras de balanço. caixas
de rádio& colchões, colchões de molas

Classe 16
Para distinguir: Materiais para conár
ções e decorações: Argamassas. argil
areia, azulejos, batentes, balaustres. bl
cos de cimento, blocos para paviment
_ao, calhes, ' cimento, cal, cré. cha
.solantes, caibros, caixilhos. cola
:hapas para coberturas, caixas dág
'aias de descarga para etizos. edifid
ções p'remoldadas, estuque, emulsão
base asfáltico, estacas, esquadrias. este
luras metálicas para construções, tad
'as de metal, ladrilhos, lambris. • lula
le junção, !ages. lageotas. material ti
Jante contra frio e calor, manilhas. mi
sas para revestimentos de partdes,
deiras para construções, mosaicos. p
dutos de base asfáltico, produtos o
tornar , impermeabilizantes as argam

4
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Publica:sio Salta

aciartio CON o NI. IN do Código da Propriedade Anductriai. Da datai ala publIcaçáo começará

a correr o pra() de dita para a d ~tento do podido. Durania asse Pi'aso podará° affireseastaia atas oposiaMea ao Doparmos:amuo
*acionai da Pacapriedade laduatate aquela que co juiStorests prejudicadas coas a coRcemalo do reõestro requerido

Tétano n.' 765.373, de 24-8-1966
Têrmo n.° 765.362, de 24-8-1966
aos dia cimento e cal, hidratalica, padre.
Laboratórios Friuntost S.A. Indústrias
TV Globo -Ltda.
galhas produtos betuminosos, ~nucaGuanabara
Farmacêuticas
hilizantes liquidos ou sob outras lemas
São Paulo
para revtstimente e outros como ne pa.
!Amem:aça°, peças ornamentais de ci.
Se Correr o Bicho Pega
mento ou gesso para tetos o pagodes,
papel para forrar. casas, mamas ardi.
444P/
ácidos para uso nas construções, parClasse 32
quetes, portas, portões, piam coleiras Para diatioguir: Almanaques, agendas,
para portas, tijolos, tubos da concreto, anuários, álbuns impressos, boletins, caCn,
‘Çt9:4\51
telhas, tacos, tubos de vintliaçõo, tan- tálogos, edições impressas, revistas, ásques de cimento, vigas, vigamentos e
gaosi de publicidades, programas radiovitrõs
40
fõnicos, radio-televisionadas, peças ten.
Térmo n. o 765.358, de 24-8-1966
trais e cinematográficas, programas
TV Globo Ltda.
Têrmo n.° 765.363, de 24-8-1966
Guanabara
")
Comércio Marítimo e Terrestre S.A.
Guanabara

Unia Eva ,e Quatro Adão
300 C Q]t

AT

Classe 3
Um produto farmacêutico para ser usado
na oftalmologia

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Termo n." 765.374, de 24-8-1966
Titulo
anuários, álbuns impressos, boletins. caLaboratórios Frurntost S.A. Indústrias
Têrmo na7 765.364, de 24-8-1966
tálogos, edições impressas. revisas, órFarmacêuticas
gãos de publicidades, programas radio- Ciéel Comércio e Indústria de Contatos
São Paulo
Elétricos Ltda.
fônicos. rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
Guanabara circenses
Tirrno n.° 765.359, de 24-8-1966
TV Globo Ltda.
í NDUSTRIA BRASILEIRA
Guanabara
Classe 3
Um produto farmacêutico Mascado nas

FW * FENOCOL.

Quatro Evas e Um Adão

Classe 32
Para dis nSriguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, canlogos, edições impressas, revistas, 6r;aos de publicidades, programa, radio+ônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. programas
Classe 8
circenses
Contatos elétricos em geral
_
Tiymo n." 765.360, de 24-8-1966
Têrmo n. o 765.365, de 24-8-1966
TV Globo Ltda,
Ana Teresa Ribeir ode Almeida Couto
Guanabara
Rio de Janeiro

Uma Eva e Quatro Aciãos
e
Quatro Evas e Um Adão',

g-erga Bms

infecções
. _
Térino n.° 765.375, de 24-8-1966
Sociedade Farmaceinica Brasifa
Guanabara

a

.R.,u Dill
,o
ip

'

1'6-mos na. 765.378 e 765.379. de

24-8-1966

coGRhE — Consórcio (ráfiet)
Editorial Ltda.
São Paulo

C:OORAE
/na:átrio Brasileira
elasaa is
Aros para grardaaapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco} álbuns
Para retrates e outógralos ba leies (exceto para brinquedos) blocos para
cOrrespondênt 'a. blocos para calculs
blocos para anotações. bobinos nrochu-as não . mpressas. cadernos de escrever, capas para doem , nniS. carteiras,
caos de papelão. cadernetas. cadera
nos, caixas de cartão Cd xis Para
pelaria cartões de visitas cartões c o
-mercios.atõeindIcsoalrtolina. cadernos de nanel meimierrado
e em branco para desenho cadernos
esclares. carteics eia branco cartuchos
de cartolina :o pas P l an ou rál:eas, ca dernos de lembrança. carrete dc papelão envelopes. cnvómeros para Ll ,arutos de papel. encadernas ar, ris impe(
au papelão. etiquetoa. telhas indices
de ceM1a4 livrog
não impressos, livros riscais livros de
contabilidade. mata-boi') ão --irnamentos
de papel tu .0. • parente. motos •
nhos. canela (te estanho
illurnin o.
papeis sem impressão P a Pe l tu arnica
para torrar paredes pa pe' 0I1r ti r iruiu
ou sem pauta, papel creilion . ,J,peS de
seda, papei impermeável. p.-• peI encerado
Pa pe l mi:penico. pope( mmerin . Ave'

parepcaorpaiarempbarptedlhona7inp(ei
rinelahtZzapda;
pel

papel narc encadernar, papel para escrever pune( pare imp,.imir pa pel parafina para -mbruibus. papel ceiotane.
Hndústria Brasileiro
pape) celulose, papel de Iram papei
absorvenie papel pare cinta abai taClasse 3
baco, papelão. reeipicn: de rapei roUM produto farmacêutico indicado noa setas de papel, rótulos k papel rolos
processos infecciosos
de papel transparente, sacos de papel
se:petittnas tubos, nostaia de cartão
Têm° ri.." 765.376, de 24-8-1966
e tubetes de papel
Laboratil S.A, Indústria Farmacêutica
Classe 32
São Paulo
Pare disInguir: Almanaques. agendas,
inuários. álbuns Impressos, au.etins catálogos, edições impressas. revistas. órgãos de publicidades. programas radiotônicos, rádio-televisionadas. peças ten•

Classe 32
Para dist ligais: Almanaques, agendas,
Classe 28
nnuarios, álbuns impressos, boletina ca.
tálogcs, edições impressas, revistas, ór- Placas de matéria plástica para uso em
gãos de publicidades. programas radio. residências, escritórios, etc., carteiras de
neira
inanstrn
matéria plastica, envólucros plásticos
tônicos, rádio-televisionada g, peças tass
Classe 3
trais e cinematográficza programas
Tèrmo n.° 765.366, de 24-8-1966
Um produto farmacêutico indicado como
circenses
Henaique Esteares Rocha
energético e ativados cerebral
'oartno n. o 765.361, de 24-8-1966
Guanabara
Trino n. o- 765.377, de 24-8-1966
TV Globo Ltda.
COGRAE — Consórcio Gráfici,
Guanabara

KLE SC8C_E1

Editorial Ltda.

Se Ficar o Bicho Come

São Paulo

fônicos. rárlastelevisionadas, peças tece cinemato g ráficas programas

Classe N
Pare distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, 'álbuns impressos. boletins catálogos. edições impressas. revistas. 6r.
de publicidades. programas radio'ônicos. rádio-televisionadas.. peças teatrais a cinematográficas programas

circenses

artrcenses

i2
Para dist liguir: Ainnacitie/s. agendas.
anuários. álnins Impressos. 'boletins catálogos. ediçõe. impressas, revistas, órollos de publicidades programas radio-

C4

L-CONSÔNIO
BO iiII

LT
Nome Comercial

trais e cisematográficas, programas
circenses
Termo n.o 765.380, de 24-8-196-6 —
"diante Elétro Técnica Lida,
São Paulo

BADIANTIR
•Ir,c/Ustria Brasil eira
•
Classe 8
"ara distinguir os seguintes artigos elé..ricos: Rádios, aparelhos de televisão,
aick-ups, geladeiras. sorveteiras. apare-

,hos de refrigeração. enceradeiras. an .
Diradores de sós fogões, tornas e tosa , ,,miras elNaicoa. chaveiros. eauecedores,

.411
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Hinlicaçao Pene de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade • Industrial. Dss data da publicaçâo começará
ao Departamento
a • ,ei o pl-sm de 60 dias para o deferimento do pedido. urant,0 ess0 praz° 'podara° apresentar suas oposições
Ca registro strauer2CD *
isscrossai da Proprierlado itadustatal aquêles que ao julgarem prejudicados com a amacoc..

e talco perfumado ou mie, rapto para
pestana e sobranceiras. prepadoa Para
embelezar cilios e olhos. carmim Pira
o rosto e para os lábios. sabão e crena
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes. lentifricios em pás
01 PETA 22
pasta ou iiquido, sais perttunados Paro
Indí'aotwáo 23Froci1oire
banhos. pentes. vaporizadores de perta,
me: escovas para dentes, cabelos. unhar:
Classe 41
e cilia% saquinhos perfumado. prepara.
asa•nhas elétricas. garrafas térmicas. re Laticínios em geral: Queijos, manteiga,
gaiola a sOpinbu •aised '9d rua cop
gadlores autoniáticos. lâmpadas. • apare
requeijão e leite
praa o tratamento das unhas, dissolls
[lhos dp luz fluorescente. aparelhos dt
GIAPAn STOMARIA
ventes e vernizes, removedores da cutia
Têrmo n.9 765.385, de 24-8-1966
itorrumicaçâo interna. estrrilizadores coo
cuia. glicerina eriumada para os caltaa
E
COE2IRCIO
LM/
Zeferino
Xavier
Neto
Sensadores. bobinas, charra elétrteas
e preparados para descoloir unhaa,
São Paulo
Comutadores: Interruptores. tomadas 61(
cinco e pintas ou sinais atificiaia, óleos
Nome Comercial
Corrente. fusivel, aparelhos fotográficos
para e pele
cinernatográgicos. filmes revelados
Têrmos
ns.
765.388
a
765.390,
ãe
g
Zo
IIZOVA
Clasze 40
WnrSculos. bailios, aparelhos de aproai
24-8-1966
Vlóveis em gerai. de metal, vidro, da
gadUO3 lenCli leira
açâo. abat-lours e lustres máquina
Prema — Preservação de Madeiras
iço, madeira estotados ou não, MCItt.
oa ra lavar roupas para -uso
Sociedade Anônima
Classe 36 •
:are móveis . para escritórios: Armários,
doméstico
São
Paulo
Para distinguir: Artigos clt, vestuários
armários para banheiro e para roupas
asadas, alasotadaa, acolchoados para
Termo n. 9 765.381, de 24-8-1966
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
móveis. bancos, balcões. banquetas,
Stefariini Ei Stefanini
botas, botinas. blusões. boinas. baba.
bandejas domiciliares. berços, biombos,
São Paulo
-louros. bonés. capacetes. cartolas. cara
-adeiras. çarrinhon para chá e café,,
onjuntos para dormitórios. conjuntoa
ouças casacão, coletes. capas. abales;
RACHELTE - saia de tantas' e sala de visitas,
cache cols. calçados, chapéus. cintos,
.Indaatria .Breei1l4re
sintas. combinações. corpinhos. calças
.inilintos para terraços jardim e praia,
de senhoras e de crianças . calções. caloniuntos de armários e gaoinetes vara
ças. camisas. camisolas, camisetas.
sopa e cosinha. camas cabides, cadeiras
Classe 36
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
giratórias, cadeiras de balanço. cantas
Soutiens
saias, casacos. chinelos, dominós. echarde rádios, colchões, colchões de MOICS3,
Têrmo n.°' 765.382, de 24-8-14-6
oes fantasias. fardas para militares. cir.
dispensas. divisões. clivem& discoteca.a
4K33.43tcaaMAaCiní.i.
Stefanini Ei Stefanini
Is. madeira, espreguiçadeiras. escrivassis
'caiais. fraldas, galochas gravatas, gorlhas. estantes. guarda-roupas. mesas,
ros. caros de 'ingeria jaquetas. baques
Classe 48
São Paulo
(uvas. ligas, lenços. maritõs. meias: 'ara diatinguir: Perfumes. essências. est- nesinhas mesinhas para rádio e telavi.
mesinhas para televisão, maduras
mantas, mandrião, mantilhas. pa- ratos. água 'de colônia, água de touca.
maiôs.
I RACE'Elà.
o
letós. palas. penhoar. pulover. pelerinas: ador, água da- beleza, água de quina para quadras. porta-retratos, voltarias,
Indústria Brasi1eira1 peugas. pouches. polainas, pijamas sou- aua de rosas. água de alfazema. água ssaronas-ciamas, prateleiras, porta-c.has
nhos, perneiras, quimonos, regalos. •ara barba, loções e tônico. Para as péus, sofás, sofás-camas, travesseiros o
Classe 36 vitrifica
robe de chambre, roupão. sobretudos. abe'os e para a pele. brilhantina. banSoutiens
suspensórios. saldas de banho. sandálias. lolina. "batons" cosméticos. tinadores
Classe 1?
sueteres. shorts. sungas. stolasi ou slacks le penteados. petróleos. óleos aara
Artigos para escritório, almofadas paro
Têrmo n.° 765.383, de 24-8-1966
toucas, turbantes. ternos, uniformes
abalo. crave rejuvenescente. cremes gor carimbos, almofadas para tintas, abriHospital Monte Ararat Ltda,
e vestidos
airosos a pomadas para limpeza da dores de cartas, arquivos, borrachas,
São Paulo
' ele e "maauilage° depilatórios. deso- berços para inarsorrao. borrachas para
Termo n.° 765.386, de 24-8-1966
iorantes. vinagre aromático. pó de arroz colas, brochas para desenhos. sofreai
navi
Engenharia
e
Comércio
Ltda.
,Gia
talco perfumado ou nata lápis para canetas, canetas tinteiro, canetas para
,ZOM a.A,2.2Rt
São Paulo
,estana e sobranceiras, preparados para desenho. cortadores de papei. carbonos,
Classe 10
mhelezar eines e olhos. carmim Para carSenbos, carimbadores, cola para papel,
Wlassas plásticas para fins odontológi.
rosto e para os lábios, sabão e creme coladores, compassos. cestos para coas
Mos e guta percha, pontas de guta-per.
'ara barbear. sabão liquido perfumadc respondência. desenhadores, duplicado'
Classe 16
ai não. sabonetes. dentifricios em pó rei, datadores. estojos para desenhos,
'taba para obturações de canais. cêre ia.
'tomada, cera para incrustações e arti. Para distinguir: Materiais paar constru- asta ou liquido, sais perfumados pare estojos para canetas. estojos com mintas,
anhos. pentes. vaporizadores de perlo esauacPros. estojos para lápis. espetes,
t'ulacho ficai base. cera colante. ssint.are- ções e decorações: Argamassas. argila
'l2a. godivas. verniz :solante gessar, areia, azulejos. batentes. balaustres, blo ie. esc8vas para dentes. cabelos. unhas estiletes para papéis, furadores, fitas
aios. saquinhos perfumado, prepara- para máquinas de escrever. grafite:
' Dmal q amas liquidos e pós para limpeza cos de emnto. blocos para pavimenta
nolimento. lixas porcelana. ruge. dia. ção, calhas, cimento. cri. cré. -Impas las eia nó. pasta. Havidos e tilolos oara lapiseiras, goma arábica. grmnpea;
'lL'os e rodas para desgaste. guta-ercha isolantes, caibros, caixilhos: colunas.: sara o tratamento das unhas, dissol• dores, lápis em geral, lapiseiras. me2- Sentes artificiais, dentaduras. alcance chapas para coberturas, caixas laqua rentes e vernizes, removedores da cuti. quinas para apontar lápis, minas para
'Ildabfilo. catgut seda e cr:na ara sotu. raixas de descarga para Castos. edifica- ruim. glicerina perfumadas para os cabe grafites, minas para penas, máquinas de
tras. agulhas ara inieções, instrumentos ções premoldadas, estuque, emulsão de os e preparados para descolorir unhas escrever. máquinas de calcular. mama.
Cirúrgicos para operações, cadeiras para baw asfáltico, estacas, esquadrias, estru-• :Illoa e pintas ou sinais artificiais, óleos nas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros. porta-cariaspara a pela
linica médica. canuias. conta-gotas. vi- turas metálicas para construções. lama
Classe 48
asa porta-lápis, porta-canetas, portasos conta-gotas, pincéis para garganta Ias do metal, ladrilhas, lambris. luvas
-êguas, raspadeiras de • borrões, steacila
/facas: ranças anatômicas: tesouras. cos. de. função. !ages, lageotas.-material ira; Para distinguir: Perfumes, èssências
tratos, água de colônia, &tua de touca. aerceveleg para Papéis. perfuradora°.
'Retornos. serra serras para raquioternia. larga contra frio e calor. manilras, mas- dor. agua de beleza, agua de quina
sas
para
revestimentos
de
paredes,
inaTêrmo n.° 765.39?, de 24-8-1966
bistcris: afastadores: bosicões
Constantino Kojin
'Munam ruginas: elevadores, espatalwaa datam para con.struçõea, mosaicos, pro- água le rosas. água de alrazema, água
para barba, loções e tónicos para os
'g)rotetores, perfuradores limam para dutos do bem aafáltico, produtos/para cabelos e pafa a pele. brilhantina. bus
São Paulo
argaassin.
'Ossos lancetas. linametros. esteroscópio rosnar impermeabilizanses as
dobem.
"baton.s"
cosinêticos
fixadores
hidráulica.
pedra
rol;
ias
de
cimento
o
especulos dilatadores: eister8
preduts betuminosos. Impermea de penteados. petróleos. óleos para os EnALAOISNS
'Caleiros depressores: anuscóp:os: retess
MISTA.
Isilizantes liquide ou sob outras çartna. caheià creme revanescense cremes 'gois
I:e8ssios:
bitolas:
adenótomos:
abre-bocas,
*
durosos e pomadas Para lim p
e
za
de
peçasornainetsMa
sisnarstacgo.
aparadores:
pOrta-araal'E:lbsisra-lin guas.
pele a "tpaciuilage" lepilatb aos desc.Classe 32
amas: escavadores: extratores: colhe- tiara revestimentos e outros COMO nW
de erros
Revistas
C) g s.) para Uca o paren dorantee, viaagro aragattigp,
k aos cortantes, calcadorea OlÇa

balanças. liti rros . eletrii..os de engomar •
passar. nsaacira< coqueteieiras. Mire
aredores how(' Ficar-fores elétricos Má
quinas ,iara p icar e moer legumes
Carne, resistências zlétricas fervedores
estufas ven tl laiiores , paenlas e bule,
elétricos, refletores, relógios de ar re
,ri ciarado formas elétricas, máquina
"--- i/otográli'cas e cinematográficas, cam

Termo n.° 765.384, de 21-8-1966
Cooperativa Agropecuária Ltda. de
Uberlândia
Minas „Geraix

i

Japas para torrar casas. massas anti
.cidos para uso nas construções, parmetas, partas, portões, pisos, soleiras
para portas,- 'tijolos, tubos de concreto
:aias, tacos, tubos de ventilação, sao
sues de cimento. vasas, vigamentos e
vitrais .
765.387,
de 24-8-1966
Termo ra o
Giapavi Engenharia e Comércio Ltda.
São Paulo
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Publicadto feita de acendo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
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Térmos as. 765.404 a 765.407, da
para bolsas, 'ama guarnições guarni.
24-8-1966
fações para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras Manufatura Sul Americana de Tabaco'
Sociedade Anbaima
de frutas e legumes, gcartações de ma.
teria! plástico para utensilios e dbietoa
guarnições para bolsas garfos. galeria.
4
para cortinas, ferro laminados, piás
ricos lancharas. man:agueiras. malas
arizióis, prendedores de roupas. puxado.
es de móveis, pires. pratos. Palite i
-ros,pádecainh. omsrtgos ,protetores para documentos, pu'INDUSTRIA BRASILURA.
xadores de água para uso doméstico.
porta-copos,
porta-nique:s. porta-nota:
Classe 8
Porta-documentos placas, rebites eco&
Aparelhos de frequência modulada, apaabas. recipientes. suportes. suportes para
relhos de Intercomunicação, aparelhos de
guardanapos. saleiro, tubos, tigelas
controle de sons, auto-falantes, discos
tubos para ampolas. tubos para saras
gravados, fon6grafos, micro/coes, pickm
gas. travessas, tipos de material piás
ups, rádios, televisores, toca-discos
INDOSTRIA BRASILEIRA
tico sacolas, sacos. saquaihos.
automáticos ou não e antenas
ales para acondiminamenta vasos, zi•
Classe 32
Têrmo n.° 765.393, de 24-8-1966—
caras. colas a trio, colas são incluidas Para datir.guir: Almanaques. agenlaa,
Canstantino Kojin
em outras classes, para borracha para Inuários. álbuns impressos, boletins. ca.
São Paulo
costume& para Marceneiro& para sapa- Magos, edições impressas, revistas. dm*
teiros, para vidros pasta adesiva para gãos de publicidades. programas radio*
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea.
mater:al plástico e mgeral
trais cinematográficas, programas
Usam 40
circenses
Móveis ma gerai. de metal, vidro. de
Classe 41
aça madeira, estofados ou não. Indo Alcachofras. aletria, alho, esperem.
'Me móveis para escritiatius: Armários acalcar. alimentos para animais, amido,
armários para banheiro e para roupas ameadoas, ameixas. amendoim. araruta,
,isadas, aknotada& acolchoados para arroz, atum, aveia, avelãs,, aze:te azei*
móveis, bancos, balcões. banquetas tonas -banha, bacalhau, batatas, balas.
Ias domidliarea. berços biombos.
bamboas, bolachas. baunilha,
Moera da formas elétricas, máquinas magras, carrinhos para chá e cala, biscaltos,
caramelis chocolates,
cravo
biográficas e cinematografia& ama amiantos para dormitórios. conjuntos cereais, cOminlio, cremeconfeitos,
leite. crema
lambas elétricas. garrafas térmicas. na Iara sala de {amar e sala de visitas. nlimenticios, croquetes, de
cia.
/adores automáticos. tampadas. apare- .oniuntos para terraços, tardias e Praia glca. coalhada, castanha.compotas,
ce•olo. eco&
boi de luz fluorescente. aparelhos de amiantos di armários e gabinetes para
annunleaçao Interna, cateillizadores coa opa c caibam. camas, cabides. cadeiras em Pau e em Pó. cacau. carnes, chã,
iensadores. bobinas, chaves elétricas airatórias, cadeiras de balanço, caixas café em pó e em grão. camarão, canela,
:omutadores interruptores. tomadas de de rádios, colchões. colchões de molas mentos para alimentos colorantes,
Classe 32
arreate. fus.vet aparelhos fotográficos dispensas. divisões. clivam. discotecas chouriços. dendê. Joces, doces de frue
Revistas
einematográgicas. filmes revelados de madeira, espreguiçadeiras, eacrivani. tas. espinafre essências alimentares, em,
remoa as. 765.394 a 765.399, de
a-aos. óculos, aparelhos de aProal dm& estantes, guarda-roupas, mesas. padas, ervilhas, enzovas, extrato de toa.
24-8-1966
lustres mata:Inas-mação.btlure nesitlhas mesinhas para rádio e televs mate. farinhas alimentidas, favas fd•
Comercial Assumpção Ltda,
alo. mezinhas para televisão, madura: cujas. flocos, farelo, fermentos kliel
para lavar roupas pare uso
São Paulo
para quadros. aorta-retratos, puitrouas Noa frios, reunis sécas naturais e cri&
aboséstico
p
oltronas-camas, prateleiras. porta-cha- talizadas, glicose. goma de mascar. gota
Classe 28
travesseiros e duras, grânulos, grão de bid gelatina,
XOSSA LOJA
Para distinguir: Artefatos de material adua, aofá& sofás-camas,
goiabada. geléias, benta doce beiça
vitrines
plástico e de nylon: Recipientes falaihortaliças. lagostas. linguas.
Classe 49 • mate,
cedas de material plástico. revestimenCondensado.
leae em pó, legumes em
Classe 11
tos confeccionados de substancias ani- para distinguir: lagos, brinquedos, pasFerragens, ferramentas de toda espécie mais e vegetais: Argolas. açucareiros satempo. e artigos desportivcsa Au- cotuearva. lentilhas, linguiça louro rema
cutelaria em geral e outris •rt:gos de armações para &dos, bules. bandejas, tomóveis e veiados de brinquedos, ara- lei alimentícias, mariscos, manteiga:
inetal a saber: Alicates. alavanas&
,naes para teielooes, baldes. bacias bol- mas de brinquedo. baralhos, bolas para margarina, marmelada niacarrai, ma*
Inações de metal, abridores- de latas sas. caixas, carteiras, chapa& cabos todos as esportes, bonecas, árvores de sa de tomate, me/ e melado, mate) mag.
trame liso ou farpado. assadeiras. açu para ferramentas e utensthos. cruzeta& natal chocalhos, discos de arrames& saa para mingau& Molhos, moi:isco&
:metros; brocas, bigornas, baixelas. zaixas para •condicionamento de ali- desportiva figuras de aves e animais mostarda, mortadela, nós moscada, ao.
*adegas, bacias, baldes, bimboaleres: mentos caixa de mater:al plástico para iogas de armar, logos de mesa, luvas res, óleos comestíveis, ostras, ovas,
Álea: cadinhos, cadeados, castiçais, co baterias, coadores, copos, canecas, con- sara esporte. miniatura" de :acasalas Pães. paios. prallnet pimenta, pôs para
heras para pedreiros correntes, cabides chas. capas para álbuns e para livros domésticos, máscaras piar esporte. na- andina, malea, peixes, presuntos. pa..
have*: cremones. chaves de parafusos Cálices, cestos, cagaçais para velar. Jadeira& redes para pesca, tamborete tên petit-pois. pastilhas, pizzas pudim
queijos, rações balanceadas para ao&
e varas para pesa
Ninexões para encanamento, colunas caixas para guarda de ibletos. cartumais, requeijões. sal. sag& saidinhas,
sisas de metal para portões. canos de chos. coadores para chã, descanso para
Classe 6
aead. chaves de fenda chaves taglêsa pratos, copos e capinha* de plásticooe Máquinas para uso donalstiaa e para sanduiches, sorvetes, suai de tomate e de
abeçe,es, canecas, cipo& cadaepots. Para 'Gracia& ca:xinhas de plástica fias industriais: Máquinas de lavar e fruta:, torradas. tap:oca, tâmaras, tolheu
tremacoe, tortas. tortas pare
entras de mesa, coqueteleiras. caixas Para sorvetes. colherinnas. Pastilhas passar roupa, máquinas para lavar lou- eia&mento
de animais e aves, torrões
,ara acondicionamento de alimento, garfinhos de plástico para sorvetes for. ça, máquinas para secar, máquinas para
toucinho e vinagre
aldeireics, caçarolas, chaleiras. afetei. minhas dt plástico pare sorvetes, disco& bordar, máquinas para costura, máquinas
para
moer
carne
e
legumes,
máquiais. conchas coadores: distintivos. do embreagen de material plástico. embaClasse 25
'radicas; enxada& eaxadiSea esfera& lagens de material plástico para sorve- nas para cortar frios, maquinas para Cartões pasmai., certeza decalcam.
esgiCehos. enfeites para arreios res. estolas para objetos, espumas de tricotar, máquinas para fazer mamas ali- aias, desenhos, displais, estamp‘e, fia .
esferas para arreios, espuma aviou esteiras. enfeites para :mamã mentirias, máquinas para tratar, motores, mulas, gravuras letreiro. e painéis
formões. (alces. ferro Dam cortar veis massas anti-ruidos. escowlarea de gáadoms. dinamos, translormadoras,
Classe 44
transportadoras prensas e polinize"
knolhis, facas. buba& fachabuas, Ninam Para doces, atas
Cigarra
Têrrao a.9 765.391, de 24-8-1966
Eletrônica Pidel Voice Ltda.
$Io Xaudo

.uras ferro comum a carvão. %rateiras.
mais. Mamas para doces. freias Para
estradas de ferro. frigideiras; ;anchos.
grelhas. garbs, ganchos para quadro,
gonzis para darruagens: hisignias;
mas. laminas. Braseiros. taras de lixo
farras; machad:nhas. molas para porta,
molas para venezianas, martelos, dar-.
retas. matrizes; navalhas; puas; pás. pregos, parafuses; picões, porta-galo; poseiras aorta-pão, porta-ióias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pass. rebites. regadores: serviços de chá e caf&.
serras, serrotes, sachos, sacarrolbai tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze.
tenazes, travadeires, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encinamento
trilhos para pinas de correi. teças.
travessas, turibulos: vasos vasilhames
e Serra:na
Classe ti
?ara distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
aick-ups. geladeiras, sorveteiras, aparehos de refrigeraçáo. enceradeiras. asaraduras de pó fogões, tornos e ioga-eiras eletricos. chitariros aquecedores
aliança& ferros elètricos de engomar e
, TICSAT. batedeiras. coqueteieiras. expr.',adora& licruidificadores elétrico& má.
minas para picar e moer legumes e
'arpe. resistências elétricas. fervedorea
aaufas. ventiladores. :manias e bales
• ricos. refletores. relógios de ar re

1208 Terça-feira 11

DIARIO OFICIAL (Seça.9 iiI)

• r- MARCAS

Abril de 1967

DEPOSITADAS
as'ar

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Induatrial. Da data da publice,aio começará
• surres o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durants ecoe prazo poderio apresentes suas oponsiOes ao Departamento
Nacional da Propriedada Lodustrial aquêles que se julgarem prejudicados cora ' a oOneeasiso rio registro saqueai*,

'

Têm n.^ 765.408, de 24-8-1966
— Artefatos <1 eBorracha S.A.
Sio Paulo

:asa

ias. varetas de contreJr se Jogador e
icelerados. tróleis rsciaibus, varaes eis
• carros, coletes nar:: sarros
Classe 39
Para distinguir:. Artefatos de borracha
SM
norracha. artefatos de borracha para
Industrie BrE;2i17.1ira
veiculos artefatos de borracha não ia•
cluicios em outras classes: Arruelas ar
Classe 39
solas, amortecedores assentos para ca
Saltos, solas e solados d eborracha
_ deiras, borrachas para aros, batentes de
Termo ri. 765.413, de 24-8-1966
cofre, buchas de estabilizados buçhas.
Industria' Fonográlica Ltda . anchas para iumeio, batente de porta
Inch:fon
Guanabara
iatente de chassis, bicos para saamadei
c as, braçadeiras, bocais, bases para te
"Fones, borracha: para carrinros industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, codhim
de motor câmaras de ar, chupetas, cordões tnassiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor
Indúsiria Brasileira
racha, chapas e centros de mesa, cor•
das de borracha, cápsulas de borracha
Classe 8
paras entro de mesa calços de borra,
Discos gravados, fitas magnéticas grava- zha para máquinas, copos de borracha
das, aparellnás fonográficos, aparelhos para freios, dedeiras desentupideiras
gravadores de sons, aparelhos ampliado- discos de mesa, descanso para pratos
res de sons, aparelhos paar produzir encostos, embolo& esguichos estrados.
sons
csponlas de borracha em quebrajacto
765.415, de 24-8-1966— sara orneiras, fios de borracha lisos
Têrmo
fôrmas de borracha, guarnições paru
Cooperativa Agropecuária Ltda. de
automóveis guarnições para veiculo&
Uberlândia
tancheias para escolares, lâminas de
Minas Gerais
aorracha para degraus. listas de borracha, rnanoplas maçanetas, orOtetoMA TI PU
res para para-lamas, protetores de
Indústria Bren i 1 d. rm para - choques, pedal do acelerador. ix.
dal de partida, peras para businas
Classe 41
pratinhos, pneumáticos pontas de barLaticínios eu: geral: queijos, manteiga. 'acha para bengalas e Muletas, rodas
requeijão e leite
maasiçss, rodízios, revestimentos de
borracha rodas de borracha p ara mó
Têrrnos ns. 765.418; 765.-420,
veia, sanfonas de vácuo suportes de
24-8-1966
motor, szrsatas do . nadai do breque. re
Bicicletas Monark S.A.
sembaio e isolador suportes, semi
.- São sPaulo
pneumáticos, suportes de câmbio san
fonas de partidas. saltos, solas e solado»
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos ios telegráficos e telefõ
nicos, travadores de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta
Indústria Brasileira
gõtas. tiras de borracha para elaboração de substâncias suirnlcas

.

,

MINI ODA

Gesse 21
Para clisti:scrais: Veiculos e suas asrtess
integrantes: Aros oara bicicletas, automóveis. atito-caminhe:ias. aviões, amortecedores. 'alavancas, de câmbio, • barcos.
breques. braços para veiculas. hicicle.
tas. carrinhos * mão e carçasaas, rani,nhonetes. carros ambulantaaa ~talões
carros, tratores. carros-1~ carros
tanques, carros-irrigadoes. carros, car
Nas. carrocerias. chassis. chapas cir•
culares para veiculoa. cubos de veiculoa.
corrediços para velculos. direção. desla
apedras. estribos. 'escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção
freios, fronteiras para veica.os. guidâo
locomotivas, lanchas. motociclos molas
motocicletas. aurtocargas. moto furgões
manivelas, navios. ônibus. Para-choques
para-lamas. Paralsrisaa.. pedais. pantões
odes p are bicicletas.. *atos para blèicle.
tas, reboque. radtadoreo para veiculos
rodas para veiculas, selins, triciclos ti'
Sentes para volculoo. vagões, velOcipe•

embreagen de material plástico. embalagens de material plástico para sorveres, estojos para objetos, es p umas de
nylon esteiras, enfeites para autorno.
vais, massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, tôrmas para doces. fitai
para bolsas, 4acas guarnições guarninições • para porta-blocos. gisarniçõe
para liguidificadores e para batedeiras
de frutas e leaumes, gcartuções de tua
terial plástico para utensilios \e eibietos,
guarnições para' bolsas garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, piasticos lanche.ras, mantegueiras, malas
orinóis, prendedores de roupas puxadores de móveis, pires, pratos paliteiros. pás de cosinha, pedras pomes aragos protetores para documentos • auxaclores de água para uso doméstico.
porta-copos, porta asigue.s, porta-notas
porta-documentos placas, rebites coai
abas. recipientes, suportes. supores pare
guardanapos, saleiro. rubos, tige;as.
tubos para ampolas. tubos para 'seria.
gas. travessas, tipos de material plástico. sacolas, sacos. sagulnhos. vasilhames para a c ondiciinamento, vasos: si
caras, colas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
cortumes, para marceneiros, pata sapa
teiross para vidros, pasta adesiva pare
mater.al p lástico e mgeral

Tinnio n. o 765.427, de 24 - 8 - 1966
Granjas Pampulha Ltda.
Minas Gerais

Lde,

Clransas rampu l h a
Nome Comercial
Tarmo
Inarpla

765.435, de 24-8-1966—
Indústria de Artefatos
Plásticos Ltda.
Guanabara

,

INAULA
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 28
Para distingui:: Artefatos de material
piasrico e de aviou. Recip:entes fabricados de material p lástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas açucareiros. .
irmações para ócclos. bules. bandejas,

minhas dt plástico ¡sara . sorvetes. damos
mas, caixas. carteiras, chapas cabos
'tara ferramentas, e utensilios. cruzetas.
: atitas para acondicionamento de ali-

Tertás os. 765.422 a 765.424, de
imotos caixa de material plástico para
24-8-1966
..
Sherwin — Williams do Brasil S.A. — at?rias. coadores, copos. canecas, con•
Tintas e Vernize
'ases para --latos: s. baldes. bacias boicias. capas para álbuns e para livros.
São Paulo
Atices. cestos, castiçais para velas.

.aixas para guarda da ihietos, cartaMos coadores para chã. descanso para
ratos, copos e copinhos de plásticoos
tara soraetes, ca. x inhas de plástici
.ara sorvetes, colherinnas. pasinhas.
maninhos de plástico para sorvetes for-mbreagen* de material plástico. embaagens de ma tesa; plástico para sorveClasse 16
as, estojos pasa obiatos. espamas de
Tiritas, lacas, vernizes, absorventes para
lon esteiras, enfeites para autoral,construção
ceia inasaas anti-ruidos. escoadores
Classe 28
'ratos, funis, :armas para doces. fitas
Tintas, esmaltes, vernizes, solventes usa-. 'ara bolaas, çacas guarnições avariaidos nas indústrias
lições pare porta-blocos. guarnições

.

Classe 28
Classe 17
tiara distinguir: Artefatos de material
Tintas e solventes para escritório
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástiCo. revestimenTérmos ns. 765.425a 765.426, de
tos confeccionados de subatâncias ani24-8-1966
mais e vegetas: Argolas. açucareiros. Shersvin — Williams do Brasil S A. —
arma0es para Occlos, bules. bandejas,
Tintas e Vernizes
!sses para telefones, baldes. bacias bolSão Paulo
sas,, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento cie ali-.
mentos caixa de tnaterial plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas,- capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais P ara valas.
caixas para guarda de ibjetos. cartuchos, coadores para chá. descanso para
Classe 16
pratos, copos e copinhos de plásticoos Tintas, lacas, vernizes, absorventes para
para soraetes, ca:xinhas de plásticf
construção
para sorvetes, colheainnas, pasinhas.
Classe 28
garfinhos de alastico para sorveres forTintas, esmaltes, vernizes, solventes
minhas dt plástico para sorvetes. ensaca,
usaad nsas Indústrias
• o

Prece lo Número de Hoje: Ne y $ 0,05

para Equidificadoses e para batedeiras
le frutos e legumes, gcarnições de maerial. plástico para Ittensilios e elbjetos.

n trarnições para , b&sms' garfos. galerias
,ara cortinas, ferro laminados.
acos lanche:1.as. mantegueiras, malaa
ainails. prendedores de roupas puxado;
, s de móveis, pires, pratos paliteios. pás de cosinha. pedras pomes artilos protetores p ara documentos Pua
;adores de água para uso doméstico.
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