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N.° 101

DEPAR TAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Sr. Secreário da
Indústria
Despachos em recursos
O Sr. Secretário da Indústria He-raldo Souza Mattos deu provimento
aos recursos interpostos lios processos abaixo mencionados a fim de reformar as decisões anteriores:
N9 376.600 - Marca Diverazina requerente - Lab. Nemned Ltda.
- Processo deferido.
N9 378.908 - Marca Crescibior Requerente Mead Johnson & Company - Processo deferido.
No 469.978 - Marca Sente - Requerente - S.A. de Materiais Elétricos Sente - Processo deferido.
No 381.645 - Marca Ampla - Requerente - Arquitetura e Construções Ampla Ltda. - Prucesso deferido.
NO 383.285 - Marca Solar - Requerente - TJnilever Llinited - Processo deferido.
N9 413.755 - Marca Café :-tio
Grande - Requerente - Firmino
Ciomes de Castr o- Processo deferido.
No 429.714 - Marca Confôrto Requerente - Albano Regasso Processo deferido.
N9 303.838 - Marca Natal - Requerente - S.A. Com. e Ind. e Representações - Recorrente - Armações de Aço Probel S.A. - Processo indeferido.
No 246.497 - Marca Thermo-Flee
- Requerente - Pati-côr S. A . Tintas e Vernizes - Recorrente - Usina São Christóvão 8 A Processo
indeferido.
(:) Sr. seerr , rio da .D.Lastria 11c-taldo Solva "t" al t as negou provimen:o aos recurso ,. ir terpostos nos proC%5C35 abatx inenc2 orlados a fim de
manter as decisões anteriores'
N 9 203.775 - Marca Polysint , Requerente - Soc. Comercial
Reco-rente - Laúdico Ltda.
Process'
boratório Clirnax S. A.
deferido.
N9 288.153 -- Marca Cristal Era
sil - Requerente R Ral3 &
- Recorrente A Cia. Cerveja '
Brahma - Processo dofcrido.
N o 283 984 - Marco. til) - Regue
rente - Laticinuios Aparecida Ltdp
- Recorren t e - 8 A. Indústrias
Reunidas P. Matataz ,,o e Perez Cardoso & Cia. Ltda. - Pro , c, so deferido.
N9 296.371 Titulo - Ponto EleRant^ - Fcurente -- Moacir Melo
Sz Oliveira H ei. - Recorrente Ao Mundo Elegante Tecidos, e Ar-
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marinhos Ltda. -- Processo deferido.
No 314.786 - Marca Tiês Leões
- Requerente - Três Leões Mecânica S.A. Representações Comércio
e Indústria - Recorrente - Tecidos Beck-Gies Ltda. - Processo deferido.
No 344.197 - Marca Herodent Requerente - Herodent Inc - Recorrente Atlantis (Brazil) Ltd.. Processo deferido.
N 9 417.366 - Marca Sherolaturn
Requerente - Continental
Compan y - Recorrente - Shell
Brasil S.A. (Petróleo) - Processo
deferido.
NO 381.338 - Nome Indústrias
Requebrasil de São Paulo S.A.
rente - Inds. Fibrasil de São Paulo
S.A. - Recorrente - Cia. Agrícola
Fibrasil - Processo deferido.
No 381.700 - Marca SG Roquerente - Shaye. Goldhagmt -- Recorrente --• Ind. Goomtex Ltda. Processo deferido.
N o 382.524 - Marca Il:abinese Requerente - Chas. Pfizer & Co.
Inc. - Recorrente - lab. Climax
S.A. e- Processo deferido.
NO 382.961 .- Marca Tupy - Requerente - Fábrica de Artefatos de
Aço Tupy S.A. - Recerrente Fundição Tupy S.A. Processa deferido.
No 386.482 -- Nome Feiromat rim).
e Comercial S.A. - Requerente Ferromat Imp. e .Comerc-al 5 A. Recorrente - Cofermat - Cia. Era
sileirs, de Ferro e Materiais de Construção S.A. - Processo deferido.
No 387.161 - Marca Surcils Requerente - Perfutr aria Surdis
Ltda. - Recorrente Gessy
Levsr S.A. - Processo daferie.a.
N9 387.480 - Marca Santa '1- erezinho - Requerente - Bar e Mercearia Santa Terezinha, L t da. - Ret:orrente Vez Teixeira 8: ";'in. Processo deferido
N9 392.745 - Colopmel - Regue- olomielles S.A.
- Perfumaria C
- Recorrente - 130z9ano S.A. Co1-aercial industrial e Irrtoorriclora ?rocesso deferido.
No 393.365 - Marca Jonica - Requerente - Jonica - Produtos Químicos Ltda. -- Recorrente - J. & E.
a.tkinson tirnited
PrecesSo
rido.
NO 394.970 - Marca Fidal?:”/
Requerente - Cyrillo MotJ'ié Ind. e
Com. S.A. - Recorrente .- Insti-

tato .E armoter:qiico Neoviei, S.A. Processo deferido.
N o 412.165 - Marca Vida Moderna - Requerente - Ruth Mutti de
Almeida - Recorrente -- rime Inc.
- Processo deferido.
No
- Título • Coniçcções
May - Requerente - My Mechade
- Recorrente - S. Paulo Alpargatas S.A. - Processo deferido.
No 303.866 - Marca Velha Aguardente de Cana São João - Requerente - Cu ia. Agrícola. a Industrial
São João - Processo Indeferido.
N9 359.312 - Marca Santisra Requerente - Laticínios Santista
Ltda. - Processo indeferido.
No 260 818 - Marca P & W - Requerente - Pratt
Whitney Inc.
- Processo indeferido.
No 381.522 - Marca Alvo - Requerente - Frigorífico Armour do
"Brasil S.A. - Processo indeferido.
No 381.528 - Marca Star - Requerente - Frigorífico Armour do
Brasil S.A. - Processo indeferido.
No 381 53.1 - Marco- star - Re-.
querente - Fr1.-zorlfico Armour do
Brasil S.A. - Procesmi indeferido.
N9 381.732 - Marca Vulcatenis Requerente Cia. Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados Vo .-:abrás S.A. - Processo indeferido.
No 385.206 Marca. Cosipan Requerente - Sandoz Brasil S.A.
Anilinas Prods. Químicos e Farmacêuticos - Processo indeferido.
No 394.494 - Marca Androgina Requerente - Lab. Androgina Limitada - Recorrente - Irmãos
"Rousselet Ltda. - Prozoeso indeferido.
No 422.742 -- Marca N. S. de
"'Aurdes - Requerente - Fares Saltem. - Processo indeferide.
No 426.813 - Marca Siameses Requerente - Samuel Jurrs
son.
Exigêncies
'Peamos com exigêneiss 1:1 CUPIprir:
No 281.748 - Acel ind.
Acessório,' de Metal Ltfies.
NO 303.491 - Bazar Flrtinze Limitada.
No 364.345 - Sicol Com. e Indústria Limitada.
N9 129.039 - Low-; t ro Costa &
Companhia.
riivèrso3

Rio, 26 de maio de 196'T
Privilégios de invenção deferidos
107.101 - Aperfeiçoamentos eira
fechadura de segrédo - Wilson Go.
mes Teixeira.
N9 113.125 - Processo pala a obtenção de polímeros vinificas cortei'.
do um 'componente de acopla o.,ena
naftólico
Monsanto Company.
N9 131.228 - Halcon InternaliJoal
Inc. - Processo para limpeza do
um aparelho tendo um dep&ito do
ácido maleico bruto e alcatrão.
N9 134.822 - Disporitivo manipulador de texteis - Deering
Resaerch Corporation.
No 142.021 - Uma tampa com
crivo para recipientes de materid
em pó - Metalúrgica Heleny Ltda.
Indústria e Comércio
Modino industrial deferido
NO 151.703 - Original modelo do
base para canetas e lapiseiras em
geral - Artur Eberhardt S A. Indústria e Comércio.
Desarquivamento ,le processos
No 130.711 -- Novas dispi..sições em
isqueiros - Crissan( los Demetro
Koutsantonis.
Privilégio de invenção indeferidos
N9 114.200 - Aperfeiçoamentno em
guarnições para cardas - Cardas e
Liços Watson Williams do Brasil
mitada .
No 134.371 - Equipainertó para
filtrar líquidos com terras de infu.
sórios ou diatomaceas ou cora qual-.
quer outro armila) filtrante - Luiz
Aristides Rouselle.
Modelo de utilidade indeferido
N9 118.969 - Modelo de palmnint,
absorvente de choques auto ventilável - Produtos Dr. Scholl para os
Pés S.A.
No 149.305 -- NÕVJ modélo de so.
lado para calçados - .3alça dos Saincho S. A .
ReconsicleraçÃo

Eras:amo S.A, Embalagens .rodtis.
tria e Comércio (na reconsideração
ae despacho que etaferiu e têrmo
t.25.2d0 - Modélo de utilidade: Unii
nôvo modelo de rôlha plastica pua
g arrafas de vinho esneniante: ;
Reconsidero o despacho de deferi..
mento de 17-12-1963 para, no entan.
to, deferir em face 4 os novos pontos
que dever( see p ubtica n to.; com relificaçã.
N9 104.520 -- Vervoiod
Os pontos não foram publicados.
Samuel Vaser 1 recon-nao do des- Torno 32171 ifeito o nespacho de de.
oacho que indeferiu o ',ft:no 380.179 ferlinerVe, publieado cru 30-3-87.
- marca Forasteiro) - Arquive-se
Móve d C hno S.A. (na reconside.
o recurso, face ao ai t. P7 do CPI
ração co dtemacho que deferiu o tér.

846 Quinta-feira
- As Repartições Públicas deverão entrepar na SeAo de Comunicações de Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à. publicação.
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- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
ci-lEpri DA BEÇZO DE REDAÇÃO
solicitada com- antecedência de
FL °PIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

DIRETOR Ge: RAL

Irnprecto nas Oficinas cio Del-artanu.nto de , Inn.rense Nacionat

ASSINA TURAS

FUNCIONÁRIOS
Hi r'.wnçõ ts
PARTICULARES
- óriginais, elevidaiaeni2
Capital e Interior:
Capital e Interior:
autenticados, deverão ser dactiu)4,50
6,00
Semestre
....... NCr$
Semestre
,NCt.$
gealados em espaço dois, em unia
NCr$ 9,00
NCr$
1
2
,00
Ano
Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior:
Exterior:
as emendas e rasuras Serão resAno.
NCr$
13.00
¡Ano
NCr$ 10,00
salvadas pnr quem de direito.

- As assinaturas podem ser
tomadas em , qualquer época do
ano, por seis meses ou rim ano,
. exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.

- As assinaturas vencidas po.
derão ser suspensas sem prévio
aviso.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

As reclamações, pertinentes CHEFE 00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
à .atéria retribuída, nos casos de J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
érro ou omissão, deverão ser
'DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
SEÇÃO In
de Redação, até o quinto dia útil
lkor...rio do pt.obilciel...1.{ do Oakpoci ,ante Ou Departamento
subseqüente à publicação no
..c.. 10,a , do Propriedade ondiistrlas do •Minlateriti
órgão oficial.
da indústria e do Corn6rolo
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público. de 11 às 171130 min.

,

NÚMERO AVULSO
- O preço do numero avulso figura na última pâqina de cada
exemplar.
- O preço do exemplar atrasado 7erá acrescido de NCr$ 0.01,
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.

- Na parte superior do enderéço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartiçoes Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de valõres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à nua aplicação.
- Os suplementos as edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os soli'citarem no ato da assinatura

NOM.

N.° 154-.177 - Miguel Romeu
N 9 . 154.504 - Societá Farmaz'eutici
mo 143.278 - Modélo industrial:
Cuocolo e Leoncio Amando Dei
Original conjunto de cadeira com
N 9 154.512 - Valchen; Lavisi rm Of
prancheta) - Nada rara reconsiderar. Mantenho o deferimento pura Varei Mins In:
Canadian InterN.°
154.229
N9 164.513 -- Vaichern Division Of
que seja convdida a patente.
national Paper Company.
Giuseppe Micheloni (na reconside- Varei Mifls Inc
N9 154.529 -Eprova AktiensellsN.° 154.295 -- Imperial Chemiração de despacho que deferiu o
termo 150.212 - Modelo industrial: chaft.
c.ti Industries Limite&
Original configuração anti- derrapanN.° 154.305 - George Asa CroN9 154.540 - Herbert C. Steeker,
te aplicável em solados de calçados) , N9 154.555 - Ciba Soc leté Ano- wa Jr.
- Mantenho o deferido.
rtyme
N.° 154.356 - Confecções MaN9 154.560 -- E. I. 1:in Pont k fran Ltda.
N9 131.715 - International Polaroid Corporation - Rennsidero o Nemours And Company.
N.° 154.375 - Carlos Augusto
N9 154.536 - Imperial,-Chemical
despacho de deferimento de fls. 83
"araiva Barbosa.
Industries Limted.
- Publique- se os novos pontos.
N.° 129.594 - The Electric
N9 154:649 - Monsnto ..ompany.
Volkswagen do Brasil Md. e CoEirorage Mattery Company.
N9 154.759 - Nazaré da Silva.
mércio de Automóveis $.A. (nx. reN.° 154.760 - Nazare da Silva
N.° 126.155 - The Australlan
consideração de despacho que defeN.° 154.821
Solvay & Cie.
National University.
riu o têrmo 132.167 - M. IndusDow Corning
N.° 153.163
trial: Um espelho pretetor e decoN.° 154.841 - Pinturas Saaverador das maçanetas das portes de dra Sociedad Anônima Comercial Corporation.
automóveis) - Reconsidero o des- e Industrial.
N.° 153.213 - Merck & Inc.
pacho de defe”,mento par" que seja
N.° 153248 - Química Ind. e
N.°
154.943
C.
Il.
Boeringer
negada a patente.
Com. Ltda. .
Sohn.
Parquet 'Guanabara 1..txia. (na !eN.° 153.279 - Veb Cento!
N.° 155.091 - Macon Internatonsideração de despacho que defe- tional Inc.
Werke.
riu o termo 140.961Desenho
N.° 153.291 - Shell InternatioN.° 155.456 - N. V. Philips' nale Besearch Maatschappij N. V.
dustrial: Um Uivo desenho em tacos
para assoalhos3 - Re3ansidero o Gloeilampenfahrieken;
despacho de leferimento defiro o
N.° 153.319 - Nasahiro YamaN.°455.477 - E. Merck Aktien- guchi Masanori Naomot e Keniti
pedido como desenho industrial na
forma dos novns pontos que devem gesejlschaft.
Nomoto.
ger publicados como retificação.
N.° 155.490 - Monsanto ComN.° 153.561 - Biochemie Geoann
selschaft Mit Bescharankter HafExigências
•
N.° 155.557 - Snia Viscosa So- tung.
Pilkington BroN.° 153.600
Térmos com exigência.> à cum- cita Nazionale Industria Applicathers Limited.
tioni Viscosa A.p.A.
prir: N. 155.567'- Chtigai Seiyaku - N.° 153.626 - Philips PetroN9 145.948 - 1VIetalsalts Corporaliabushiki
Kaisha.
leu Company.
tion.
N.° 153.754 - Union Carbide
N9 151.010 - J. R. Geigy S.A.
N.° 155.588 - Farbwerke HoeN9 152.671 - Monsanto Company. chst Aktiengesellschaft vorm. Corporation.
N.° 153.812 - Baumer QBS
N9 152.688 - Monsanto Company. Meister Lucius & Bruning.
N9 154.309 - Struthers Pcientlfic
Brasileira de Equipamentos.
N.°
130.173
Beteiligungsúnd
And InternaMnal Corpora.ion.
N.° 153.880 - Moinho FlumiNç' 154.400 - Air..erican C3rnatrdd Patentverwaltungsellschaft Mi Beschrankter Haftung.
nense S. A. Company.
N9 154.413 - Inventa Ag Pur
N.° 153.937 - Philip Morris
N.° 153.958- Ledoga S.p.A.
Porschung Und Patentverwertung
Incorporated.
N.°
153.978
F.
Hoffmann-La
Curich.
N.° 136:728 - Brazisul RepreRoche & Cie. Societé Anonyme.
stações Ltda.
N9 154.446 - Roven In~al. LiN.°
154.145
Bristol
MyerS
mitada.
N.°141.119 - FarbenfabrikenN9 154.460 - Richardson - Mer- Company.
N.° 154.150
Shell Internatio- bayer Aktiengesellschaft.
rell Inc.
N.° 141.182 - J. L. Hulett &
N9 154.466 - Meallecsellschaft nate Research Maatschappij N. V.
N.° 154.152 - Bernard Demole Sons Limited.
Lktieneesellschaft.

N.° 143.480 - The Goodyer
Tire & Rubber Company.
N.° 144.064 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft.
N.° 144,302 - Velsicol Chemical Corporation.
N.° 144.994 - Maria Nazaretb
D. Bragança Periera e Elisa Go.
uses dos Santos Silva.
N.° 145.029 - Argus Chemical
Corporation.
N.° 145.165 - Union Carbide
Corporation.
N.° 145.523
Ciba Societd
Anonyme.
N.° 145.530 - Monasanto Com.
pany.
N.° 146.005 - João Bellizis
Raia e Baphael Giordano,
N.° 146.853 --- Montecatini SO.
ej eta Generale Per L'Industria
neraia e Chimica.
N.° 146.994 - Tetsuo Miyajimr
N.° 150.285 - Armour And
Company.
N.° 150.612 - Stauffer Cherni,
cal Com pany.

N.° 152.599 - Massey Fergtisom
Limited.
N.° 130.097 - Fujiswa Phar.
maceutical Co. Ltd.
N.° 13-L892 - Dunlop Rubbet
Company Liinited.
N.° 132.3?7 - Imperial Chemi.
cal Industries Limited.
N.° 133.'633 - Societé das
nes Chimiques Rhône Poulenc.
N.° 140.402 - The Carwin
Company.
N.° 140.951 - The Lu/11420i

Corporation.
N.° 140.947 - United Stateã
Rubber Company.
N. 141.023 - E. I. Du Pont

de Nemours And Company.
N.° 141.300 - F. Hoffmann-La
Rocha & Cie. Societé Anonyme.

N.° 141.615 - Commercial Sol.
vente Coroorailan

a1
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N.° 141.096 - PhHip Petro.
ienm (.',orrroati-y.
N.° 141 900 - Saia Viscosa Soejeta N•1:1.!onale Industri Applicaltion , Vt!'eesa 3.p.A.
1^•:".° 114.265
Shell International.
Mardm,'Irtonii, N. V.
N. 145.132 - General Mils

Arbame S. A. Indústria e Comércio - No recurso interposto
ao deferimento da patente modelo de utilidade têrmo 122,613,
Diversos:
Spufilar - Espuma de Nylon
S. A. Indústria e Comércio Nos pedidos de averbação de
coutratos
patentes de númet4,.443
Petro- ros 53.167,nas
57.792,
58.810, 64.506
',erra Cetmnany,
e 66.785 - Privilégio de
17. Roffmann-La 66.340
N. 1 i rz...'510
invenção - Aguarde-se.
p,eene &
Societ. Anonyme.
N 145.626 7liontecatini Soeieté Ger erale Per intolustria
Expediente de Seção
isPOerariar. Chitniea.
de intlrferêncie
N.° 145.732 - Chemische Werke Witen. •
De 20 de maio de 1967
N. 145.736 -- United Situe MaCoroora:;an.
chiner e
Marcas deferidas:.
N.°1 45.798 - Tesas P. S. Che•
N.° 200.732 - Big Ben - 3.
m i ca) Coronany.
N.° 145.898 - Leesona Corpo- H. Ili rtvástle & Company Limited
- Classe 23.
ration.
N," 302.868 - Asc o rbserPin N." 145.990 - Cibo Societé
Instituto Biológico lferb S. A. Anonyme.
N. 147.976 - Farhenfabriken Classe 3.
N.° 304.101 -• Flor --- Reis d.
Payer AViemtesellschaft.
Fernandes Ltda. - Classe 38.
EXPEDIENTE 1)0 -DIBETOR DA
N," 306.336 - Porei - Fonte-.
oryt s:I0 DE MARCAS
cedera Elétriett Furei Ltda. 8. - Registre-se com exDesoachos em pedido de re- Classe
clusão de acendedores e aquececonsiderações:
dores.
- N. 115.895 - Privilégio de inN.° 427.403
Illoulac - Monvenção -- Método e máquina para
Instalações industriais Ltda.
triturar e bombear materiais re- lac Classe
8.
movíveis e produtos resultante N.°
431.221
-- D. Ulla -- 5.
ReRequerente - Georg Neidl.-•
C.
1Risso
(lasse
42.
considero n despacho de deferiN.° 431.664 - TV Rádio Zeno
mento nulificado em 14 de março
- TV Rádio. Zeno Ltda. - Cias.
de 1967. - Volte a exame.
se 8 - Registre-se sem 'exclusi• N.° 112.192 -- Privilégio de in- vidade à TV Rádio e com excluvenção - Aperfeiçoamento rela- são de máquinas de cortar e moer
tivo a ou em motor de nbolo legumes e carnes.
rotativo - Remuerente NSU:
N.° 441.814 - Flanco -- MetaAktiengesellschaft - Reconsidero
o desp acho de deferimento de 14 lúrgica São Francisco Ltda. de'março de 1907. e defiro o pe- Classe 8 Registre-se com exdido com o nóvo titulo aperfçi- clusão de panelas dr pressão e
~mento relativo a ou em motor formas.
de êmbolo rotativo, e cons4eqente
N.° 450.568 - Edith -- Chocomudança nos introites das ret..' lates Edith Ltda. - Classe 41.
vindicaeões.
N.° 451'.513
Sprernatic
Max Lowenstein.S. A. Fábrica de
KATEDIENTE DA DIVISA()
Aliança de Artefatos de Metais -DE PATENTES
Classe 11.
De 26 de maio de 1967

st, pá
Registre-se com exclusão
de grades.
N.° 408.365 - Formilar irmãos Carvalho e Begossl Classe 40.
N." 470.246 - Maracanã Vitalizado - Fábrica . de Tecidos Maracanã S. A. - Classe 22 - Registre-se sem direito ao uso ex.
clusivo de vitalizado.
N.° 470.694 - Láki Produtos Químicos Láki Ltda. - Classe 1.
N.° 472.289 - Algodão Maravilha - Arthur Lundgrel.
S. A. - Classe 23. -5.' 474.484 - Sidel Lub 550
- sidel Comércio Indústria S. A.
- Classe 47.
N.° 477,293
Galo de Ouro Eder Jofre - Classe 37.
N.° 479.798 - Tektronix Tektronix Inc. - Classe 8.
N.° 479.953 Ot .Maia - Frigorifico T. .Mala S. A. - Classe
n ".32.
N." 489.927 Refortes •- Auderson Clayton & Co, S. A. Indústria e Comércio - Classe 2.
N." 481.004 - Wakarnoto -Wakarnoto S. A. Produtos Químicos e Farmacêuticos - Classe
n." 21.
N.° 484.380 - Jorna l Trabalhista /o Pardná - Garnaliel
Pa oll & Cia. - Classe 41.
N.° 485.669 - Nilda -- A. Ginnino Gaivão --' Classe 32.
N.° 491.257 - 13KC - Brasil
Kennel Club - Classe 32.
N." 493.654 - Karol • Sawé
Banieste - Classe 36,
ProN. 495.235 - Probacril
ba' Comércio e Indústria S. A.
Classe. 28 - - Registre-se na
classe 28.
La5." 498.178 - Eq uifartn
boratório Vetifartu Ltda. - Classe 41,
N." 499.783 Violutan - Farbenfabriken /layer Aktiengesellschaft - Classe 3.
N.° 502.376 - Penitr-slon
Farhenfabriken Bayer Aktiengecellsehafet - Classe 3.
N.° 504.856 - Deca Artefatos de Metal Dera S. A, - Classe
n.° 6.
N." 504.950 - Galeria 'Iniiej40
-- Galeria Imperio Ltda. - Classe 25 - Registre-se sem exclusividade a expressão Galeria.
N.° 505.725 - Camelastic Equipamentos Esportivos Carnelastie Ltda. - Classe 49.
N." 48.232 -- Mil Montagens industriais Ltda. - Classe
te' 38 - Registre se na riesse 38,
N.". 509,710 Metarau Metaran Comércio e Indústria -Reunidos Ltda. - Classe 11
N." 510A5 Sans Souci -Malhas San Remo Ltda. -- Classe 30,
N." 510.419 - Ao Gancho Francisco Sprovieri S. A. Classe 39.
N.° 511.500 - (iodei (andel
Ltda. ludústria. Comércio e Representações --z• Classe 6.
N.° 513.447 - Incoveso -- Incovesa Indústria e Comércio Óleos
Vegetais S. A. 01.
N." 513.533 - Relance Set Heberlein & Co. A. G. - Classe

N. 451.633 -- lligh Society
Paulistano -.
Nicolas liaralyi
RegisHochinger
(Republicado)
Classe 32
tre-se como marca.
Privilégio de invenção defe5.° 452.951 - Sil Cri - Silvio
CristonI- Classe 21 - Registrerido:
N.* 116.867 - Porta para au- se -com ~fusão de alavancas de
:omóvel, constituída por uma mol- cambio.
dura com pano esticado na mesma
N." 455.844 - Santa Marina -Auto Union GMBH.
Cafeeiro Santa Marina Ltda. -CittSfz è 41.
,
11:.rigênciax
N." 459.389 - Chorinho do Pau
Tèrm4.) .s r(rIt1 eX igReias a eunt Dágua Victor Filenti Classe
n.° 42.
pfir:
N." .457.502 - Café Très Pi,
Patente 77.228
N." 132.542
Relu & Filho - Clas-.- The National cRsh negister nheiros
se 41.
Registre-se sinnente para
Company.
N." 153.523 -- Aaronson Bros, café.
1 N.' 159.368 •- Saritua In1,1d
dústria e Comércio de Frutas e
N.° 153.794 Niper. S. A. Passas do Brasil Ltda. -- Classe
Areondicionado Refrigeração In- n.° 41.
dustrial.
N.' 461.338 - Date -MecaRecursos interpostos:
nica Dalex Ltda. - Classe 6 Rossi S. A. Indústria e Coinér- Registre-Se com exclusão de máelo - No recurso interposto ao quinas para bombear.
o.° 24.
indeferimento da patente priviléN. 466.799 - Holiday - Auto
N. 515.057 Ciuni
gio- de invenção tèrrao 89.738.
Alualuguey Holiday Ltda. - Clas. Comércio, Indústria de Materiais

para Construçõea Lida. - Classe

n. o 18.
N.° 515,192 - Plastllux Coal.

tiero }Mini - Classe 28 - Re.
gistá-se com exClusão de puxa.
dores de água para uso domes*

tico.

N. 515.530 - Trocadero
Companhia Hotéis Trocadero
Classe 37.
N.° 515.711 - Lobello Lo.
bello Indústria de Móveis de AO
Ltda. - Classe 17.
N.° 518.951 -, Espasmolessa
Laboratório do Cacau Lesse Ltda.
- Classe 3,
N.° 521.195 - Standartex
Rahamin IlaJwan - Classe 23.
N.° 521.284 - *SOCOIlla - SO•
coma Sociedad Comercial de Madeiras S. A. - Classe 4.
N.* 521.447 - Gazeta de Por.
togai - Antônio Fernandes Mar.
ques - Classe 32.
N.° 521.582 - Queen - P.
Morra & Irmão Ltda. - Classe 38
isT," 521.849 - 414 - Bar e Café
414 Ltda. - Classe 41.
N." 522.661
Geisha - Ind.
e Com. 'de Calçados Arco Flex
S .A.
Classe 36.
N." 523.463 - Wallon
Wel.
ton & King T.tda. - 'Classe 8.
5," 523:566 - Cafelandia
Metalúrgica Cafelandia Ltda.
Classe 8.
N.° 523.618 - Emblemática Companhia Brasileira de Motor
- Classe 21 - Registre-se ema
exclusão de catlibios alavancas de
cambio, velocípedes.
N." 524.188 - Cayapo Inda,
Martins Ferreira S. A. - Cães.
se 8.
N.° 524.189 - Matracas - tilda
!Martins Ferreira S. A. - Classe
N." 524.758 - Santo Amare
it." 8.
- Ind. e Com. de Rações Santa
Ltda. - Classe 41.
N." 524.798 - Cibarline -- Sergio Leite Gonçalves - Classe 38.
- -•
N." 525.065 - Fltioronato
Colgate Pa/moliv(' Company
Classe 48,
N.° 525.383 - Fibel
Gyorib
Pataki
Classe 48.
N9 525.873 - Taylan - Ind. de
Calçados Taylan'Ltda. - Cl. 36.
N9 528.207 - Leira - Bar e Café
Leira Ltda. - Cl. 38. - Registre-se

na Cl. 38.
2,79 527.607 - Magi - Textil Paul.
Abreu 8.A. - Cl. 38.
.--149 529.011 - Mirandõpolis - Dist.
deel. Aso
utop
meia
óveis38 irandõpolis Ltda. ...I
Cl. 38. - Reglstre-se substituindo

N9 529.014 - Droga-Lassi macia Droga Lassi Ltda. - Cl. 31.,'
- Registre-se na Cl. 38.
N9 529.147 .-- Almat - Almat Re.
presentaeão e Coméreto Ltda. -.e
Cl. 38.
N9 529.230 - Viena - Calçado.
Viena Ltda. -*Cl. 36.
N o 529.383 - Aroeira - Metalúr.
gica Orlandia S.A. - Cl. 11.
N o 529.404 - Clut do Rock ções Musicais Samba Ltda. - Cias.

se 32.
N9 529.434 - Plurtinetal - Murta
metal Ind. e Com. Lida- Cl. 5.
N't) 529.447 - Matifex - Ind. Metalúrgica Marder Ltda. - CI. 5.
Ne 529.723 - Marchei - Loja de
Presentes e Confecções Mantel Ltda.
- Cl. 38.
N9 529./48 - Cosa - COM: e Imp,,
Cosa Ltda. - CL. é.
•
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105.421 ?armada gaiata Vo- 149 501.48a - Klng
Paciulla a
19 443..40 - C.a. F. Celan'
ressinha - Laurindo 'Mardi & Cia. Cia. Ltda. - Cl. 28.
Emprc nuir4.airoa e Participações
--CI. 3 e 48 - Art. 117, n 9 1.
979 503.036 J Transzato - Ind. de Cia. F. Celan/ - Empreendimentos
N9 522.334 - Casa da Sobremesa Papéis de Arte José Tscherkassky e Participações.
Soc. Comercial - Casa da 'Sobre- S.A., - Cl. 38.
N° -469.347 - S.A. Curtume Renner
mesa Soc. Comercial Ltda. - Clas- N 9 503.337 - 100 - Ind. Meta- - S.A. Curtume Renner
Cl. 33.
ses 41, 42, 43, 44 - Art. 117, n 9 1. lurgias Gazola Ltda. - Cl. 11.
N9 504.041 - Monica - Metro Titulo de Estabelecimento indeferido
19 524.182 - Drogasilia - Salina
Chaul - Cl, 3 e 48 - Art. 117, nú- lladro Bombas Monica Ltda. - ClasN9 477.239 - A Modelar - Esmero 1.
se 6.
tabelecimentos A Modelar S.A. CoN9 525.754 -- Bar Rio Sampaio - 69 505.153 - Minha Filha mércio - CL 8 - 38 - 37 - 40.
Dr. Giannino Vilardi - Cl. 41, 42, cnio Jucá e Mello - Cl. 36.
N9 502.611 - São Jorge - Boi43 - Aaa 117, n 9 1.
PaniN9 506.290 - Va/paraizo
Valparaizo Ltda. - Cl. as. araaa Auto-Onibus São Jorge Ltda.
19 529.10 - Servo - Assuntos ficadora
N9 508.067 - Bragança - Farmá- - Cl. 33.
Fiscais - =vira Magalhães Castro cia.
119 522.705 - Distilaria de ProduLtda. - Cl. 38.
Moura e landa Tereza Sakiyama - 19Bragança
514.036 - Capixaba - Chia- tos Solara - Alberto Hervello Per- Cl. 33 - Art. 117, n9 1.
brando & Amazidola Ltda. - Clas- nandez - , C1. 42.
149 523 405 - Sovolks
Sylvi0
N9 529.382 - Expresso São .7oão se 42.
São Paulo - Adalpho Dorningues & N9 515.763 - Nita - Anua De- Caasavia Pilho - Cl. 21.
Filhos - Cl. 33 - Art. 117, n 9 4. nigres - Cl. 36.
Exigéncias
19 517.132 - Ypiranga - Carlos
19 529.424 - Nossa Imobiliária Heitor Batista Bom - Cl. 33 - Eugenio Braga de Meio - Cl. 43.
Têrinoi com exigências a
Famorazna da Leitu119 519.096
Art. 117, n9 1.
cumprir:
N9 529.589 - Super Mercado Re- ra. Brasileira - Cia. Melhoramentos
Frase de Pro pa ganda deferida
de
São
Paulo
Incis.
de
Papel
pública Argentina - Super MercaAbel da' Câmara Martins (opoente
República Argentina Ltda. - Cl. 32.
N9 312.358 - 1Vlarmicoc o Campeão do
farino 531.355).
N9 519.560 - Marcai - S.A. Co- do119
das Panelas de Pressa.° - Altuninio CU. 38 de 41 a 44, 46, 48 - Art. 117, 'ani
266.020 - Livro Vermelho das
f
icio
Gávea
Cl.
11.
n°
1.
Marrnieoc Ind. e Com. Ltda. Telefones Ltda.
521.390
Quatis
Antonio
N
9
Marcas
indeferidas
•Cl. 8 - Art. 121_
19 424.420 - Cia. de Tintas e VarSampaio Filho - Cl. 42.
19 258.178 - jet-53 Limpa Tudo
nizes R.. Montesano.
turista
Ind.
de
N9
521.586
N
280.935
Fitglutan
Labo9
de Thrta Vez - Socar Comércio En119 426.885 - Civitas Cia. Imobigenharia e Representações Ltda. - ratório Farmacêutico Proman S.A. Sabão Futurista LI da. - Cl. 46.
dos Bons Negócios,
- Cl. 3. •
.
CI. 46 - Arta 121.
1 9 521.799 - PB - Pereiria Barre- liaria
19 4471922 - Incosul - Incosul
19 333.161 - O Super Toddy -- to
Commercial Barreto 1.a. aa. -- S.A.
Comércio e Armazéns Gerais.
Cia. Amua. Toddy Venezolana - Cl. 32.
Insígnia de Comércio deferida
Na 452.314 - Ha/ser Jeep CorpoCl. 41.
N9 524.515 - lalarka - Fab. de ration.
9 424.984 - Dois Jotas- Ind. Camisas Marka Ltda. - Cl. 38.
N9 462.991 - Raso - Ind. de de1Artefatos
de Couro Dois Jotas Li- N 9 525.052 - Lltocyl - Ciba So- N9 467;547 - Hélio Luz Ltda.
Peças Para 'Tratores e Automóveis mitada
19 463.669 - Ind. Mecânica São
- Cl. 35.
ciété Anonyrne - Cl. 2.
/pesul Ltda. - Cl.. 21a- Art. 114.
Miguel
Ltda.
.
Andrade
1
9
525.427
Atlântida
496.319
Alvorada
Incor119
19 430.319 - Alt - S.A. Inda.
19 475.89a - Colorec de Tintas
es Cia. Ltda. - Cl. 42.
poradora Alvorada Ltda. - Cl, 33 - ' Reunidas F. Matarazzo - - Cl. 41.
Art. 114.
Na 445.206 - arauá 3 ada.gazIne 19 528.283 - alércules - Distri- S.A. •
N9 483464 - SCAU Escritório
NP 516.759 - Bolam - Emacia Maud Utilidades Domésticas Ltda. - buidora de Papéis Hércules Ltda. Cl.- 38.
de Serviços de Construção, ArquiteEmprêsa Corretora de Imóveis e Se- r'aasa
8.
ar 528.223 - Cafe Granal - Luz tura e Urbanismo Ltda.
guros Ltda. - Cl. .33 - Art.-114.
N9 451.431 - Bossa Nova - Mn-- & Oliveira Ltda. - Cl. 41.
19 483.556 - S.A. Philips do BraN9 523.306 - Sinep - Sociedade
19 529.995 - Papelgráfica - Pa- sil.
Incrernentadora de Negócios e Pro- breie/O Leitão da Cunha - Cl. 36.
119 485.931 - Alimentaria Produ-,
paganda Ltda. - Cl. 32 e 33 - Ar- 19 451.487 - Italiana - Malha- pelgrafica Sid Ltda. - Cl. 38.
No 530.473 - Paulista - Mercan- toe Alimentícios Ltda.
ria Italiana S.A. - Cl.. 23.
tigo 114.
til
Paulista
de
Material
Ltda.
19 457.696 - Superohm
Pedro
119 503.017 - Ind. de Papéis de
Arte JOEié Tscherkassity
Antonio Aquilino - Cl. 8.
Cl. 16.
Nome Comerciai deefrido
No 459.611 - Um Segunda - TAab. 1 9 534.524 - Super Moto - Super
N9 514.899 - Westminster Recer119 311.949 - Nortebras S.A. Com. Vita Ltda. - Cl. 3.
Moto Ltda. - Cl. 21.
ding Co. Ind.
Ind. - Nortebras Com. e Ind.
Brasiliense - Im.119 460.622
119 521..375 - Panambra S.A. IraArt. 109, n 9 2.
portadora Brasília Ltda. - Ci. 2.
Insígnia Comerciai indeferida
portadoaa e Exportadora Pan AmeriN
o
460.707
Dourado-Va/dete
cana Baasileira.
N9 428.370 - Lanifício Nave S.A.
Souza - Cl. 41.
19 492.811 - São Pedro - São
19 521.757 - Bruno Balsimaili
-- Lanifício Nave S.A. - Art. 109, Pereira
1
9
461.077
Aladim
Silva
SanPedro
Tecidos
S.A.
Cl.
33.
Netto.
n9 2.
tns
Cl.
41.
119
426.882
Civitas
Civaas
467.9
Realdrive
Auto
to19
19 521.842 - JosaUtO Capotaria
19 462.0611 - Crochê Corrente - Companhia Imobiliária dos Bons Necadora Ltda. - Realdine Auto Lo- Companhia
Camarata'
Ltda.
L
inhaça
Para
Brasileira
de
'
.
3..
gklos
CI.
33.
9
Ltda.
Art.
109,
n
cadora.
119 52 .917 - Metalúrgica Fapap
Coser
Cl.
32.
•
476.078
Ind.
de
Plásticos
Na
462.451 - Jchnson & Johnson Frase de Propaganda indeferida S.A. •
Plastiznat SA. - Ind. dee Plásticos - 1O9 Nome
N9 526.223 - Companhia Monaco
Camnte Qualidade Plastimat S.A.- Art. 109, n9 2. JohnSon tsron
Vinhedos Ind. Cem. Importação e
Johnson - Cl. 17\
1
9
19 496.475 - Companhia Agropas259.046
Maritaca°
A
Mais
Exportação,
19 463.a7
Giselle toril do Maio Ltda. - Companhia Manafattaa
Panela de Pressão - Alude Lanrs Ltda. - Cias- Perfeita
Agropastoril do Ria l to Ltda . - Ar- se 23.
mínio Marmicoc .Ind. e Com.. Ltda.
19 , 5111.543 - Incorporadora Fras
--- Cl. 8.
tigo .109, II' 3.
Marias Ltda.
1 9 501.255 - Casa Alves Ferragens
N 9 4C3.112 - Ccirnava - Com- 19 503.744 - Falando de Baga- N9 5a1
.729
Metro Ind. Walita
Ltda. - Casa Alves Perraa a ns aatda. panhia Auto Carrocerlas Cerinava - geiro...
S.A.
Deve
ser
Bagageiro
Brasi- Art. 109, n9 3.
Cl. 5.
N9 545.845 - Estilo Publicidade Lilierrse - Importadora Brasilienze mitada.
N 9 465.379 -- C:nanabara
Fab. S.A,
Comércio
e
Indústria
Cl.
11.
deferido
ri- • E.;ncl hos Guiabra Ltda .
Título de gstabe!ecimento
No 513.170 - O Ponto Mais DestaCl.it..
EX.Páznizarra DA SEÇA0 DE
cado da Sua Silhueta - Soutiens e
Textil
Santa
Anae119
iT.37
363
Lindacap
--•
/Aluir.]
TRANSFERieNCIA E LICENÇA
119 442.921 -L
Darling S.A. - Cl. 36:
lina Ltda. - 'Textil Santa Angelina can F'-ate Ltda.. - Cl. 41. Cintas
Sinal de Propaganda indeferido
24
--Art.
117,
469.548
A
119
T
A.
Tanolli
22,
23,
Ltda. - Cl.
Rio, 26 de maio de 1967
478.518 - O Moinho Graciosa
S.A. Ind. e Cem. de Mtais n9 1.
- •I'sa.rsho Graciosa S.A. - Cl: 41.
Na 452.172 - Auto Peças MonintO, soe 5.
N9 495.519 - Isto Aconteceu Por TraiWerencias e alterações de nome
119 461.549 - A.1‘.
A. Tet),M11
- Anta Peças 2vIonini Ltda. - Cl.
lia de Limpador de Parabri7a3
'do Titlear tl2 Processos
C:rn
Metais 8, 11. 21, 39 -- Art. 117, n9 1. 9.A.
:l
aças Lluvilop do Parahrzas Ltda.
'1 52.313 - 1 D-Iv-ttlr Ti trismo - se 5.
Foram mandadas anotar nos DtoAuto Drive S.P. Yronortação e ra- ; 19 471.257 - Danas - São Paulo 33. Cls. 8 - 11 -a 14 - 25 - 32 - cesses
abaixo mencionados as seguinméreio - ele. 6, 7. 8, 21, 31, 33, 31, ,Alpargal.as S.A.. - Cl. 36.
tes transferências e alteracties de
38 - Art. 117, n o 1.
nome
do
Titular de Processeis:
19 474.819 -, Sabrae far - Sobras- Expressão de Proptzganda indeferida
r ;:-tinos Chimiques
Soci r'ld Dos
N9 452.832 - Rio Pa'nee Hotel -- i ler Soc. Brasile l ra do Ferro Ltda. José Alves Ferra t-- Cl, 41 e 33 -- Cl. 5.
No 461.097 - Hermes 1)..lacedo S.A. Rhm,.e altz,racão de
Art. 317. no 4.
19 4T1.130 - Deluxe - ',13ismarck As lojas Famosas da Ci2.ade ner-4 nome na rinten t.... priv. inveneo nú10 45e.e."1 - Self-Drive') Automd- I Ind. e Com. Ltda. - Cl. 6.
mas Macedo S.A. •mpartaoão e Co- mero 75,639),
Tacela- mércio - eis. 6 -- -9 -11 - In t t.rnatfc tev.el A.G. renN 9 490.682. - Crepenil
Ireis - Self-Dtive Autor:ciáveis S.A.
1.
21 - 31 - 33 - 34 - 39 - 40 - da para o sela nom.-) da r
- Cl. 33 -- Art. 117, rk.9'Ile.té
gem Columbla S.A. - CI. 36. .
- Ex- I '11 0 490.818 - Via Venci° - Ivan 47.
a t:.fl ir _Trj
19 478.074 - Vale do
-vilégodençá'trm15.4fli)
presso Vale do Tie g; Ltda. - Cl. 33 Przewodotaski Montenegro de •Souia
Milton
Mareai
(tranfer,"
- .1va r i' !I
Cl.. 36.
- Art. 117, . n a 1.
Nome Comercial indeferido
o seu nome da patente priv. inv-nN9 498.195 - La 'rabie - Ma19 4ft..051 - Limpacyl NO 450.746 - São Pedro. Tecidos ção ikr»ro 152.275).
nuel Freire da Silva - Cas. 41. 42. Ramos
- Cl. 46.
S . A - São Pedro Tecidos S . A .
43 - Art. 117, n° 1.
Walter Aluir (transfernela 'rara t•
N9 500.950 - Scharp
Cerarnart
N O 451.402 - Enkenharla e Ind.
nome da patente priv inven,..;w
N 9 501.973 - Usina Sol Tintura - S.A. Comercial e -Emp. - Cl. 8. de Pré-Moldados 3 13 - Limitada - sou
1i.637).
Tia - Nabil Abdul Mas,sih 88. Irmão 119501.300 - C F P Companhia Engenharia e Ind. de Pré-Moldados tèrmo
Transtec - Soc. Técnica de Tr2,1113Fabricadora de Papel --e Cl. 17.
- CI. 33 - Art. 117, n 9 1,
3 B-Limitada.
Portgdoraa Industriais Ltda. ctransN9 529.776 - New-Look - Luminosos New-Look Ltda. 149 533.068 - Sacara - Sacara Ind. e Caiu. S.A. - Cl. 28., - Registreâse com exclusão de puxadores
de água de uso doméstico.
N9 530.565 - }aviera - Rolf R.
Lennann - Cl. 49.
No 530.818 - Intestinofórmia Carlos Henrique Medeiros - Cl. 3.
N9 531.300 - Amazonas - Rolf
R. Lehmann - Cl. 49.
N9 531.568 -- Suissa - Perfumaria
Suissa Com. e Ind. Ltda. - CL 48.
N9 531.765 - H 13 aboca Bettarello - Cl. 36. - Registre-se
aem direito ao uso exclusivo da expressão Shoe.
N9 534.584 - Santo Amaro - Dro•
gasil Ltda. - Cl. 3.
No 534.592 - Minas Automobihsficas - Wagner Saccheto Gomes CI. 32.
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^
ferência para o seu nome da patente
priv. invenção termo 163.832).
La Cellophane S.A. (transferência
paru o seu nome da patente priv.
invenção termo 165.626).
Société D'Etudes Scientifiques et
Industrielles (transferência para o
seu nome da patente pv. invenção
termo 166.161).
Paul Gabor Filho (transferência
para o seu nome da patente priv.
invenção termo 166.450).
Charlman Hsia, (transferência para
o seu nome dá patente mod. industrial termo 166.684).
Controles Automáticos .Sermar Limitada (transferência para o seu nome da patente priv. invenção termo
n9 168.202).
Rheem 'Manufacturing Company
(transferência para o seu nome da
patente priv. invenção termo número
168.793).
S.A. Tubos Brasilit (transferência
para o seu nome da patente priv.
invenção termo 169.556).
Soc. Bras. de Bilhares Ltda.
(transferência , para o seu nome da
patente mod. industrial termo ndmero 183.941). •
Edison da Cunha Henriques ;transferência para o seu nome da patente
mod. Industrial termo 186.540).
.Fórmica International Ltda. (na
alteração de nome na patente oriv.
invenção termo 98 769).
Inds. York S.A. Produtos Cirúrgicos (transferência para o seu nome
da patente priv. invenção termo número 127.529).
•
United States Steel Corp. (na
transferência e alteração de nome
na patente priv. invenção termo n(tmero 134.705).
United Slates Steel Corp. (na alteração de nome e transferência na
patente pás, invenção termo número 140.291).
Ilervy S.A. Cerâmica Industrial de
osaseo (na alteração de nome ria
Patente mod. industrial termo número 143.720).
• Fried Krupp liuttenwerke Aktiengesellschaft (transfere:nela para o seu
nome da patente priv. inveneão sermo 144.997).
E. R. Squibb 8; Sons Inc. (transferência para o seu nome da patente
priv,. Invenção termo 147.632).
E. R. Squibb 84 Sons Inc. (transferência para o seu nome da patente
priv. invenção termo 149.034).
E. R. Squibb Ri Sons Inc. (traasferência para o seu nome da . Patente
priv. invenção termo 149.0701.
Chocolate Dulenra S.A (traiisfevencia para o seu rume da patente
priv invenção têrma 151.488).
E. R. Statile) 8 Sons Inc. (transferência para o seu nome da patente
priv. invenção li:TMO 151.537).
Ancora Ind. e Com. Ltda. (na seleração de nom • .na patente mod.
industrial termo 151.6781.
Monsanto Company (na alie:men°
)1.i nome na eattatte priv. invenção
termo 152.1751.
Eliergy Couv reien De.vices Inc.
dransferencia paia o seu nome da
patente priv. inssi,ção termo número 153.152).
Claadio Motte. e. Silva (transferência para o seu nelw da patente mod.
utilidade têrmo 153.306)
Mearnito Cempenq (na alteração
de nome na patemte priv amam:rio
tirmo 153.4741.
Monsanto Company ma alteraeão
de nom , na patente priv. inveneão
termo 153.591).
Milton Afarelli Itiansferência para
O Seu num da peten te priv.
çiio teemo 155.808)

Filene S.A. Fios Texteis Lidesriais - Filene Ind. Textil S.A. e
os respectivos aditivos (nos pedidos
de abervação de contrato da paten:e
ti 44.675 priv. invenção).
Armour Pharmaceutical Compense
(junto à patente priv. invenção nu,
mero 44.442).
Comércio Pertica, Camps S.A. Ind.
e Com. (junto à patente priv. inProdutos Farmacêuticos Sim as do
Brasil S.A. (junto à patente ptiv.
invenção n 71.814).
Abraham Salomon Politanski e
Domingos Gonçalves (junto à patente priv. invenção n '73.694).
Pedro Alves da Costa e Luiz Cel.valho (junto à patente priv. de invenção termo 168.5831.
The Japan Steel Works (junto à
J. D. Móveis e Decorações Ltda.
ro 168.134).
patente priv. invenção termo nútne(junto à patente priv. ins .enção tdrmo 167.901).
Ind. de Reboques Sam Ltda. (junto à patente mod. utilidade termo
n9 164.561).
Indusbor Manufatura de Arteiatos
de Borracha Ltda.( junto à patente
priv. invenção termo 159.685).
Ind. Com . e Representações !rico-reli Ltda. (junto à. patente priv. Invenção termo 159.616).
Eletro Bel Representações Ltda.
(junto à patente priv, invenção termo 155.699).
Niehans Engineering S.A. (junte
à patente priv. Invenção termo número 152.834).
Sabap S.A. Eras. de Artefatos
Plásticos (junto à patente priv. iavençãotermo 152.541).
Vincent Geordde San tiberi (junto a
patente tnod. industrial termo número 142.903).
Ortho Pharmacentical Corp. ',junto à patente priv. invenção termo
n 141.503).
Fico Ferragem Ind. e Com. Ltda.
(Junte à patente mod. industrial tér.
mo 103.296).
. D/:Lusos

III)

Junhe de '1937 1619

da exigência. e co
i lace do despache
1nI'l 496.8'70
Cm13:1: lnd. Reuni.
de fls. 12v.
idas S.A.
ls:r9 497.991 - Alpe - Adm. Loca-.
Harca Ind. e Coo, Teestices
S.A. (junto à pandite ptA invenção H)di-s Participações e Empreendinien.
termo 127.191). - Arquive-se o pe- !tos Ltda.
N" 498.399 -- Neves Maciel e . Ca.
dido de anotação de nansfetercia- em
face do não cumprimento da exigen Ltda.
cie, e em face. também, do despacho
Ne 498.682 - Com ercial Industi ial
de fls. 27v.
e Administradora Ouro Preto S.A.
E. R. Squibb Ri Sons Inc. (junte
N9 499.493 -- Vonogrelica Brasileià patente priv. in •ven„.,) teimo nú- ra S.A.
mero 138.3141.
N . 500.328 -• O Lloyd Nacional
Safer Ind. e Com. de ',palatos S.A.
N9 500.561
Molisjs Urbatel Ctolde Metal Ltda. (junte à patente privilégio de invenção te )mo 1'le.0119). dlitsr
N9 501257 .- Assistência Ve teri- Nada há que deferir quanto ao
pedido de fls. 17. era te ce di des- nária Rilfaud Ltda.
1 Q 501.606 -- COMP Cinemateignipacho de fls. 16v.
João P. Rodrigted Marie (junto à fica Rio.
patente mod. induetrial termo núN9 501.603 - Pincéis Tigre S A.
mero 147.7281. Nada let ume deN9 502.* 8 - Comercial e Imporferir quanto ao pedido da anotação tadora Roger S.A.
de transferência, de acôrdo com o
N9 502.655 - Coaip , . Industrial de
parecer supra.
Perfílados Jafet.
Catharina BigIer ejurne à pate:nte
1P 502.656 - Ind. Mecânica Pena
pr.iv. invenção termo .150.056')
Branca --Tan7)e1 bra S.A.
Pin S.A. Ind. e Com. (junto à I Ne 502.920 - - Marcenaria e CUpatente priv. invenção termo núme- pio faria Zelinn Ltda.
ro 152.007). - C,uninra a.; esigen- ! N9 502.972 -- Cerâmica Rateha
das contidas no iteni 2, 'do parecer Santa Ltda.
de fls. retro, e prove a qualidade do
•Nte 503.304 - São Pedro 8 A mesignatário do documentn de fs. IR taiargica e Plástraos.
perante a sociedade cedente. .1 requeN9 504.193
Olana'e Ind. e Cern.
rente de fls. 16.
Cosméticos Ltda.
Centro Espirita Ciistõflos (junto
Ne 504.248 -- Ind. e Com. f,roiloà patente mod. eitilidade termo nú- ao Re Cia. Ltda .
mero 152.421). -- Arquive-se o peNe 504.611 -- Cafeeira Itaimna Lidido de anotarão d.: transteeemcia mi neta.
per falta d r. cume-clamarei de c.rigen505.983
C:Veadas !Mate Limitada.
506.042
Prometal Ltda.
Rafael Baqueies, Boe y.a,.), 11,1 . 110 à, Ne
I'i" 01111.11
- Ind. Química larepatente mod. utilidade termo ninne-1 vinit
I,tcla.
ro 156.4501. - Arquive-se o /tecido
de anotação de tiansterfetria ner fal.-1 N9 507.437
Equipamentos Clark
ta de cumprimento de
S.A.
I Ma' 509.028 -- Opa -- Obras e Pavimentacees Li da.
N9 509.150 - Siderúrgica Riog maExnediente do Serviço
.dettse S.A.
de Renoão. Informação
• N°509.925 - Trebel Modas Wa.
t Ne 511.953 - Arte -- Revetstmene Expedieão
i tos Ltda.
N 9 519. ,1 V/ - Polo Popular Ltda.
Rio. 26 de ma te de 17
N 9 513.808 - SerigTafia Arte fada,
N9 512.917 -- Cia. Carioca de 1 is-Eviqnekje
jes.
N
da9 . 515.219 - - Plásticos Maduretra
Termos com OXI M.';i3 ela, a
ju
cumprir:
' N9 515.773
Vitorinq Duque de
N 513.362 A JS(Trtift„ ..ão Escola Oliveira.
Cientifica Basilio
Culto Eepnita.
N9 515.774
Simão Frutuozo dos
N 518.871 - Rubem Beretein.
:Santos.
N 519.1^3
Labeador S.A. Cem.
Ne 515.778 - João Paes da Cunha.
Int! A e:met:aura c Peete5r
N9 515.l.:38 -- Auditoria Contabil
N 519. 9:12 - Tneriteio Peetsiteite de PaYaO o .,n R' Ltda.
Cardiologia S
I N9 517.791 Sapataria Irmãos
t'Praaeres Ltda.
Arquivo in Vo de
5
1
9 518.351 -. Gilberto Braida de
saç
, Carvalho.
.
N"
518.352 - Gil Relgada.
Foram mandados arquivar os proi AP 518.697 - Somes)! - Soc. Mercessos abaixo mencione:los
cantil de Suprimentos Para Inddstria •
N 495.287 - 1m ida Reis Ltda. Ltda.
N 495.288 - Bintae Lanches Ltda. D
.N
, :518
rte. 722 - Armando M redra
N 495.209 - adoeelra á: Campos :
Ltda.
l N9 513.737 - Ravil - Ravil -.)
495.290 - Floricul t dri de Bra- ,Com, e Inc'. de Material Escolar 1.1sina Ltda.
I mitada.
N9 495.291 -- Lourival .Antures . Ne 518.753 - Luiz Gonzaga Cor.
Maciel.
neiro Lima.
Luis Gonzaga
NP 495.292 -. Flores de Bre:alie . 1\d" 518.757
Ltda.
Carneiro Lima.
N9 495.295 •
(lar
Sore...Leria
I N." 513.778 -- Fábrira de Mo.
tinica Ltda.
das; Kenneri Ltda.
N9 495.297 - L. Sentes Ltda.
N9 495.462 -Ai vos 8 Arten.
N.^ 518.800 -- A. Siqueira &
N9 495.487 - Cia. de Tintes e i, Cia . Ltda.
Vernizes R. Mo atesatto
, Lt(N:I
518.831 .- Sote1 - Soc.,
N9 495.548 - Higiene:me"' Anel
're:c O ica Engenharia
Fi(trôni etin
lhos Elétricos Domesticos Ltda.
N9 495.792 -- hy2ileo 5 A. Equipamentos Para Saneamento.
N." 518.832 --.. Indústria de
N9 495.813 - Ind. Textil Maria l
p
o s • 1)onléstie0s Xadrez Li.
Heloisa Ltda.
limitada.
N9 495.982 - admidos Rostan
N.° 518.870 ---> Rubem Bernstein
N9 496.137 - Walter L.

Makoto Minematsa (junto à patente priv. invenção termo número
160.769). - Arquive-se o pedido de
anotação de transferência por falta
de cumprimento de exigência.
Takeru Uemura (junto à patente
priv. invenção termo 167.159). -Arquive-se o pedido de anotação de
transferência por falta de cumprimento de exig.'mcist.
Radiation Lta. (junto a patinete
prtv. invenção tiamo 91.7861. -Anote-te a deseitercia do pedido cie
anotaeão de transt-Tencia, de fls. 66,
cal face da petiçea de e'.s 104.
Henry E. Kortz (junto à patente
priv. invenção teimo 111.615). Arquive-se o pedido de anotaçãJ
transferên eia por faltade mimprd.
mentode erigência.
United Shoe Daachinery cora.
(junto à patente pt•iv. invenção 'termo 112 146). Arauive-se o pedido
de anotação da transferência por falta dee cumprimento de exiadtocia.
Kabushiki Kaisha Ricoh (janto e
patente priv vei mãe. termo ninam o
119.023). - Nide há que deferir
quanto ao pedido de anotação de !
transferência.. .en face dn despacho!
de fls. 31v.
Labs. Kete Weni.100 S.A. (junto
à patente pciv. invençãotè rme na mero 119.431). - Arquive-se.
Ind. de Máquinas Agrícolas Ideal
Ltda. (junto à patente mod. utilidade termo 121.522). - Nada ná que
deferir quanto ao pedido de fls. 33,
Exige?, eles
em face do despaeho de (ls. 32v.
Titilar Utilidades do Lar Ind. e
Temais com exigências
518.874 - La Signorina
Com. Ltda. (junto à patente mod.
Ne 496.371. - cotnique Apache Li- Moda D'Italia Ltda.
c)'mpri::
utilidade termo 127 138). - Arqui- mitada.
Cia. Qt . imica Phudia Bras. (junto ve-se o p...dticlo de anotação de transN.° 518.970 - Antonieta Alou..
N9 496.477
Empiek,a Transportas
à patente priv. invenção 76.24). ferência por falta, de cumprimento Saenz Pena Ltda.
i cão de Souza.
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N.° 522.939 - Vox Publicidade
N." 531.977 -.--- Varas & Santos
N.° 518 971 -, Dilan - Dl st. Expediente da Seçã.,i
Ltda.
Ltda.
de Produtos Far..g.aceuil.cos e Hos- de Exame Formal cle• Mi
N.° 524.527 - Expresso N. S.
i N.° 531.978 -- Varas & Santos
pitalares Ltda.
de Fátima Ltda.
.
.
Ltda.
N.° 518.988 - Peisto e CaraDe 26 de maio de 1967
N.' 531.980 -- Brandão & Cia. N.° 526.505 - ECTIL - &It.&
gem . Flordelisio Ltda.
.N.° 531.987 - Leal Valentim pe de Conservação Técnica Iti.!
Exinenchn;
N.° 519.068 - José Leal da,
dustrial Ltda.
& Cia.
Silva.'
N." 530.994 - Orgamepal
N.' 530.002 - Credi Ney UHa
eN
Termos
com
N.° 519.069 - José Leal da
!idades Domésticas Ltda.
Org.. Mecânica. Paulista Ltda.
orir:
N.° 530.003 --Bar e Lanches
N.° 533.352 - Instituto Vital
N.° 538.484 -- Coronado S. A. Eduardo Ltda.
519.084 - Matec - Ind.
N.° 519.034
Brazil - Lab. de Produtos Qui,
IndúStria
e
COnleroio.
Coinéreá)
de
Ferro
e
Madeiras
e
N.° 530.007 - Comp. Médico micos e Biológicos.
824 - Paschoal GueriLtda..
N.° 535.828 - Orbis - AgênHospitalar Santamafense.
no de Laurentiz.N.' 530.026 -- Fábrica de Cal- cia de Turismo Ltda.
N." 519.091 - João Barbosa PiN.° 536.206 - Domingos Qui-.
N.° 525.461 - Malharia Orqui- çados Bandeirantes Ltda.
nheiro.
N.° 530.213 - .Antônio Corrêa rino
o.
Ferreira Net
. N.° 519.101 - Indústria Ce Tin- deatex Ltda.
N.° 537.545 - S. R. SeguroS
N.° 530.020 - Alto Peças CaS- Freitas.
tas Kormann Ltda.
• tello Ltda.
•
N.° 530.214 - .João Baptista Representações Ltda.
S. A. Moinhos
N.° 519.134
N.° 545.894 - Representações
N.° 530.021 - Auto -Peças Cas- Falkembach..
•
Rio Grandenses, .
N." 530.223 - Limpadora Mo- Unidos Ltda.
tello Ltda.
N.° 519.160 - Leopoldino B.
N.° 530.022 - Atoo Peças Cas- delo Ltda.
Diversos:
Bueno jr.
teno Ltda.
N.' 530.227 -- Ind. de PlástiN.° 519,227 - Montasso N.° 531.369 - Bonapace Sul
•
1‘1.° 530.023•--L Auto Peças Cas- cos Acarina Ltda.
lkion .!agcm e Obras Metálicas Ltda.
'N.' 530.230 - João de Coo- Americana S. A. Comércio e Ind.
tello Ltda.
- Prossiga com as novas vias de
:•.° 519.263 - Cufflin. Holdings
N.° 530.486 - Francisco Maria veia.
Limited.
N.? 530.236 - Paniifcadora fls. 7 e lb, excluindo os 'artigos
Palhoto. .
Bilhetes e Passagens classe 38 que
N.° 519.313 - Planonda Ind..
N.° 530.944 - Manoel Pereira Nadir Ltda.
• Martini.
N.° 530.241 -- Farmácia Curuçã não 'constam nos exemplares.
e Crun. Ltda.
N. 0 519.321 - SOS Socorro MéLtda.
N.° 531.612 - Potyguar Ind.
N.° 530-945 - Takuichi Wadico Urgente Ltda.
N.° 520.272 - João Mavichian. e Com.. de Produtos Quirnicos
tanabe.
Esfinge S. A. Ltda. Prossiga com exclusão
N.° 530.276
N.' '519.322 - Dr. David CaN.° 530.946 - Leal ValentiM & Com , e imp.
de lacas Classe 4 tintas liquidas
hernite,
Cia.
.N.° 530.450 -- Lanches e Mer- em pó e sólidas tintas preparadas
N.° 519.323 - Comércio de
N.° 530.948 - Bauru Rádio cearia Fontelo Ltda.Ma!eriais em Geral Comg Ltda. Gravações Ltda.
para vulcanizar - vernizes quíN.° 530.455 -- Contábil Elmj- micos.
.N.° 530.949 - Talruichi Wata-. rante S. C.
N.° 519.324 - Amorico Antó•
nabe.
Ambra Produtos
nio Pastor.
N.° 531_703
N.°
530.457
Agência
de
TuN.° 519.356 - Doceira Maurn's
QUirnicos Ltda. - Prossiga com
N.° 530.951 - Bauru Rádio' rismo Viaje Bem Ltda.
Gravações LIO.
Es- exclusão de Laca classe 21, tintas
N.° 530.458 - Estrumag
•N.`" 521.422 . -- indústrias c CoN.° 531.1;56 - Francisca Muiloz t rn'oras de Madeira em Geral Li- líquidas em pó e sólidas - Tintas
-mércio Luiz XV S. A.
preparadas pára vulcanizar e verReis.
m•!ada.
N." 521.423 - Indústrias e Co•è nizes químicos classe 28.
N.".'530.505
Restaurante
N.° 531.379 - Faé S. A. Ind.
mércio Luiz XV S. A.
Pizzaria São Jorge Ltda.
.
e Comércio de Metais.
N.° 521.425 - Indústria e CoN.° 530.506 - Mikelopez
N.° 531:615 - indústria e CoExpediente das Divisões
mércio Luiz XV S. A.
Rep. e Com. Ltda.
mércio Alanta Ltda.
e Seções
N.° 521.426 - indústrias e CoN.° 531.857 - Comm. Imo. e • N.° 530.507 - 'Fornecedora de
mércio Luiz XV S. A.
Norsupply
Ltda..
.
Navios
Exp. Jimálves Ltda,
De 26 de maio de 1967
N.° 521.427 - Indústrias e CoN.° '530.508 - Construtora CamN.° 531..871 - Weston S. A.
mércio Luiz XV S. A.
pos de Esporte Citei Ltda.
'Republicados)
Produtos Alimentícios.
N.° 521.428 - Indústrias e CoN.° 530.518 - Engen - Tc.
N.° 531.154 - Tbe Permafuse
ntércio Luiz XV S. •A.
Ind. e Com. Ltda.
Exigências:
•
Corp.
N.° 521.429 - Indóstrias e CoN.° 530.649 - . INRI - InstituN.° 531.373 - Lanches *RepúN." 541.503 - Labs. Hoshon
Inf.. r(. io Luiz XV S. A.
to Nacional "de Relações Micrablica Ltda.
S. A. Prods. Químicos . Fa numN." 521.444 - Jamartin Comerrnericanas.
N.° 531..501 Cia. Nacional
Cio, Ind. e Imp. • Ltda.
N.° 530.658 - INRI - Institu.- ceulicos.
• N.° 519.466 - Indústria de Be- de Imóveis e Financiamentos Co- to Naelonal. de Relações MicraDiversos:
• nafi.
b • das -Século XX Ltda.
mericanas.
N.°
522.151 - Idma S. A. InN.° 531.613 -.Pctyguar IndúsN.° 530.689 - Narciso Joaquim
N.° 521.476 - Oleai - Org. tria e Comércio de Produtos Quídústrias Plásticas - Prossiga-se
Magalhães.
Imobiliária Construtora 1.dminis- micos Ltda.
N.° 530.691 - Pedreiras Rau- na classe 28.
tradora Ltda.
N.° 540.147 - The Gramoph-oN.° 531.618 - Bar Restaurante njdas Fernandes Ltda.
ne Company Ltd. - Prossiga-se.
N.° 519.495 - Bazar MM Ltda. e Pjzzarht Ideal Ltda,
N.° 530.695 - José Roberto
N.° 547.815 - Aplanifmac MáN.° 531.675 - Novamac Eq-ujN.° 519.498.- Indústria 'de EsMachado,
Exp., Min. Ltda. - Fica
pamentos
Inds.
Ltda.
palbador de Cera Ltda.
N.° 530.943 - Manoel Pereira quinas
sem efeito a exigência publicada
N.° 519.512 -. Irát-,to. 1 RodriN.° 531.6Y6 - Comércio de Apa- Martini.
em 11-5-67.
gues Leite,
relhos Domésticos Filtro Oleo
N.° 530.961 - Org. Fisco CoaReconsideração le despachos:
N.° 521.421 - indústrias e Co- Esied Ltda.
N.° 531.680 - Vitali & Valli- tábil RRS. Ltda.
mércio XV S. A..
Editôra Delta S. A. - Na reN.° 530.964 - EditOra Paliei- consideração que indeferiu a marN. '521.787 - Hilton Gomes noti Ltda.
Cruz,
ca Enciclopédia da Juventude
,N.° 531.702 - Construtora CI- tários Unidos Ltda.
N.° 441.990 - Soc. Rádio EMis- termo 494.910 - Acolho o pediSirsoy viltec Ltda.
N." 521.844 - Pau;
do de reconsideração e ao mes-,
N. 531.708 - Confecções Gu- sOra Continental Ltda.
Horta Lessa Waldeck.
N:° 467.886 - Menezes Hoerlle mo dou provimento apra o fim de
thy Ltda.
N.° 521.927 - Saci Soc. AIAjreformar o despacho que indefeArquitetura e & Cia., Ltda.
N." 531.742
nina Comércio e Indústria.
N.° 489,447 --Nobel Propagan- Iriu o presente pedido e conceder
Engenharia Guarnieri e Amorim
N.° 521:929 - Rei Realizadora Ltds.
o registro pleiteado.
da Expositora Ltda,
Empreendimentos imobf4iários.
Evyan Perfumes
N.° 531.t.80
N.° 519.027 - Antônio SanMarcas deferidas:
iannino Inc..
N." '521,947 - Dr.
.
ches.
Vilardi.
N.° 521.846 - Brandão - PeN.° 531 ..856 - Com. Imp. e
N." 510.965 - Theophilo de dro Duarte Brandão - Classe 41.
N." 522.047 - Luitpold Produ- Exp. Jimalves Ltda.
1N.° 515.108 - Strychno StheN.° 531.858 - Transporte Men- Siqueira Branco.
tos Farmacêuticos Ltda,
N.° 513.251 - Maq. - Avi. nicas - Mano Francisco Giffoni
tor Ltda.
Ind. e Comércio de Máquinas - Classe 3.
N.' 522.066 - Ernst Beett-2,N. 531.932 - Subrami - SPC Avícolas Ltda.
Agnal- Bnslieira•
N." 522.074 - MuckN.° 495.560 ----Babbitt --- R T.
de Montagens de, Má-Oferpe Li- Babbitt
N. 522. , 718 do Ribeiro.
-- Cl asse 46.
monas Indos!ria?s Ltda.
'`M8da.
N. 511.542 - Bent Predu17;-,
LourN.' 531.958 _.
N.° 522.075
N.° 522.783 -- (:omineór Co- las Ali n ientleios Real Ltda. ri'Avlln
Freder:co deMe.leiros
ales da Fonseca Amado.
inercial Construtora e Inc. Ltda. Classe 41.
-- Arquivem-se 'os processOS. Lanebeek. •
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N.° 516.080 — Combiplex —
Ache Laboratórios Farmacêuticos
Ltda. — Classe 3,
N.° 524.455 — Copal Copacabana Acessórios — Copal Copacabana Acessórios Ltda. — Classes 6, 11 e 21.
N.° 530.502 — Santa Izildinha
— Lanches Santa Tzildinha Ltda.
— Classe 43.
N.° 531.071 — Toxibil — Labs.
Emita S. A. — Classe 3.
N.° 522.356 Araujo — Máquinas Texteis Araujo Ltda. —
Classe 6.
Sinal dd propaganda deferido:
N.° 509.493 — Senzala o Perfume da Sorte — Rubem Baptista
Chaves — Classe 48 — Art. 121.
Titulo de estabelecimento deferido:
N.° 495.024 — Magazine Tiradentes — Silvio Silveira — Classe 36 — Art. 117 ti,' 1.

jawa — Jawa
14.° 794.940
N.° 519.813 — fioughnut
Classe 2:1 —
Produtos Alimentícios .Doughnw Narodni Podnik
Prorrogue-Se.
Ltda. — Classe 41,
N. 509.223 — Horizonte —1
Oposições:
Editõra Abril Ltda. — Classe 32.
Titulo de estabelecimento inPedro Cabral — Oposiçao ao
deferido:
têm-aio 765.887 marca Interior e
N.° 516.131 — Comercial d.. Decoração.
Bebidas — Comercial de Bebidas . ltup. e Com. de MáLtda. — Classes 42 e 43 - Arti- quinas Agrícolas Ltda. - - Oposigo 120 n.° 7.
ção ao têrmo 764.586 nome comercial Itag Ind. e Técnica ApliEsigèneitm
cada Geral Ltda.
exigências
a
cum
O Sr. Diretor da Divisão de MarTérmos com
ras deu provimentoaos pedidos de
reconsiderações interpostos nos pro'N.° 555.068 — Inc. C. Olivetti cessos abaixo mencionados a fim de
reformar as decisões: aniarior:s:
& C. S.p.A.

N9 477.432 — Marca: Romano .411i
Requerente: Instaladora Hidráulica
Romano Ltda. — Recorrente: Ele.tr0
Mecânica Romano Ltda. — ProcesSA

deferido.

Recursos interpostos

Martini & Rossi S.p.A. (no recurc0
interposto ao deferimento da marca
Martini têrmo 471.769).
Ibrica Industrial Comercial e Uri+
coila Bras. S.A. (no pedido da desistência do registro 198.530, numa
comercial). — Compareça para ton•ar
.nn
conhecimento do parecer.
—

NOTICIÁRIO

prir:

N.° 555.100 --- Fernando Livino de Carvalho.
N.° 555.456 — Máquinas São
José Ind. e Com. Ltda.
N.° 555.466 — Livraria e Edi&ira Magister Ltda.
N.° 555.841 -- Laercio de Mattos

Têrmo:
N . 464.241 -- l(lares: Suprema
Origan — Requerente: Perfumai:ia
Lopes Ind. e Com. S.A. — Processo
de reconsidiaa•-,: 5-s de despacho
deferido.
O Sr. Direto: da Divisão de Marcas negou acolhimento aos pedidos
terpostes nos preecesos abaixo mencionados a fim ri r: manter as (Incisões

Prorrogação de marcas:

anteriores:
N.° 794.953 Parke Davis &
N 9 463.871 — Marca: Rica — ReCo. — Parke Davis & Company querente:
Abílio Pereira — Re:carN.° 511.982 — Flor do Planal- — Classe 48 — Prorrogue-se de i , nte: Cia Indwtrial da Conscri as
to — Panificadora Flor do Pla- adirdo com as anc• dilps feitas A ll me nticias Cica. Processo defepela seção.
rido.
nalto Ltda. — Classe 38.
Marcas indeferidas:

Ret ificaedo de elielti;

N 9 538.702 — Coroados — Radia
Televisão °macios S.A. — cl. d

Clichê publicado em 264-62.
N9 531.979 — Plamatil — Varas &
Santos Ltda. — cl. 24 — Clichê publicado em 22-5-62
NQ 530.295 — KV — Karl Veit S.A.
Exp. Com , e ind. de Madeiras
el. 26 • • Chato publicado em 7-5-62.,
N9 530.296 — V — Kari Veit S.A.
Exp. Com , e ind. de Madeiras
el. 40 — Clichê publicado em 7-5-62:
N9 530.407 — Orfugan — Delta
Sociedade Comercial Ltda. — el. 2
— Clie1si publicado em 7-5-62.
N9 53P .547 — Cladi — Cladi — Cia.
Latino Americana de Iluminação
cl. 8 — Clichê publicado em 7-5-62

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 — janeiro de 1963 — Preço: NCr$ 2,40
Volume 24 -de 1963 — Preço: NCr$ 3,60
Volume 35 — • Fascículo
Fascículo
—
— .0. .Fascículo

janeiro de 1966

fevereiro de 1966
março de 1966

N 2,10
NCr$ 2,10
NCr$ 2.00

.Volume 36 —

Fascículo
Fascículo
Fascículo

abril de 1966
maio de 1966 ......
junho de 1966

NCr$ 2,00
NCr$ 2,00
Ne.-r$ 2,00

Fascículo
Fascículo
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Junho de 1967

.PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
r$ dial&
§ 29 Da data da publicação dê que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante
s
ao
Departamento
Nacional
da
Propriedade
Industrial
aqueles
que
se
julgarem
prejudicados
poderão apresentar suas ra-dcdadsa
31. Um projetor' segundoc ponto
27, caracterizado porque as máscaras
dito refletor recuperador superior. - laterais ficam dispostas no refletor,
9. Um projetor segilndo o ponto 8,
de um lado a outro do anteparo, OsPierre Cibie — França. •
.23. Um projetor nom:indo o ponto tentes deate Ultrino e acima da sucaracterizado porque atrás da curva
Pro- focal do recuperador, se dispõe uma 20, caracterizado porque O segundo perfície
Título: "Aperfeiçoamentos :ia
de interseção...
jetores de Feixes Intersectados, Prin- máscara auxiliar, tocando dita focal refletor recuperador auxiliar, é geracipalniente Projetores de Cruzamento e interrompendo os raros provenientes do por uma geratriz .de setor parabó32. Um projetor segundo o • ponto
para Veículos Automóveis".
da fonte que passariam atrás da dita lico, situado num plano .perpcndicular 27, caracterizado porque no caso em
à superfície de interseção abaixo dês- que se utiliza um espelho recuperafocal.
inferior, o mesmo é gerado por
• PONTOS C ARACTERÍSTICOS
10. Uru projetor segundo d. ponto ses Utdrios, e passando pel o -eixo de dor
1, caracterizado porque os eixos de revolução, tendo um toco snuo.do sob rotação, -em tôrno do eixo de sime1. Um projetor de feixe inaersecta- revolução das duas paotes do espelho a região .posterior da fonte luminosa, tria dos espelhos principais, de uma
do, principalmente um projetor • de são complanares.
'Por pivotamento da dita geratriz em geratriz parabólica contida num placrusoanento para veículos automóveis,
11. Um projetor segundo o ponto •tôrno do dito eixo de revolução, sen- no perpendicular à superfície de incaracterizado por compreender um es- 1, caracterizado porque os eixos de do este refletor auxiliar iluminando terseção, tendo uni foco situado tora
pelho constituído oor duas superfícies revolução das duas partes do espelho zoar uma janela disposta na parte pos do dito eixo e sob a região posterior
de revolução com geratrizes •arabd- são paralelas.
terior do copo de ocultamento, janela da fonte.
licas homofocais na superfície 'de in12. Um projetor segando o ponto cuja -aresta anterior é formada por
33. Una projetor segundo o ponto
terseção, e cujos eixos de revolução 1, caracterizado porque os eixos de um circulo descrito por dito foco du- n, caracterizado porque o espeiho resão distintos, ditos eixos passando revolução das duas a.aides do espelho rante a rotação,
cuperador inferior se estende no setor
cada um par uma das bordas de uru são -concurrentes, divergentes ou coninferior livre compreendido entre as
Um
projetor
segundo
os
pontos
24.
anteparo de ocultação parcial situado vergentes.
partes inferiores dos espelhos princi19
e
20,
caracterizado
porque
a
exde um :ado de uma fonte luminosa.
e com uma borda inferior situa- .
13. ton projetor segundo o ponto tensão dos segmentos de • parábolas pais,
da no plano das bordas anteriores dos
geratrizes
dos
refletores
recuperado1,
caracterizado
pormie
os
eixos
de
2. Um projetor segundo o ponto 1,
d limitado pelos raios que pas- espelhos principaís.
caracterizado porque a fonte luminosa revolução das duas partes do espelho res,
sem
pelos focos respectivos, e provem ' S4. Um projetor segundo o ponto
não
são
complanares.
é formada por um elemento cilíndrico
Um projetor segundo o ponto das partes anteriores posteriores da 32, caracerizaclo porque run anteparo
de pequeno diâmetro, de pequeno 1, 14.
caracterizado porque .uma das bor- dita triste.
de ocultarnento fica associado com o
comprirnentci, e fios .colocados acima- das
anteparo está: afastada do
espelho recuperador inferior, com
do foco comum das geratrizes para- eixodo
Um
projetor
segundo
os
pontos
25.
de revolução correspondente.
19 e lia, caracterizado porque ante- uma borda anterior seguindo a curva
bólicas situadas na superfície de interseção, no lado oposto do anteparo
15. Um projetor segundo o ponto raros ave:Ciares mascaram as concor- descrita, quando se faz a geração do
e perpendicularrnehte à dita superfí- 1, ~eterizado porque uma das bor- dâncias dos refletores com relação à dito refletor recuperador inferior nela
foco de sua parábola geratriz.
das do anteparo ao menos, não -é res fonte,.
cie de interseção.
tilínia e não contém inteiramente o
35. Um projetor segundo o ponto
26. Um projetor segundo o ponto
3. Um projetor segundo o ponto I, eixo de revolução correspondente.
27, caracterizado porque um segundo
1,
caracerizado
porque
um
refletor
é
caracterizado .porque a fonte l'arni
16. Um projetor segundo o ponto
por .urna superfície de re- espelho recuperador auxiliar da mesnosa, constituida por um elemento 6, caracterizado porque um segundo constituído
volução
única,
pela rotação, ma geração, é,colocado acima da foncilíndrico de pequeno diâmetro e .pe- espelho recuperador fica disposto na em torno deumgerada
eixo
de
revolução te no setor superior livre entre as parqueno comprimento, fica diolposto aci- regidd inutilizada da parte .inTerior tangente à geratriz inferior
da dita tes superiores dos espelhos principais,
ma da superfície de interseção e tan- do espélho.
fonte,
de
um
segmento,
do
setor
pa- dito espelho recuperador do anteparo
gencialmente a êste último, ao longo
de ocultamento parcial, janela cuja
17‘. Um projetor .segundo o ponto
de uma geratriz de elemento cilín- 16, caracterizado porque o segundo rabólico situado num plano perpen- borda segue a curva descrita, na ocadrico, com uma extremidade do cilin- espelho recuPerador é de geração dicular à superfície de corte, passan- sião da geração, pelo foco do dito
dro no foco e outro antes do dito fo- Idêntica à do primeiro, porém com do pelo eixo de revolução e situado 'espelho recuperador auxiliar Superior.
co, isto é, entre dito foco e a aber- uma focal antes e SOD a parte -ante- acima da 'dita superfície com um :foco
36. Una projetor segundo o ponto
colocado acima da região posterior
tura do dito espelho. •
rior da fonte luminosa,
35, caracterizado porque o espelho reda
1
onte,
sendo
um
tal
refletor
asso18. Um projetor segundo o ponto
4. Um projetor :Aguado o ponto 1,
a -um copo de ocultação, limi- cuperador auxiliar superior, pode se
caracterizado porque as máscaras 17, caracterizado -porque antes da ciado
tado
pelas
arestas contidas na super- estender entre as partes superiores
compementares ficara dispostas de um curva focal do segundo espelho re- fície de interseção
do copo cuja re- dos espelhos principais e até uma lilado e outro do anteparo, sendo as cuperador, fica disposta uma segun- gião postefior -é fechado
por uma nha de abertura contida no plano
máscaras formadas de uma banda da -máscara auxiliar tocando dita fo- calota aimitada a uma aresta
semi- das linhas de aberturas dos ditos esopaca e não refletora, afastada itime- cal, e interceptando os ralos prove- circular, a qual é descrita pelo dito pelhos principais.
tricamente dos eixos de remorado, fi- niente da *fonte que passariám dian- foco durante a rotação.
37. Um projetor segundo o ponto
cando cada máscara disposta de mo- te da dita focal.
27, caracterizado porque o anteparo
do a ter urna borda ruim plano tan27. Um projetor segundo o ponto de ocultamento parcial com sua ja19. Um projetor segundo o ,ponto
gente à parte superior da fonto e 1, caraceterizatio porque o espelho re- '1, porém cuja fonte luminosa fica nela, fechado na região posterior por
tocante a borda correspondente ao cuperador superior co estende até a' disposta -com relação ao foco da ge- um elemento em forma de nicho, está
anteparo.
linha de abertura dos setores laterais ratriz parabólica contida na superfí- reunido por um elemento opaco en
-volendaprteiodafnt.
cie de interseção dos espelhes prin• 5. Um projetor segundo o ponto 1,. do enêlho principal.
entre o fundo dêsses espelhos na região anterior do anteparo de
20. Um projetor segundo o ponto cipais,
caracterizado porque a' parte refletodito foco, fornecendo assim o re- ocultamento associado ao espelho rera do espêlho é cortada -aii tornada 16, caracterizado porque -o segundo efletor
um feixe Unicamente divergen. cuperador.
não refletora acima das duas gera- espãlho recuperador al.uxiliar, fica dis- te na salda,
porque o
Um projetor segundo o ponto
trizes parabólicas, afastadas simetri- posto naa parte inferior do refletor anteparo -de 'caracterizado
ocultação parcial da dita 27,38.
camente com . relação . ao plano de principal, e se estende sensivelmente fonte fios situada
caracterizado por um refletor -simacima
dessa
Oitiaté
a
linha
de
abertura
do
dito
recorte, de um ângul o limitado de aberconstituído por urna super-ma, quando a -parte iluminada da plificado
fletor principal.
de revolução única, gerada pela
tura em altura.
projeção -é a- situada sob a linha de fície
rotação em tôrno de um eixo de re21. Um projetor segundo o ponto. corte.
6. Tini projetor segundo o ponto 1,
volução à geratriz superior da dita
cs .erizado porque a parte inferior 19, caracterizado porque o refletor re28. Um projetor segundo o ponto fonte, com regulagem divergente, de
1 hO, inutilizada e mascarada cuperaplor superior é gerado por uma
ec,
porque a fonte pode um segmento de setor parabólico sipe o tteparo, pode ser intersectada, geratriz do setor parabólico, contido 27, caracterizado
tangente ao eixo da simetria dos tuado em um plano perpendicular à
de r eferência simetricamente, com num plano perpendicular à superfície ser
• do corte, apresentando um foco si- espelhos principais, abaixo deste úl- superfície de interseção, passando pereia-d o à parte superara
lo eixo de revolução e abaixo da dita
tuad& acima da região po.Lrior da timo ou coaxial com dito eixo.
fonte, com um foco situado sob a re'7. Uni projetor aegurdo o 'ponto 5, fonte luminosa, por rotação da dita
Um
projetor
s.egundo
o
ponto
29.
caracterizado porque mn espêlho re- geratriz em tôrno de um eixo dê re- 27, caracterizado porque a parte ante- gião posterior da dita fonte e associacuperador fica dis.possio na região inu- volução dispOsto sob dita curva, e rior -da fonte fica no foco da dita ge- do a um copo de ocultamento envolvendo parcialmente a fonte, limitada
tilizada da parte superior 'do -espelho. contendo a geratriz inferior desse úlratriz parabólica dos espelhos prin- por arestas contidas na dita superfí8. Um projetor segundo o 'ponto 7, timo.
cipais.
cie de interseção, se estendendo acicaracterizado porque o secuperador é
ma desta Calma e fechada na região
30.
Um
projetor
segundo
o
ponto
22
em
projetor
segundo
o
ponto
parte de superfície de revoltado' obtianterior por uma calota cuja parte
2'7,
caracterizadoporque
um
espelho
nteparo
um
.a
izado
,porque
cter
19,
Cara
da a . partir de uma geratriz parabóbaixa forma urna aresta semi--circulei'
associado
à
fonte
e
ao
refletor
reJecuperador
e
colocado
na
parte
Iné
lico, traçado, num plano perpendiconfundida com a trajetória do dito
cuperador
superior,
anteparo
liraitadc
ferrar
do
conjunto
dos
espelhos
pranculer a superfície de corte por rue'
foco 'em : tôrno do seu eixo de rotação.
•
t
ior
confundis:ir
cipais.
por
uma
aresta
ante.
tação em tôrno do eixo do filaniento,
o círculo descrito pelo foco da
TÉR,mo DE PATENTE NQ 145.961 com uni foco situado atrás e acima com
da parte posterior da fonte luminosa. dita geratriz do setor parabólico do
— DE 7 DE JANEIRO DE 1963
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Puisito~ Çaites do afeado com o e.c0. 90 do §ndeleeo do Propri~ Tridontsia1:
, csande3e3 3 corne o Eram para o disgerimento do Inagde, dItEremto O t:113
O 3° lass Ma da Nblica00 do 40 Gvats o ffesenCo ar,
03Prose~ Moo Onefoioslos ao Ineepaiseconent, Waolowl da Provei '0,de Indueolal aquedes gen, se Setteenee preSudOsenle.9.
pereddo reenuntedneessoweeo oorn, ou ardo:, o valor de X médio, em volume, dos
costreitaintae coletivoo do componenU
o comprounkeeà.
é mata baixe, quo 0,5.
4.. Um processo de °cardo com A,10.
um procesec de acordo com
qualquer dm pontoo naeroedondeo, ca- quainuer
doo pontos prezedentea, caracteeizado pisque as dlopercõw a
porque o componente A é
rem tratadas Oorain obtidas por poli- ranterlsado
ou o bersanc contendo um
teorização em onitiloao o peoquo e bentoor.o
mais grupo/s alcpala como subscomponente A4 adicionado as dis- ou
persilez sspdo z polimerização haver tituinto (e).
17. Um procewo de acordo com
sido ooncluida,
qualquer dez pontoo 1 G 15, caracte6. Processo do acdado com o pato rizado
porque o componente A é tri
6, caracterizado pune as Caperabee, •a. ou tetraclorornetano,
a serem tratads.o foram obtidas por
polimetização em emulsão, em teca- 18. Um processo d ersaorcle com
qualquer dos pontos 1 a 15, caracteriperaturaa acima de 0?0,
zado porque o coraponeate A O una
6. Um proccaso
'
de °adido com hiárocarbôneto ciclo-allfático saturaqualquer doa ponto-3 procedentes, ca- do com 5 ou 6 átomos dl carbono.
racterizaclo porque uma miautra
'
19. Um processo ç'er.s ecôrdo com
duas oiz mais difeaentes disperodes
0,quozas de substâncias a-acromo/e- qualquer dos pontos precedentes.
TMINZ.0 Eng PeATTONTM idv 143.710 culares sólidas, é
miotuvada coro os racterizado porear o aunaponeace 13
componentes A e IS,
de 27 de dezembro de 1932
é um álcool alifátiec saturado roostom a , de
7. Um processo do a,c5rtio com noidroxilado, com 2 a
3hell Internationale Research Odaqualquer doa pontos procedentes, ca- carbono na nwlécula.
a,tschappij N. V. — Holanda.
racterizado porque o componente A
20. Um processo de edertio com o
Titulo: "Processo para '1'ratar Dis- contém um componente A' que coxo. ponto
19, caracterizado perque coa'porsões Aquoros EÉCsvc'2 eSubstân- siste de um ou mais compostos or- pimenta„.
1=1 é álcool
Idas Micromoleculares",
gânicos, o qual componente A' tem
um valor de nZ, ou valor de X médio 2.1. Um proopsso Sse acordo coro
PONTOS CARACTERWTICOS
em volume, de pelo menos 0,3 e por., qualquer doe pontos a 10. cenc.cterisada poroun c companar-4 2 F3
que o componente A' eaotesoonoo ee_
tona.
1. Um processo para tratar dispor- paradarnente.
cões aquosas de urna ou mais subs22, Um processo de eebede (enn o
8.
Um
processo
de
acordo
moeicArs.
tâncies orgânicas, micro-moleculares,
cólidae, caracterizado por compreen- quer dos pontos procedentes eeracte- Ponto 10 em 20, earaetemloodo Porque
porque as dispersões das ditas a relaçao em volume tl ° c'nr(.1P°n'
'-11.'e
der o contato destoo dispereões com rizado
csr.
xnacrornolecularos sólidasA para o cont4on0e
um componente A, consistindo de substâncias
lém
com ca com_ "d0:30 e 98:2,
um ots mais compootoz orgnicos que: são misturadas, a
ponentes A e E, core uma solução de j," 23. Um processo de c.o): do ceia o
1) ato dslo reardlo doido na rose uma substâncaa macromolecular cr- ponto 21, caracteAzacio porque a reovam;
gânica em mu solvente orgânico que l; loçO0 em volinne de componente, A
2) tem tern ponto de ebulitsào catre não dá reação ácida a faao aqucaa, para o componente 13 est. , entre
• GO9C e + 2609C;
9. Um processo do acôrdo com o 70:30 e 98:2,
8, caracterizado porque- a ao- P.4. Um proCeSsu dt ecôrdo tom
33 na temperatura e P rossão em ponto
de substância macrovaoleculrax Qualquer dal ponto; procedente:, caaplicado o tratemontO, tem élugESo
unia soluçâo no colem/mente A, no racterizado porque us disoeesneo •ees
.ça.‘..aa solubilidade que ne,o encalo de componente
35, em uaae, misutra dos10 u em 100m1 de água, o
ses componentes A'.
d) são escolhidos de modo que, em 10. Um processo de acarda com
soSação à substância micromolcoulesr qualquer
doa pontoo asnear:lenta% caco em relação a pelo menos uma das racterizado
porque as (1143on6zodas
oubstânclas anicromoluculares, o YB- substancias anacromolcoularea
colides
p' do parâmetoo de intoração de 1110misturadas, além o coco on comoj-Euggins, X, do composto °retinto°, são
ponentea A e E, com uma ou mais
ea valores de X médico ene volurno dos cargas,
por eàcempto, acro de fumo.
~pontos orgânicos, oeja menor que
Maira'araRgt's.rd IGOCUIAMAS
0,(3, e com um componente :e, conste- 11. Um processo da • asdado com o I
tirado Ce um ou mais compostos or- ponto 10, caraoteelzadoo pondo 03
nelolicae que não dão maga° ilelda Pa cargas sâo adicionadno corno dee3er-tafocqusa,Ontéemaisdou ofke no componente A. no cemptNâcmr.43
WAitino de carbono na molécula e te a, em uses mistura dee3 campo
um ponto d'a ebirliçOo ente — nontea, ou no companealtsa At.
e':3 o 4 19590, o °ajo solubilidade na
.12. Uva prceacen da corlendo ç.suri o
to:noz:satura e preseo aplioados no caraano
adkitmaclan como 62a7a,ertrodornento é de mala do 10 g em são em são
água. .
?(Jr
' K3 W./12
Zr, MI de águo, aJ'elaçO.n em-0.2o
Ca coma ela substande ou oubatanciae 12. Um get~ da noendo casta 05
inacromolocideroa e ia coa-mona:n.0 paraa,o
eu 10,
A \71.7V.D._"\
A, para a soma da ttgua do omino43...cTeSo d
oa
'n -u.tco a ou
a oes--G._
/lento 13, nesse tratvnento, sendo no inaa'a eütabinaaealorea dadlayao dc
.o L'',:twer.5w3
sár;:blo 5, g remoçâo; no fim do tra- caras conCrà
a um 47Ascoato ac-'aosbilli emento, dos componentes A e 13 doa zadoaes de diapersCo,
l Cza 2f,9w,
dispa:raies.
a o da aek-seio co-as
14. UM prooeas
J:
AcC:ite2
2. Um processo de acorda com o miaNuea doa pontoo zaac-aada..
7losaaseta
ponto 1, caracterizado porque, no tra- l'actatnüz pranto a Atiapo w-4 votamento, a relaçllo em peco da coma lume, do compononCe A ,pwa, o mala peCtd.w
da substância ot substância...a macro- /mente
asC ente 10:95 a 90:1.
de )1(xnn120.1'.
Moleculares aorta morrnmente A pa15. Mn proot:wo do acOrdo com
ra a sorna de água e -moo:lento B,
qualquer doo pontoo procedentes, ca/ZA HavEr.r.
está entre 0,5 e 2.
trevzo, cm ce Cio a pelo
racterizadot
li
Szde iás
3. Uni processo de acordo com o menos uma deo substáncias macroponto 1 ou 2, earaotorizado porque o molcoularolee o velar do parâmetro do
'..sonteremente Dd rato0uoado MO a Ce- imiensao0odo coWpoo,Osata A„

39. Um projetor segundo o ponto
g. ~tuteado puna° o Ousado de
Motor está assootado a um estribo
Oto, oituado dlideância do diOst, Na>, o' provido de uma abcreura cuja
dorna°, é a da ntontawen transversal
lempode.
O requerente reivindica de achodo
oon a Convenç Internacional o o
/et. 31 do Docreto-Xal ne 7000
do 27
agOsto de 194 prioridades doa CO3'eopordentas pedidos depozitadoo
aQxertiçO4 do Patentes da Peamos% em
de janeiro de 1932, In de fevereiro
'elo 1232 e 7 de abril de 1932, sob
Men 884.158, e;7.818 e 8a3.717, respectivamente.
ISn, 13880 — 27-e-8V1 — 1Sdedo$ 0,10

âs,

U,Z,10 é

cOla

C.,C;22

ao

rem tratadas oonsees conoMinoros cio

estireno/bute,dieno
25. Une prOoccr,O, do acordo coas
qualquer dos pontos p reccdenten caracterizado porque es disperseSes a serem 'Gretadas são latinos equisos, obtidos por polimerização em emulsão,
na presenoa de une cu mais sais do
arnôn:o como eletrolitos, e tendo cotado em cordato m vaaor após a
polimerização.
25. Um processo cie acárdo com
qualquer das pontos pree edentes, caracterizado porque as disposições a
serem tratiadas são laticos artificiais
ou dispersões obtida, ,1Cn 4) se fie lá...
ticos artificiais.

27. Um processo ao itcíàrdo com O
ponto 26, caracterizado porque os láticos artificiais foram preparados por
dispersões em água de soluoes do
p olímero obtidas Po/ po'imeriyoçao
em solvente
28.Um processo ar _e ta'a . 1 s a4m qual
quer t os oontoe orectriente..,. ciaacterizado porque as dispes:sõea a serem
tratadea são subotetilse a concentração, antes do i r
comoo ronte A com aleonenio com a
29. Um procemo Sejrclo coas
qualquiT do.; pontos or ecedentes, cerecterieado .00rqu os comp onentes% A
e,'ou B são removidos das dispersOen
tratsdes com a eje le de vapor
30. jrn : •OCChN-3 UO ;,,Ordo VW:çA
qualquer doe pontoo met:ver:ates, caracterizado porque
atedas sã °concentrada; apor ori-remoção dos tompoo man A e 'ou B.
31. 1mi paocesso de , atoedo cosia o
ponto 30, caracterimtio porque as cliopersões tratadas sen cor e entradae pze.
ia luis t ro r de Sólt.i.a de mole ti( ri%
ern pêse.
LS

32. U nip':ocessJ
tratas. aia.
persoes aquisas de lima ou inala substâncias inacrornolecula-ea
orgânicas, de acôrdo • Com o p ento
1,
substa ncialment e. como
atm lantess
deacrito, com referancia ao, caempion
dados,
33, raisperserea acro-mas dc essic eu
mais substânJia por ora p rocesso do
acôrdo com atialqo a- dos pontos Pra-'
cedens.
24. Uri processo para orcoarar
pum ade substâneios
inacr omoleculaLreu orgenicad c anscierionclo porque
silo
usad as aderence obtidas par una
pr ocesso
de acórdo o” o ponto al
afi. Um procesao pesa fabric, i. artigos, caracterizado porque é feito
uso, inteiro ou parci almente, One luso
perco-es obtidos por um p rocesso do
tortiodo cem q ualques doe pontos 1-32.
:ou
da duecud
ezorune
corv. obotirdoertptio,rtini processn

33. Artigos nteleo. ot;
geites 1202' una p roceeso doRyci.:.+Micitte
acorOn com
o ponto 35.
A requorento rio videne, . aciledu
cone a Converedo Inesseeteicuel
Art 21 do Decreto-net n o 7.ei3, e ®
27 de cedido do WS o ip.e; r ,r;dedo ek)
corresoceneentn ped l dee doeneitaGo
ote
RenareiçâodcRetente ensinos:ta,
CM 20 do deve/abs. ° CIr wax, cob
ele 272.Oed.
•W? 1=3
Ê4-4-83
alCa$ 0,083 I
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.

Pabilea,.ae tetta de acorda com o art. 130 do Cddigo
l'iopriedada Enclustriai. Da data da publicação .' oomeçara
.4,1 tes. a ina,m dt, Sta dias para o deferimento do pedido. Dura us essa preso potierto apresentai' tatfil , oposições IQ Departialatita
Namonssl da Propriedade Industrial aguéles que si aficar= prejudicados com a CateeSSÃO do registro requeria.
de*

Tèrmo n.9 712.497, cie 12 10,66
Virmo n.• 772.501, oe 12-10-66 .
•:esson Ferraz de -Caa arao_ Pentezsdo Ka rkara
Comércio e Reoresentaaries
Para ná
Ltda.
et
São Paulc
e.
N •

INDAIA

Termo a.9 772 505, de 12-10-6A
Willibert Saheidemantel
Santa- Catarina
a..

Tírrno , n.9 772.508, de 12-1066

Eriberto Bretzke
, Santa Catarina

a r ik a r

IND. BRASILEIRA
‘...aNse ia

rara distinga r tumida. esaenciaa et
tratos. agua de cotôn,a, água de touca
cador água de beleza. ¡Nua de game
gua de rosas. água de alfazema agua
para barba. loções e tônicos para na
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "bafons" cosméticos. lutadores
de penteados. petróleot. óleos para os
cabelo. creve rriuvenescente, cremes gora
"durosos e pomadas para limpeza da
M. le e "macmdage". depilatórtoa, deso.
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz'
e talco pertuitrado ou não. tapis para;
Pestana e sobranceiras preparados para
embe:ezar alhos e otos. carrnun para
O rosto e para os lábio& sabão e crerne
para barbear, sabão liquido perfumado;
ou akk &abonares. dentitriclos em p6,'
pasta ou liquido. sais -faertumados para:
banhos. pentea. vaporizadores de perta-,
me, escóvas para dentes. cabelos, unhas
e ditos. saquinhos perfumado., prepara.;
ilos em pó. pasta. &atidos e tijolos
Para o tratamento das udu*. disso:e
!Ventes e vernizes, renfovedores da caldeai& glicerina perfusna_da para os cabelos e preparados para descolorir unha*.
*Bios i pintas ou sinais artificiais, óleos
' nata a pele
Termo 11.9 772.498,, de 12-10-66
Antonio Gragnani
São Pauto

Ma. ~MU,

Classe s'1.)

Classe 41
Sumiam:ias alimenta:1as e seus prepa
radas. Ingredientes de alimentos. Ea
sendas alimentícias
Termo, n.9 772.509, de 12,-10-66
Eletrquzotores ;araquã S. A.
Santa Catarina

Impressos em geral: Papéis de cartas,
envelopes, cartetes comerciais e de visitas, faturas e duplicatas, taboletas e

cartazes
Termo n.9 772.502, de 12-1046
Roland Jansen
Santa Catarias

Classe 42
Aguardente de cana: simples ou
composta
Termo -a.9 772.506; de 12-10-64
Scheidemantel
Santa Catarin-

Motores
Termos as. 772.510 e 7M, a-e
12-10-66
Usina Siderúrgica Libar S. A.
Pernambuco

iLUBAK
Classe 46
Sanao comum, em tabletes, sai narras,
em pó, liquido e granulado
Termo n.9 772.503. de 12-10-66
Companhia Industrial Vici Santa Catarina

'141'citistr-ia
Classe 5
Metais nao trabalhados ou parciarmerp
te trabalhados usados nas indústrias
.
Classe 6
•
' Máquinas e suas partes integrantes.
não Inchadas nas classes 7, 10 e 17
Têm, n.9 772.513, de 12-10-66
• Elisa Cadinho Regfs
•
.
Pernambuco

• CHAPINHA**
IND. BRASILEIRA
Class.e 42
Vinhos
Termo n.• 772.512. de 12-10-A6
Elisa Continha Regis
Pernambuco

Casse 6

Classe 41
Um naSliao alimeaticio
'112rmo 1.9 772.504, de 12-10-66
Wtllibert Scheidemantel
Santa , Catarina
••

Classe 42
Bebida* aleoólicas e fermentadas. não
incluídas na classe 3
Térmo n.9 772.07, de 12-10-66
Wilifbert Scheidem,antell
Santa Ca•arior

Classe‘36
Artigos de vestuário de tôda sorte, ti
• clu.sive de esporte e para crianças
Térmo
772.514, de 12-10-1966
Siderrgica Lubar S. A
Param-aboco

É.:.!kuus;
Classes: 12, 23, 36. 41. 42 e 43
tituía

Tênva ri, 772.495. de 12-10-66
De!~ S. A. — Democratizacáo
Imobiliária
SI) ' Paulo .

BI -K -LHA

DEUSA'
. 'IamooRvrizAçeÃO

imola/URU •

,

-

Aguardente de raae,. siiiiplea ou
, composta

Bebidas alcoólicas e ferrukiii.,kids. noi
inclufdas na classe 3

•

Ci. ,

lu
e
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Pulblicaa feita do atOrdo GM 4 arS. 130 do Código 6s Pro p riodadO gni:1125 121GL r;', 'data da N b Le aÇag ervânCGTC5
a prazo 62 60 dias paro o deferimento do pedido. Duranto aso prazo poderGo cpraWW2 GtICZ oporicbc:s oo DeparizmenZ)
.PropriedadO Xxidii5`gia5 aquêleD clz1O aáGgarem EirOudicadoo coo J13 CUZG'--fÊ9
weewn't

~10 N s 112.565, de 12-10-66
nábrice Nacional de Moto.= a. A.
Guanabara

Cluse 21.

SOBRADO DA'
BREIA

Brazmar

Artisos: Veículos e ouso portes bato-

grentes, exceto máquirme e motores

Classe: St,
Termo n9 772.596k de 12-10-1,9615 .)tividades: Operaçóes imobiliárias
Requerente: Mascasenhas Barbosa —
geral
Rosam S. A. Engenharia e C,ocaéreier
Termo a9 772,602, de 12-10-196&
em 13e/o Horizonte, Estark- de Minas
G rni
COMPANHIA 3 DE MAIO
DE ADMINISTRAÇÃO
COMERCIO E INDÚSTRIA
Requer e ta- : Companhia 3: de Maio da
Admiaistração, Comércio e /ndásel.z.
Sociedade Anônima
Local estabelecido: Ria de Janelzu —
Estado tia CrunnabarL

Classe: 5
DE ADMASTRACia
Artigo.: Aço bruto, preparado ou parTI
MÉRCIO
E NOVSTRIk
cialmente trabalhado; bronze em brutu
ou parcialmente traball/ado; chumbo
em bruto ou. parcialmente trabalhado;
cimento metálico; cobalto em bruto ou
Clussc.s: 16 e 31
parcialmente trabalhada, estanho em
Gênero de Negócio
bruto ou parcialmente preparado; ferTitulo de estabelecimento
ro em bruto ou parcialmente trabaTermo 119 772.603, de 12-10-1966
lhada; gusa; lata; latão, ligas metáESPECIALIZADA
licas; magnésio; manganês, niqueb,
zinco
DOS KARROS WALENTES
Requerente: Fernando Junger Alves
Termo rt" 772 .597, de 12-10-1966
Local
estabelecido: Rio de Janeiro Classe: 21
Estado ci g, Cuanabarv
Artigos: Veicules e suas partes integrantes: aros, automóveis, avises,
amortecedores, bicicletas, carretas, caminhões, carrocerias, chassis, direção,
§[FDIEURIGJRCID61
escad-xe rolantes, elevadores, eir,Ps,
'U..02....kisLtR2LMrg'â,C;V
freioi. lanchas, motocicletas, rodas,
para larnas, troieibus
Tc.rtnO n 9 772.598 de 12-104966
Classe.s: 6, 21 e 33
• MINANOR TE, LTDA.
Gé..tero de Negócio
IINue rente: M:nanorte Ltda.
Titulo de Estabelecimento
Locai: Recif.• -- Pe.
Têrmo 23.9 772.605 — 12-10-63
Produtos Verdismares Ltda.
estado do Ceará

ViTIn

777'. 662

COLOSSO

YPIAR

BRAS1LET1j,a>.

11"jarSTInnicik(stei,.. Brasileirt,
Tamo n7 772.657
12-10-C3
ECima — Enaprésa Distribuidora
de Meteríeis S . A.
Estado da Cluena.bar:
EDNA
tunSlt UiSiii111111U3R5

tlig S S. G.

Inclifttrita

CI.We 41
Artigos: Arroz, felj:lo e farinhas
alimentícias.

Termo n 772.614 de 12-10-66
Classe 42
, Artigos: Aguarclentec simples e como
I postas, aperitivos, bagaceiro., bittero
brande, cervejas, conhaques, fernetã
jkuntmel. rum, vermute, vinhos, unloc)
que, gin kirsch, 'lebres, quinados.
,

Cla...:Lw iii —
— Titule
Têm) ri ," 772.60G
12-10-Gj
Tr
Emprêso, lIstribulicra
de Materialz S. A.
nztado CIT1 Guanabara

EDWA

Draísecira\I

Tesrrno n9 772.815 cie 12 - 10 -68

Amara!
1equerent3; Lore Wolf
Ltda.
Local: Rio de Janeiro - Estado dz,
Guanabara

rrvaby Stree
,

Classe 36
Titule de estabelecimento

Cause: 16 .
Artigo — Material cie constrsfM
Virmo nv 172.616 de 12-10-66
cimento, tijolo, areis„ p edra, madel- Requerente: Abert-Associação BrOp
rz eírro.
leira de Eraissdras de Rádio e
Televisão
Têrrio nv 712.6G2 -- 12-10-69
Local estabelecido: Cuanabara
R.112.nehestar
OlOeurx Barbosa de- Souza
1V1inas Gerric
gp

P

L

'

E

Tèrmc laq 772.315 — 12-1C-36
R1.2a AdministracCo de Lráveis

MÈRGIV©

Minaz Gerais

Clas.Le 32
Artiles: JrnoL o revistaz.

AD ;i1ASTN-C,5r-/i'MÃE,

Têrmo zi9 772.617 de 12-10-60 1
Requerente: Abert-Associação Brw
I.3ira de Ernisstkos de Rádio o '
TelevisCo
Loss- estabelecido: Gur.21L-7,ma

0‘.‘"
Têm° n. Ç 772.411.
2.2-1f:-C3
Eike Met'i.s. Ltda.
Minas Gerais

BRAZMAR - Empreeridimcrilw
imobiliários S. A.
Cutuerci4

'ramo n9 772.613 de 12-10-63
Requerente: Osvaldo Ferram:c: de
Assis
Lesei: Iturobiera. — Estado de Orol“

Cla sses: 33, 36 c 48
. Ganem de Negócio: Titulo

COMPANHIA 3 DE MAN)

Termo if 72.599, de 12-10-1966
BRAZMAR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S. A.
Requerente: Brazmar — Empreendimentos Sociedade Anônima
Local estabelecido: Caxias do • Sul
E:todo RS.

Termo n9 112.612 — 12-1046
RIO MIN
Renedito Nun rs Santos
Piau/

Temo a" 772 .600, de 12-10-1966
Temo n" 772 .604, de 12-10-1966
BRAZMAR
SOBRADO DA BELEZA
Requerente: Brazmar
Empreendl- Requerente: Cremildo. Ribeiro da Silva
Lourenço
mentos Imobiliários S. A.
Local Estabelecido: Rio de Jazziro —
Local estabelecido: Estado do Rio
Estado da GuAnbara
Grande de

tuiu

EIKE MODAS'

ár.Z.tã 112,114
C CS RIZZU [gr
V.D:2 E
LtrO.gau Ecw 0;m9e,

,
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Publicação feita de acerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferiMento do pedido. Durante esse Prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartamentO
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julg arem prejudicados com a concessreo do registro requerido
•
de madeira, dos tijolos, dos métaisi Termo n9 772.621, de 13-10-66
ma geramila . ícetato de —) gera- e das paredes, preparações para des- • Classe 5 •
,e
—),
geraniol
(meniol (acetato è
polir vidro, preservativos contra a Artigos: Metal em bruto, parciaistilato de —), g`.1.,„ gleto, glicose, (subs- congelação, preservativos contra a mente trabalhado, em lingote, ehatâncias para descorar glicostes; go- umidade, produtos fixadores para pas, barra, vergalhão, fôlhae lâmina
rnelina, graxas preventivas, contra a perfumaria, produtos isolantes, pro- e -ligas metálicas, a saber: aço, aluexideraçáo, gracos, ácifodos halogê- dutos para conservação de ovos, pro- mimo, bronze, chumbo, cobalto, cobre,
nicas (procutos — ) hidrato de alu- dutos para absorver a umidade, pros estanho, ferro, latão, manganês, meRIO VIGÉSIMA
mínio, hidratos de carbono, hidro- dutos para têmpera de ferro, pssda_ tal amarelo, níquel, ouro, platina,
QUINTA HORA
fugas, hidrocento liquefeito ou comprata, zinco
primido, hidrosulfito, hipoclorito, de tos para encolagem e correção dos
INDÚSTRIA BRASILIMA
Têrmo n9 'Ie2.622, de 13-10-66
sódio hiposulfitos, ignifugas (maté- mostos, produtos para, clarificar e
Clwse 6
rias-produtos — ) ingredientes para purificar a água, produtos para, clClasse 32 (trinta e dois)
.
o acúcar, produtos para can- Artigos: Máquinas e suas partes inArtigos: Programas de Rádio, Tele- a classificação e conservação de cer- rificar
tegrantes para fins industriais, motoShows, Jornal, Revistas é Tí- veja, indico, iodeta.s, iódico, iodo servar alimentos, produtos para conaltarsais de — ) índio (cloreto de —) servar a madeira, produtos para res e suas partes: Alavandas, s,
tulos de Filmes CinematOgráficos.
málaga, latia°, lanolina, linoloico, llemia evitar o vapor d'água, produtos 'para nadores, máqninas amassadeira
—Termo IV '772.619 — 13-10-66 .
do químico, líquidos de tempera, li- a indústria têxtil, produtos para me- quinas amassadeiras de concreto e
Cooperativa Agrícola de Cotia
targirio, litina, magnésio, malani- lhorar, conservar, clarificar e' tratar barro, máquinas de abrir chavetas,
Cooperativa Central
cos, malatos, málico, manganatos, as 'bebidas, produtos paia reavivar maquinas afiadoras para ferramentas
São Paulo
e refrescar pinturas, produtes foto- de corte, arrietes, máquinas para armangas-Oco massas eletrolíticas,
queação de embalagens, alimenta,dor
matériatéria filtrante, matéria
a prova de
dutos reratarms
, pio., para carburadores, anéis de pistão,
f
fogo, matéria ignífuga, matéria para gráficos, pro
enriquecer e purificar -o gaz, mate- pilico, protóxido de azoto, prussiato anéis de esfera para rolamentos, anela
rias corantes minerais, matérias co- amarelo, prussiato de potassio, peri- cie óleos, auto-lubrificado res , aparesantas, vegetais, matérias decapan- dina e derivados, pirescético, pirole- lhos para mistura de combustíveis de
tes, matérias para despolir, .matéria nhosa, piroforos, rádio-reativos
qui- motoies a explosão, anéis de segmenes fotograto, bombas de ar comprimido, bompara perfurar metais, matérias para micos, redutores: revelado r
bas lub -ificantes, bielas, brunidores
- 11f11, mes, sais, saliciIato de li- para cereais. , bombas de circulação,
tornar o vidro e o esmalte opacos, ticos, lo
matérias primas químicas, mercúrio, tina, salicilico, si:bacio, -sensibilizado- bombas de combustíveis para motores,
metilato cie geranila, metileno, meti- res para prova de ácidos, cilicatos, bronzina,s, blocos de motores, bombas
licos, mínio, misturas químicas ex- soda, soda calcinada, soda cáustica, hidráulicas, bombas centrífugas, rotintoras, misturas químicas frigori- sádicos, sódios, solução anti-refrige- tativas, de deslocamento e a pistão,
ficas, misturas químicas refrigeranbombas elétricas, blocos, máquinas
tes, monazite, mordentes, muriato de rantesr solução para tornar incom- brunidoras,
Máquinas, cruzetas, comestanho amoniaeal, nafténicicos, ne- bustiveis, soluções hidráfugas, solu- pressores, cilindros,
câmbios, cabeçogro animal, negro fumo, negro de ções impermeabilizantes,' soluções
Classe 1
berlim, negro de berlim para sapa_ para evitar a formação de espuma tes, máquinas adaptadas na construAbsorventes,
aceladores
de
ção e conservação de estradas, corte
Artigo
negro de brunswich, neutrali- nos acumuladores, soluções para COacéticos, teiro,
acetatos,
vulcanização
zadores químicos para líquidos fer_ Pias pela cianotipia, solução de sais de cadeiras e carretos, máquinas de
costura, máquinas compressoras, máacetificadores, acetona, acetileno,
prata
para pratear,
soluções
titu- quinas classificadoras, máquinas calares,
soluções
volumétricas,
solves]ácioda, agentes químicos, água-aci- mentos, nitratos, oxalatós, oxalíco, de
tadoras, máquinas de centrar, máquiludada para acumuladores, água raz, oxidantes, óxido de antimônio, oxialbumina iodada, albumina de malte, dos metálicos, &sidos oxigênio da jr- tes, substâncias rádio-ativas, suce- - nas de çortar, carburadores, cabeço- acânf ora
para a fabricade de
celulóide,
sucinico,
sulfatos, les de éilindros, earter de embreaalbumina, albuminas de vegetais, al- dústria liquefeito poladio, palmitico, dâneos
gem, carter de motor, comutadores,
buminóides, alcalinos, alcalino ter- papel. aiubuminado, papel baritado, çãe
turmesol, papel de platina, pa_ sulfetos, sulfoácidos, sulfonados, cubos de placa de embreagem, cularosos, álcalis, alcaloides, álcool, aldei- papel
dos, aliz,arina, alumens, alcalade, moi- pel gálico, papel heliocopista, papel sulfônicos, sulfuroso, sulfúrico, talco, tras de cilindro do motor, caixas de
papel Para ensaios qui- tanato de cálcio, tanato ca mercúrio, lubrificação, distribuidores de gasonas, amonia,cais, amoniaCal, amoníaco. heliográfico,
micos, papel para revelação automá- tânicos, taninos, tártrico, tela sensi- lina, dínamos, de:positivos de igniçáo
luz, terpenos, tetracloretos, te- elétrica para motores, máquinas deamua, amilico, anilinas, antraceno,
papel
fosforescente,
papel foto_
vel e,
anti-corrosivos, anti-detonante s , ar- tica,
gráfico,
papel
contra ferrugem,
pa_ re.bentina,
toá°, tintas, tolueno, to.. sempalhadoras, máquinas de bulhasênico, azalina, azótico, azotos, azul irei fotométrico, papel transferotipo, luol urânio, vali:71111a, verde de bre- dotas descascadores, dragas, desoada prúsia, azul ultramar, azul ultra- pedra lipes, pedra pomes, películas men, verde' de cromo, verdegris, vercas, películas fotogra- dete, verniz, verniz corretor, vise , tadeiras,
paraeixos
manteiga,
maquinas
marino, banhos para fixação e reveencanatórias,
de direção,
espucinematog ráfi
lação fotográfica, banhos galvânicos, ficas,
ladeiras, embreagens, engraxadoras.
percarbonato,
perclorato,
peró,
vitriclos,
xaráG,
aflitos,
zircônio
banhos de galvanização, bário, barita,
centrífugos, máquinas ensacadoras,
benzina, benzóico, benzol, betume, xidos em geral, persulf atos, persulfuelevadoras, esmeris, exaustores para e_
Termo n9 772.620, de 13-10-56
bicloretos, bioxolatos, bismutos, bran- ricos, fênico, feno, ftálico, pigmentos
forjas, engenhos de cana, espremeou
côres
para
indústria,
pó
de
aluClasse
2
co de chumbo, branco de • mendon, mínio, pó de zinco, potassas, potás- deiras, para manigas engrenagens
branco de zlnco, branco de troves, sio, preparações para economia de Artigos: Preparados químicos usa- para cremalheiras, engrenagens para
agrcuu, horticultura e mancais, engrenagens e engrenagens
bronetos, brOmo, cálcio, cânfora, ca- carvão, preparações hidrófugas, prega- dos na agricultura,
e sanitários,
para fins veterinários,
parosa, carbonatos, carboreto de eãl- rações químicas para indústria,
pre-para• eixo de manivelas, engrenagens
cio, carvões, carvões ativos absorven- parações diastasicas, preparações a saber: ácidos sanitários, adubos, de comando das válvulas, eixos de
•
transmissão, direção, elevadores hitinta, preparações ante.- águas desinfetantes, pára fins sanites, . caralisadores, Celulose, chapas
diluir
lisanha
tários, álca,
apanhamoscas e inse- dráulicos, engrenagens multiplicadoemulcionadas, chapas fotográficas, para
detomantes,
preparações
para
motochapas sensíveis a luz, cloratos, clo- res, preparações fotográficas, prepa- tos, bactericidas, baraticidas, carra- Ias, engrenagens de parafusos sem
, maquinas para fabricar papel,
retos, cloridrato de amônio, cloridri- raçtsa,s para 'bronzear, preparações paticidas, cresci, cresotalina, creosoto, fim
dores desinfetantes, de,sodo- filtros para limpeza de motores foles
defuma,
co, cloro- cromatos, citrato de magnéprepacottendo .matérias radioativas,
para animais,
endade
forjas,
fresa,s,
filtros para óleo
santas,
e mbrocações
sio cítrico de magnésio clarificado- raçôes para iliminar a dureza
máquinas para furar guindaste:4 gs rts colas para 'vinhos, coibidas para água, preparações para descom por ou xertos, esterilizantes, exterminadores,
farinha de ossos, fertilizantes, formi- radores, geradores para corrente coo f otograf ia composição com base de dissolver gorduras e óleos, preparade
me-dnua
e alternada, gaseificadores de
cidas,
fumigantes, fosfatas, fungicikieselgur, copie, corrosivos cópias, ções
para
impedir a corrosão
i
os,
tais,
preparações
para
impermeabi-líquidos
combustíveis,
injetores para
das,
glicoses
para
fins
veterinár
corantes, côres a álcool cremor de
guanos, herbicidas, insetífugos, lar- caldeiras, máquinas para impressão ,
tpartaro, creosoto, cristais delaminadores
a
frio e a quente na' a
medicamentos para animais,
soda, cianeto, cimol, decalaminantes lizaçâo do cimento, preparações para vicidas , peixes,
aço e outros metais, lançadeiras, mesmicrobicidas,
óleos
dee
aves
lnésio,
preparação
para
impedir
químicos, descorantes, desincrustante ma
quinas, máquinas limadoras, rná
formação de crosta, preparação de sinfetant,e e veterinário, papel fu- nas
para caldeiras, detersivos químicos, alitina,
para lavar roupas e pratos, ma megatário, petróleos sanitários e depreparações
para
impedir
a
aletonantes, dissolventes, emulsões oxidação da superfície, preparações sinfetantes, pós inseticidas, parasiti- cais para brocas, motores elC:rice.s.
fotográficas, esmaltes, etílicos, extin- para lavar chapéus de palha, prepa- cidas, fungicidas, desinfetantes, pre- máquinas inisturadoras, moinhos paaa
tores, feromentos, filmes sensolibi- rações para niquelar, preparações pa- parações e produtos inseticidas, ger- cereais, xn arteletes, malacates, mezados, fixadores, fluidos para endure- ra. produzir espumas, preparações micidas, desinfetantes e veterinários, quinas para malharia, meadeiras . rn e quinas para movimento de teria.. mo cer metais, íiiior,
fluoreto de sódio, para renovar roupas
sabões
veterinários
e
desinfetantes
e chapéus
de
efluorídico, fluzo para soldas, formia- paina, preparações para aperfeiçoa- sais para fins agrícolas, horticulas, toras de combustão, inalas de vSlí
acais de roleles, ri' so-'es
e mancais
tos, férmiatos, fórmico, fuligem para mento do ferio, Preparações para re- sanitários g veterinários, sulfatos, su- ias
is-e.
fins industriais ,fulminato, fundenâ novar os discos de fonógrafos, pra, perfosfatoS, vaéinas para aves e ani- mecânicos. molas, rnagnatoa
andris, máquinas els .,
tes, gaiato, gálico, galvânicos, gal- paraçõet para purificaçao do
• mais, verieno contra insetos, animais çã mandris,
pedais de alavanca da ani lai-1, a are
vanizaÇão (banhos para), gazes, geae ies preservativas de pedras,
r s ervas, daninhas
latina para emulsões (protog.) ge- prepa
Têrmo n 772.613 de 12-10-66
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da ?ropr;*.tade 11. :::;r1a1 Da data da publicação empacará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo po-lefao nrsenrar a.vati oposições na ti aiartamento
Nacional da Propriedade Industrial aqaôles que se jalg -trem preludiem:os com a em:cessão do regisiro r:nuaridri
contra acidente de op, 'árias, aparelhos • ;ilhoa ele café, sal, p'Inec,) e oa tros soa tenazes, ti uvadeiras, telas da a raio
me, torneiras, trincos, tubos para c; ara..
afiadores de ferramentas, aparelhos dia- •Jo:ones, máscaras coa ira aazes,
tribuidores de sabão e desinfetantes 1,,a- ; :amparos, micrómetros, n ivais, óculos, niunentos, ralhos para portas de co reta
na instalações sanitárias, aparelhos es- objetivas fotigráficas, pilhas elei ácas, taças, travessas, vasos, vasilhana s e
birom etros, verrumas .
terilizadores, aparelhos e instrumcutos pedômetros, pula' iômetros ,
usados na engenharia, agrimensora e :pistolas de pintar pine, pinos de toTêrmo n 9 '772.623 — 13-10-66
gazeificacleares. aladas, panelas de pressão, pic.lc-upe,
aparelhos
geod:sla,
Classe 15
aparelhos de análises, aparelhos ozeni- -pararáios, propulsores. painés de car- Artigos: Artefatos de cerâmica, porcelana,
faiança,
louça, vidrada, para
pasteurizadores, ros, quadros disrtibuidores de eletriciaparelhos
zadores,
a parelhos reguladores e estabilizadores dede, queimadores de óleo, quadaran- uso caseiro, adôrno, fios artísticos e
da pressão e do . fluxo de gases 'e liqui- tes esextantes para obercação astroló- industriais, instalações sanitárias, a
dos, aparelhos para salvamento e para glca, refrigeradores, rádios, rádios fle- saber: abajures de lampião, açucareiros, aparelhos de jantar, almôço,
sinalização, aparelhos para escafanclis- toras, reostatos, relógios de ponto de sobremesa, chá e café, bacias, de
das, aparelhos para limpar sinalização, pulso, de bolso e de parede, desperta- latrina, bandejas, banheiras, bidês,
aparelhos para escafrandistas, aparei- dores, contadores e medidores de quan- bilhas para vinhos, biscoiteiras, bo-.
e volume, radiadores, retentores telhas, botijas, bules, caçoilas, cafehos para limpar vidros, aparelhos para combater formigas e outras pragas, de graxa e óleo, receptores regadores teiras, canecas, canos de barro para
domésticos de fogão, castiçais, chavenas, compo t eiaparelhos automáticos acionados pela automáticos, raladores
introdução de modas, aparelhos para comestíveis, registros para vapôr, gás, ras, cubos, descanso para guardacomeseiveis, água e outros líquidos quando não chuvas, escarradeiras, espremedores
picar, cortar ou reduzir
para frutas, filtros, funis, frigideiras
aparelhos espargidores, aparelhos e considerados partes de máquinas, rea- de barro, garrafas, globos, jardineiinstrunien%os de cálculo, aparelhos para toras para luz fluorescente, registrado- ras, jarros, lava-dedos, lavatórios,
observações sísmicas, aparelhos termos- res, resistências ' elétricas, relays, sor- leiteiras, mantegueiras, molheiras,
tatos. aparelhos para natação, mito- veteiras, sofveteiras elétricas caseiras, moringas, paliteiros, uedestais, pia&
saqueies, sinaleiros, sereirs de. alarme, pires, porta-pratos, porta-facas no-.
nórnetros aspiradores de pó,
implementos e ateve:liose t-os, acendedores elétricos, alto-falan- soldadores elét deus, toca-discos e in- tes, puxadores, receptáculos, salaclai.
Máquinas,,
e de
termômetros para observa ras, saleiros, serviços de chá
para serem usados na agrimáltura t s, amplificadores elétricos, amassadei- torneiras,
café,
taboletas,
taças,
terrinas,
traabridores
de
horticultura, a saber:
ras, antenas, batedeiras, balança co- terruptores elétricos, tubos acústicos, vessas, tubos, urinóis, vasilhas, vasos,
telescópios, tacómetros
sulco, adubadeiras, a tnassadeiras. aaci- muni e elétrica barômetros, baterias de meteorológica,
vasos sanitários
nhos mecânicos, arado, arrancadora de acumuladores, binóculos, bitolas, bolei- taxímetros, torra dores de cereais, treTêrmo ri 9 772.627 — 13-10-66
tócos. batedeiras, de barrifar dasinfenas. transformadores, telefones tosta
Classe 16
tantas, de capinar, carpideiras, ceifa- nas, bobinas elétricas de indução, ex- deiras, telégrafos, tripés para fotogracato para fins curativos, botões de
Artigos: Material de construção 8
&iras, charruas, colhedeiras, cultivadoLas, válvulas para rádios, válvulas de adorno de prédios e estrada, a saber:
nas, debulhadores, desintegradoras, des- campanhias elétricas, bombas medido- descarga, válvulas de redução, vacuôArgamassa, argila, areia, azule in
tocadores, disco de arados, 'empilhado- ras, businas, bússolas, baterias elétri- metros, velas elétricas, válvulas elét ri- balaustres batentes, blocos de conres combinados, enxofradeiras, ensilha- cas, bules elé.tricos, caixas de desca rcreto, caibros, caixas d'água, calaaa
terra, ga, câmaras frigorificas e fotográil'icas, cas de vácuo e ventiladores.
de descar g a, caixilhos, cal, calhas,
aleiras. escarrifadoras, esfarelar
rádios,
chassis
de
Classe
11
espargir inseticidas, facas para maqui- camparihias elétricas,
canos, chapas para . coberturas, caia.
grades da dis. chaves elétricas, cinematográfos, cro- Para distinguir ferragens e ferramentas pas, isolantes, cimento colunas, co.
gadanhos,
nas agrícolas,
dentes, para irrigação, lança- migrados, cronômetros, combustores de de toda a espécie, cutelaria em geral nexões para canalização, edificaeõ's
cos 011
vento, motorados, gás, ciclômetros, cristais de rádio, con- e outros artigos de metal não incluidos premoldadas, esquadrias, estaca, eschamas, moinhos de
tuque, estrutura, folhas de flandres
nivelaeloras, perfuradeiras, plantadeiras, densadores, cortadeiras para tofografi- em outras classes: Alicates, alfanges, para telhados foros, fossas, grades,
ovas,
pul'vcrizadoras d edesinfetante, ralado- as, chaves 'de alavancas, chaves . auto- alavancas, arruelas, argolas alch
janelas, ladrilhos, lageotas. laies,
' de lata, lamelas
ras, perfuradeiras„ plantaclairas, pulve- rnáticas, saprecitores de bloqueio, ca- armações de metal, abr.' idores
de metal, lambris, madeiras
pa
citares
cletroliticos,
calibradores,
dis.
arames
lisos
ou
farpados,
aparelhos
para construções, manilhas, material
rizadoras de dseinfetante, ralado-as
cocos
para
tedefones,
discos
gravados,
ide
chá
e
café,
assadeiras,
açucareiros,
isolante contra frio e o calor, mosa i
mecânicos, regadeiras, roçada i ras, rôlns
-cos,pael rfoacs,parouecompressores para esfaaelar terra, se,•• dias, enceradeiras, elétricas, elétricas brocas, bigornas; baixelas, bandeias,
tes, paralelepí p edos, pecas ornarn a nchacleiras, semeadeiras, • podadeiras to- engenho de assar carne, espelhos óti- bacias, baldes, bombeira, bules,
tais de cl:MeJai ou gesso para tetos
ardores de gema, trituradora% ti' Iteres cas, estica ciosas de luvas, espelhe:d .' piás- rri, para pedreiros, cadeados, corre ates, e paredes, pedras, pçdregulhos.
esterilizadores,
cabides,
chaves,
crernones,
chaves
de
eletricidade,
ticos para
cas para pavimentacão, poços tubuagrícolas
ar tintores de incêndio, ferros de passar parafusos, conexões para eneanamen- lares, portas, portões, p isos, produtos
Classe 2
para
portões,
coengomar. f , rrri de soldar elétrico, fil- tos, caixas de metal
de bases asfálticos, produ t os para
Abaixa bises de lampião. almioi.rs, troa e apan 'hos filtrantes, filtros para 'mas,
canos de metal, chaves de fen- tornar impermeabilizantes as arga'
acunmladores de rádios e frequilencia. ólao. filmes fa l ados, fogões, fogareiros da. chave inglesa, cabeções, est ibos, massas de cimento e cal hidráulica,
iinemóme t i4s, televisão, aparçlhos Para elétricos, fusíveis, faróis como acess5- canecas e copos, cachepots, centro de' reservatórios, riplas, roda p és, refrata.
Iluminação, Ira: . lesiva os cinclerados rio:t da veículos para si-wlização e mesa, coqueteleiras, caixas de acondi- rios, sifões, soleiras para portas, taacessórios de veículos, aparelhos para para iluminação em geral, filmes reve- cionamento de alimentos, calclerões, ca- cos, tanques de c'mento. telhas, tianúncios mecânicos, aparelhos a ,ue- lados, fôrmas elétricas, frigoríficos, çarolas, chaleira, cafeiteiras, conchas, jolos, tubos, tubos de concreto, tubos
cedores e medjdores, aparelhos cromo- fotómetros, fios elétricos, filtros de in- cucuzeiras, coadores, dispositivos, do- de ventilação. vigas, vigamentos,
venezianas, vitrôs
áficos, apare l hos de barbear elétricos, terferência, fonórafos, garrafas térmi- bradiças, enxadas, esferas, engates esTêrmo n 9 772.628 — 13-10-66
aparelhos reoistradores .e medidores de casa gazôtnetro. geladeiras, globos pa- guinchos, enfeites de metal para mito21
água. ri p a' êlhos de sinais lampejantes. ra lâmpadas, globos para lanterna, glo- móveis, espumadeiras, formões, foices, Artigos: ParaClasse
distinguir veículos e
aparelhos reguladores de gás, apare- bos terrestes para ensino, gravadores, ferro para cortar capim, ferrõlhosa fa- suas partes integrantes:
Aros para
lhos de galvanopli:stia, aparelhos di- holofotes, hidrómintros, incubadoras, in- cas, facões, fechaduras, ferro C3ICUITI bicicletas, automóveis, auto camidáticos. aparelhos cinematográljcos clicadores de vácuo, instrumentos de a carvão, fruteiras, funis, fôrmas para nhões, aviões, aros. amortecedores,
aparelhos automáticos para cender e alarme. interruptores, isoladores, l'áin- doces frigideiras ganchos e guarnições alavancas de câmbio barcos, breques,
regular pJ's aparelhos para separar ca- padas de cristal, lâmpadas incandes- de metal, grelhas, garfos, ganchos pa- braços para veículos, bicicletas, camifé, apartilhos para aquecer edificios,
na emenda de correias, limas, lâminas, nhões, carros. carros-berços, carroslâmpadas
tanques, carros-irrigadores, ca rros,
comuns,
aparelhos para experimentar &caos, cantes, lâmpadas
maparelhos de ótica, aparelhos pulwri- flach, lamparinas, lactômetros, lentes, lâminas para barbear, licoreiros, latas carroças, carrosserias, chassis,
liquidificadores, lanternas mágiCas, liso- liara portas, martelos, marretas, anatri- bios, chapas circulares para vefealos,
%adores,. aparelhos para aquecimea:.o
cubos de veículos, corrediços de v a izadores, apa relhos para aguce imenip de padores de parabrisas, luzes trazeiraa zes marmitas, navalhas, navalha para culos, desli g adeiras, estribos, elevadoágua, aparelhos eletro-químico, apare- para veículos, lunetas, maçaricos para barbear, puas, pás, picaretas, pontal- res para passageiros, e engates para
lohs para recepreão. reprodução de som soldar, caldear e cortar, máquinas pa- nos, porcas, parafusos, pratos, por ta- carros, einiS cia direcilo, freio, Unne sônicos, aparelhos automático, el é- ra fazer caf;, marcadores de passa- gêlo, poseiras, porta-pão, porta-jóias, teiras p. .ra veículos, locomo;
‘ narelhos para o e are- gana, medidores, microscópios, misto- porta-frios, paliteiros, panelas, rastelos, lanches, motociclos, molas, man'v
triros da n, co-,
&iras, má oriinas falantes, mostrado- roldanas, ralos' para pias, rebites c rearr f :tas e ler, unir% a parelhos de
na v io:-; paralamas. na1
de protcrão mas para rádio, máciiinas para passar ardores, raladores, sar :as. serrotea sim..c -toque, paaaba isa s. ped e is. pari•.
alta t
carrôlhas,
tesouras,
talhadeiras,
io:
oueroupas,
máquinas
pira
picar
carne,
mipr 'acção
z•rarclhos de
ti. ns:,J
Iões, modas vara bicicletas reboques,

prensas hidráulicas, pistões de motores, pinhões, prensas, brocas, máquinas pulverizadoras, plainas de mesa,
politrizes, placas para tornos, polias,
receptáculos, máquinas rotativas ou
cortadoras para usinar ferro, aço e
bronze, roletas, rolos, máquinas de
rosquear, redutores, silenciosos, segmentos de pistões, máquinas secadoras, serras mecânicas, máquinas para
serrar, máquinas salgadeiras de manteiga, teares, turbinas, .horcedeiras,
máquinas para tecidos de tapeçarias,
máquinas trituradoras, máquinas para
Indústria de tecidos, tranchos e
transportadores automáticos para
alta e baixa pressão, tesouras rotativas, tornos mecânicos e tornos revolver, tesouras mecânicas, tupia.s,
máquinas urdideiras, tuchos para válvulas, válvulas de motores, virabrequins, ventoinhas, válvulas de descargas, transportadoras para carga
em armazém, talhas elevadoras, válvulas e máquinas venticlaroras
Te4rrno n° 772.623, de 13-10Classe 7
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Publicação feita do acórdo com o art. 130 do Código do Propriedade Industriai Da data da publicaaea cosnaçoi
a aortas o prazo do Cã dica para o deferimento do podido, Durante Osso prazo poderás) apresentar cue,s opsr218as ao Dopartramessza
aaasaa„ Naclonal da Propriedada Radustsrt aquêlca que se ulg orem prejudicados com a cancentio do registro requas,L%
rodas para veículos, solins, triciclos. tas e utensílios, caixas, cálices, canecas camurças chapeleiras; chaveiros; chitroles, tirantes para veiculas, vagoes; capas para álbuns e para livros, car- cotes; coleiras; correias;
couro de
velocípedes,, varetas de contrôle do teiras, cartuchos, castiçais • para vo- cavalo; debra.ns; embalagens; entreafogador e acelerador e varais de tas, cestas para pães, cestinhas, ces- solas; estõjed; estribos; guarnições;
carros
tos, chapas, coadores, cotas a frio, lancheiras; . malas; painéis;
peles;
para borracha, para cortume, para pastas; pelicas; porta-notas e portaClasse 22
Artigos: Fios para .tecelagem, bor- marcenaria, pata sapateiros,, para, níqueis; pulseiras; rabichos; rédeas
dado, costura, tricot ou croché, a sa- para vidros, colheres, conchas, copos, raiardes; retalhas; romeiras; sacos;
ber: fios de algodão; cânhamo,, juta, cruzetas, descanso para pratos, em- saltos; selas; soladas; solas; surões;
n.ylon, fios ailasticos, de sécia ; ráyon, balagens, enfeites para , automóvel., talins; tira-colos; tirante de areia;
fios de lã eu pko, torci'dos eia não,, escoadores de prato, esmeris, esteia travessas;, valises; vaquetas; viras de.
em meadas ou novelos, linhas para ma, estojos, estojos para óculos, facalçados; ziberlines
bordar, de costura e tricotar
cas fechos, fios de celulose, fitas isolantes, fortuna, farda, galerias- para
-7-Temo n.9* 772 . .63(Y - 13-10-66
Temo Nsa 772.839 - 13-10-66
cortinas., garfos. guarnições, gu s rClasse 23. .
nições
para.
Iiquidireadores,
bata-,
" Claskes - 38
Artigos: Tecidos em- peça de: algodão, alpaca, canhamo, carok case- degras. e demais utensílios: domésticos, Ailzgas; Papel, papelão e seus arm i ra, cetim, jersey, juta. lã, linho, guarnições para balsas, jarrca, lixas- tefatasa a saber: álbuns em branca;
nylon, pacipapa.co. percal. rarni. laminados plásticos, Lancheiras, f.ntiii álbuns para retratas e autógrafos:
rayon. sêda. tecidos plásticos, im- liktehrs. pás, pasta admira para doa- apólices; batõea exceto para. britanerrnaalizantes, pano-couro. taicailne reis, pasta e pedra para afiar rebo- quedoaa;
locos para anotações; blolos, pedras-porne, pires, placas.. por- cos para bcálculos;
. e tropical
blocos para corta-blocas,.
porta-documentos,
portaTêxmo• n9 772-631 - 13-10-6a
respondência;
bobinas;
brochuras
por
ta-pão.
tx.41:.a.-notz:E4
niqueis,
Classe 21
não impressas: cadernetas;' :cadernos;
pratos,
prendedores
de
roupa,
proArtigos: Artefatos de tecidos, a sa- tetores para documentos. pulseiras' .caclernos. escolas-es; cadernos de paber; aloxares, atadoras para aspai:pa-- pel malimetreclo e em branco para.
Cima e calçados, bandeiras, balsas para relógicia, pua:adores de águapara'
I desenho; cadernos de- lembranças;
de ;tecidos para senhoras, bordados. ra uso dcifnéstico, puxadorss
caiXas: cápsulas; capas para doborlas, braçadeiras, cadaar çoa cara- móveis, • rebites, rebolos, recipientes, cunrantos; carteiras; , cartões eus
ti- branco; cartões de visita e comerpu a as para cavalos, coadores do café saidinhas, sana; saleiro. suportes,
cordões, debruns, enfeitas. entre- jelas. tanches, tipos pars, imprensa. ciais; cartões indicas; cartolinas;
malos, entretelas. etiq•êtas, fitas„ travessas, tubos, -ar silb.-Nrnes, vasosa cartuchos; chapas pIarlográficaa:
secaras
flâmulas. forras, frmaiaa, galões, la-a
carretéis de papelão: eavelOpes; ens
ços de chapéus, mo:delas: Mesmasvá:lucras; etiquetas; folha de Cr elulo772.
35 -- 13-10-66
Temo
ir
9
teiros, nesgas,, ombreiras, palmllhas,
Classe - 29
se; falhas índices; livros não imprespardos, passamanarias, pingentes Artigos: - Escavas
comuns para oa- sos; livros faseais.; livros para conpona-pans redes: rendas. sacolas,. nhos, para lanpor fra.scce„
chaminé, tabilidade; inata-borrão; 'notas fissacos, talas para, bordai
escadas, espingareas., roam, roupas cais; notas promissórias; osnansenes- tos de papel, papel absorvente; pa—Térrno n 772sea..? -a- 13-10 , CU
tetos: escoi:Caa, eGpfackiderei2-;
• Cla s sf regões, vassouraa
pel almaço;; papei absorvente; paArti a os: Artefatos da madeira, osso
pel era branco; papel em bobina paTir
mo
'
'172.C33
13-10-F,6
1,1
9
ou marfim, a saber: adornes, analls,
ra impressão; papel celofane; paClasae ar g ilas, armaaões p ara, balcões e vipel celulose; papel crespos, papei
trirai. baldes., bandeja;s, • barris, bate- Ald igoss - Anéis de vedação 'para para desenho;; papel, para embrudores de carne, *cabides- de tensa
anéis obturadores, arruelar Usar tabaco; papel para encadernara;
ca'xas, caixotes, cavaletes, caçanaaa, illiaçõiw,
barabates,, barracas de campanhas, papel encerado; papel para escrever,
cabos para ferrara:antas e utensílio:e betume
para vidraceiros, bocal para papel de estanho e de alumínio; pacantoneiras, carrilhes para uso era trinaria de
gra-colina, bolas para vehru- pel fantasia, menos • para foras paconstrução. cestos, craroa. para cosia( Ias, buchas,
circulas de borracha pa- redes; papel higiénico; papel
emnha, colheres, cruzetas ., cubos, cunhas
dormentes de mad.e'ra.., engradados. ra potes, cordas, cordoalha-. cor- permeável; papel sem impressão;
papel para imceratos, esterinhas est r.:ia:a, estrados, relas. cOrrek, s de transmissão, dia- papéis impressos:
formas, forquilhas, gaiolas. gamelas, fragmas, para vedacães .canaletas primir; papel de linho; papel de seda;
ganchos, garfos. guarnições para para janelas de 'veSeMos; gaxetaa, papelão; 4 pratos; recipientes; rolosde papel, ir:ourais; rótulos: sacos;
cortinas, para uténSilioa domésticos guarnições, juntas para motores,
títulos; tubetes: tubos
m- a anetas, manivelas, monogramas,. nas, lonas para freio, mangotss,
palhetas, prilitos. padestals. pipas, mangueiras, membrana de borracha
pra t os, prendedores de roupa qua- ou material sintélico com ou sem
Térino 719 772.640 - 13-10-66
dros, rodas, rolos, táboaa para passar tecidos para bambas de combustível,
• Classe - 39
rouoa, táboas de carne, tambores, pas t aras para jsnalas veículos,
arapas, tonéis, torneiras, vasos
róihasi tampas, tampões, tendas, ti- alraigo-s: - Borracha, guta percha e
ras, tubos para radiadores, tubula- seus artefatos.: aclopadores; alinota N9 95.008
Tê= IDE"r e
ções para vedaç5o,
válvulas
de das; anéis; argolas; aros arruelas:
Classe 27
vedação
; assentes; atomizadores; bacias; baiArtigos: Artefatos de palha ou fibra:
nhas; bases para telefone; bicos
cabos para utensílios, caixas, cestas,
Urra° N9 772.637 - '13-10-67
cestos. embronais. esterta, estôjas,
Classe - 32
ii de borracha para animais; bicos paguarnições para utensílios, .joeiras de
ira mamadeiras: bocais de borracha
fibra, malas, obras de . ralha e ã.c: Artigos: Publicações em geral, , a sa- para extrair leite de seis; borrachas
ber:
almanaques,
agendas
anuários;
fibra, peneiras, redes, rédeas de corpara amortecedores; borrachas para
catálo- fins odontológicos; braçadeiras;
da, resfriadores de fibra vegetal para álbuns impressos; boletins;
gos;
edições
impressa;
folhetos;
fiágua, sacolas, suportes para filtros,
buchos; cabos para ferramentas; cãtela spara assento de cadeiras, uten- gurinos; jornais; ;livros; publicações cetetes; câmaras de ar; calços; cápsílios .de fibra vegetal, xerga de dica impressas; revistas; órgãos de. pu- sulas para' centro de mesa; chapas.
e de esparto
blicidade; programas radiofónicos, e centro de mesa; chupetas; cintas
rádio-televisionados; peças teatrais Unibelicais; coa hlras de motor; cadTermo N 9 772.634 - 1.3-10-66
e cinematográficas; programas cir- eirões; conta-gtitas de borracha;; coClasse - 28
censes
pos pára freios; cordas; cordões maArtigos: - Artefatos de produtos
aços de borracha; dedeiras; desacabados de origem, vegetal, ou miTêm° N o 772.638 - 13-10-68
canso para pratos; desentupideiras.
nasal, artefatos plásticos e de subsClasse - 35
dilatadores; discos para mesa; dretâncias químicas, a saber: açucarei- Artigos: - Couros e peles e seus ar- nos; elésticos; embalos; enzostos; esros, adesivos para tacos, para larlri, tefatos, a saber almicareiro; alpáca; feras;.' ,esguiços; esponjas; estrados;
lhas, para azulejos, argolas, arma- antílope; antojos; de animais aparas fios; formas; guarnições para auto-,
ções para óculos, arrebites, °bacias de couro; arções de selim; areios; ba- móveia; guarnições da usáveis;
inbaldes, bandejas, bases pais telefo- inhas; biqueirões; bõl.sas cabedal; cai- supIadores de pó; lâminas;
uvas;
nia, bõlsas, bules, cabospara Yerranten- xas; carteiras; capas para livros:- maçanetas; mamadeiras; monos/las;

mochilas; paninhos para cama da
crianças; papei de acelerador; pedal
de partida; pesas; pneumáticos; ponteiras de borracha para bengalas o
maletas; porta-moedas; pratinhos
protetores; protetores para parrachoques; protetores para bico de mamadeira; reveatimantes para automóveis; rodas; radiai" rodos; aaa
cos para aparelhos para vaedf..az
pressão arterial; saptoa; saltas 18
solados; seringas; suportes; tapear
tas e tampos para foras mesas;, tia
jelas tubas para irri gação; tudoo dtmo
danais; tubos nasais para oxigénio;
vasas para mamas
'MOMO N 9 773.641 de 13-10-8
• Classe 40
Artigos: Móveis em geral, do metais
vidro ou madeira, estafadas ou não,
a saber: almofadas; armários; 130cões; bancos; banquetas; berços;
biombos; cabidos; cadeirao, cadeiras
giratórias e de balanço; caixas da
rádio; camas; carrinhos para chá e
café; colchões; conjuntos para sala
de jantar e de visita; conjuntos para
terraços, jardins e praia; conjuntoS
de armários e gabinetes para Copa
e cosinha; discotecas; dispensas; d/vaus; divisões; dormitórios; escrivaninhas; espreguiçadeiras; estantes;
guarda-roupas; mesas; mula/laza
molduras para quadros e pcuata-retratos; móveis para fonógrafoa; poltronas; porta-chapéus; prateleiras;
sofás; travesseiros; vitrinas.
Têrtno n9 772.642 da 13-10-33
Classe 42
Artigos: Bebidas alcoólicas e fermentadas, a saber: absinto, aguardente; anir; anizete; aperitivoa; latagaceira; bitter; brandy; cerveja
conhaque; fernet; genebra.; gim;
kirsch; kutuel; licôres; marasquino;
ponche; . piperman; guiado; rum;
ufsque; varinuts; vinhos.; vodca.
UlérTno n9 772.643 de 12-10-06
Classe 43
Artigos: Ag. Uas artificais, gasosas, minerais e naturais; calão de cana; essências para refrigerantes; gazoca;
guaraná; laranjada; simonada; refrescos de frutas; refrigerantes; ao- das; succia do frutas; xaropes. .
7"./Tno n 9 772.644 de 13-10-66

Casse 41
Artigos: Artigos para fumantes a
saber: acendedores de cigarros e charutos; aparelhos para cortar pontas
de charutos;. btilsas para fumo e para
rapé; cachimbos; charutos; cigarros;
cigarrilha-G; cijarreiras; cinzelsa r : estétjo para cachimbos; filtro i n piteiras; fasforeira: de tailso; tuia , , em
falha ou corda; isqueiro; jogos de artigos para fumantes; limpadores para.
cachimbos; pedra para agueiro; piteiras; porta-charutos; Ponteiras de
cachimbo; palha de cigarros; tabaco;
tubos de cachimbo.
Tíhlno n9 772.645 "ile 13-10-66

Classe 45
Artigos: Plantas; sementes e modas
para agricultura; horticuitura e floricultura; flõres naturais,
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Taram n9 e12.644i de 13-10-66
Clame 46
Artigos: Abrasivos quando para coaservar ou polir; algodão para /impar
metais em rama; alvaiade; amido;
anil; anel da Prussia; berrilha; buchas para limpar e polir; cera para
assoalhos e para remendões; composição para limpar maquinismo; detergentes; extrato de anil; fie:foros; goma para las•anderlas; graxas para
calçados; liquidas para tirar manchas e branquear roupas; &eines;
óleos para limpeza de carros; preparados para limpa rosetais ç móveis;
pastas para calçados; palha de aço;
pastas para lustrar móveis e metais;
preparados químicos para tinturaria;
pós de brunia metais; sabão comum;
sabão em pó; sapanáceca; silicato C23
sódio; soda cáustica; velas; verniz
para calçados. •

caça; chocalhos; confeti; dados; damas; dardos para lan-amentos. discas
de arremeços desportivos; dominós:
enigmas; espingardas; figuras de
av.s e animas; iscas ar tif iciais Pare
peeca; joelhada., de futebol; jogos cie
armar; jogos de futebol de mesa;
lança-perfumes; linhas de pesca; luvas para esperte; mascaras para esportes; mintatureede utensílios domésticos; nadadeiras para- esporte;
patinetes; patins; petecas; piões;
quebra-cabeças; raquetes; revolver;
redes; sapatos de ferro com barra
para exrcicio de pernas; serpentinas;
snoekers; tacos; tabuleiros; tamboretes; tarraias; tênis de mesa; LambaIas; tornozeleiras para esportes; tratores: trens; teecicela; vagaliatas; varas de pescar; varas para saltos;
• xadrês
Tèrrno n 772.650

Tênue n 9 72.654, de 13 de 'outubro
de Inr6
Requerente: Compaahia Swift do
Brasil
Local estabelecido; São Paulo
Classe: 41 (quarenta e um)
Artigos: Carnes frescas, resfriadas,
congeladas, defumadas, ene comer'. a •
lineuae, ruitule::.
; viyes,
ccs, moluscos frutas, cereais legumes,
veidurae, vernin de 1:erste, de tomate e de frutas, duas, eseenciai:
alimentos, condimentos ali:na:Ufa:as,
gorduras animais e vegetais, Óleos
aves

Termo n e 772.659 — h1-1O ti
Classe: 49 (quarenta e novel
Adiada Jagoe de tóda a espécie,
Brinquedos e paseatempos; petrecara
e artigos para fins exclusivaw -ato
deeportivos, exceto vestuários
Termos na, 772.661 e 772.662, de
1 3-10-6a
Cest
Consórau Luxilier de Sereaeoa
te TelevisZ,o Lide
Guan,ibara

animais e vegetais, compo,-dds
mais e vegetais, mareteiga, queijo e

laticínios em geral, margarina, açuear, mel, chocolate, café, chá, infueões alinien:14:iss alimentos para animais, aves e peixes; presuntos produtos de salleharia e salamaria; produtos sumos em geral, frearas, salgados e defumados e em conserva,
ovos e todos subprodutos de tais arTaram nO 712.647 de 13-10-66 I
tigos
Classe 47
Classe 32
Termo n" 772.de5 — 13-10-66
jornais. revistes, álbuns, almanaques,
Artigos: Substâncias e orodutos desRequerente: National Períodical eu- publicz.ctSes em geral, scripts, shiaws,
tinados à Iluminação, ,equec1ment6",
Classe: 54
blications, Inc.
pzças teatrais e cinematográficas, pra
combusteo e lubrificação, a saber:
Artigos
nrdmas de radio e de televisão
álcool motor; azeite para lamparinas;
Local estabelecido: listados Unidos
Artigos
não
incluídos
nas
classse
precarvão a gás; carvão mineral e vegeClasse *8
da /Medes
cedentes
tal; cera para iluminação; fluidos
Aparelhos fotogrMicos. radlofemIcas e
para iluminação; gás metano, butano
cinematográficos. ninquinas falantes,
Termo n9 772.651 — 13-10-66
e prosamo; gás engarrafado; gás lidiscos gravados e filmes revelados
quefeito; gasolina; relaxes: hidrocer- Requerente: Mcgregor-Doniger taci
Termo n.° 772.663, de 13-10-66
buretas; lubrificantes; nafta; siaecs Local estabelecido: Estados Unidos da
America
Roberto Marinho
c.ombustivels; 61 e cas lubrificantes;

SCOTSET

e, I

óleos destinados à Iluminação co
aquecimento; óleoe, p ara amortece-

dores: parafinas; ne t róleoe; qUeresene; turfa..

Termo n e '792.649 de 23-10-66
Classe 48
Artigos: Perfumes, ccsmeticos e artigos de toucador, a saber: águas de
colônia e de .toucador; bases para
maquilagem; batons; nrilhantinas;
alhos postiços; coarneticos; cremes
- para barbear; creme para base cee
maquile e em; creme para as mãos;
creme para olhos; creme para pele:
cremes de toucador; aentlfricio: depiladores; desodorante. escova de
den te s; de unhas; de cabelo; de
cílios; esmalte pi r a nha: esponja
para toucador; l eaet tiara ólhos, pestana e sombrance l be: !anue,: loções;
Iodas para bronzear; meacaras e ;reparados para tratamento da pele;
óleo para .0 re lielo; p entes: perfumes: pó de r •ree: ne para o rosto;
precatados irra lenneza de peies;
preparar kie ne e i f i nair cabelo: redes
para cab e 'o; rnuae: s a heo para baracne; enaarieta a ; macheie; sais telim
b e nho; tr' e n, tanicos pira o ceealo;
_
13-10-6f3
Termo ri" 772.e49
Claase
Artlea,:
Brinquedos paeeatenvoos. logos de
tecla a es pécie, petrechos e artigos
para fins desportivos, a saber álbuna
imare e see rara recertar e armar: a l
-tares;nzóiatomdvrniões;
ba,16-e • enre l en e• bereinhosa bielele.
tas; bilha r es; botas; bolas boliehes:
bonecas; bonecos; caminhaes, caneleiras para morte; carretilhas; arvinhos: carrocinhas: chamarizes de

1",(ii(nabarn

ROSSPRIN
Classe: 36 (trinta e seis)
Artigos: Artigo de vestuário, de toda
sorte, inclusive de esporte, e para
crianças (fraldas, cueiros, etc.)
Tèrtuo n 9 772.652 — 14-10-66
Requerente: The Sydney Roas Co.
Local eetabelacido: Estados Unidns
America e Brasil

RESOLVE

Classe: 8 (oito)
Artigos: Instrumentos de precisão,
instrumentos cientificos, aparelhos de
usa comum: instrumentos e aparelhos
didáticos; moldes de toda a esperte;

acessórios de aparelhos leétricos (inclueive váltni.ns, lerneadas. tomadas.
fios, soquetes, etc); aparelhos fotográficos, radiofenicos, cinemat og rafias, máquinas falantes, etc., discos
gravados e filmes revelados
Termo n" 772.653 — 13-10-66
Classe: 13 (trem)
eetigos: Joalheria e arti,tes de mepreclosne, semiprecioso:3 e suas
iri acões, usados como arearam e na:e

q.>
Classe 32
Jornais. revistas, álbuns, almanaques,
publicaçáe
s
em geral, scripts, sbowse

peças tearrnis o cinematográficas. proa
gramas de radas e de telex/Nilo

Termo ne 772.et4, de 13-10-66
REAL — ilcalizleores Associados de

Cineind
Teirvisão Ircla
•Clasea: 3 Ztres)
Artlaps" Analgéeles
REAL- Roalizaceres Aesociados
Termo n e 772.653 — 13-1(a6e
Requerente: Bristol-layers Company ineluidas era outtn3 elns:ses; redro',
de Cinema o To;eviaâo Ltd.3'
Local estabelecido: Estados Unide
h
e suas
da America
(-fies
Nome torncrcial
Termo IV '772.657 — 13-10-te
Tero;o - n.° . 7 7. -2.-667. de 13 :10-- -66 .14.g -tri.1 ek Lorn.1::s Cascão Pry's
Classe: 36 (trinta e seis) • •
Nulracle
ArtigLs: eae.,e: do vestuário, de
;. 1
(IP erenrte e para
j
: . 1
P
crianças (fraldas, criell'Oa etc.)
13 de outubro
Têrtno a"
de. lea;
Classe: 41 (quaren t a e Laia
Artigos:
Subdánclas allment i cera e Adeuse de 1),•rfton„.,tInes peee 4
Cla
:;
seus preparados. Ingredientes de ali- rosto e atos , ele/rept a. rolos, gran4a
mentos. rs.LciS nria et rdim p nl fr4-el
Artigos; Preparaeo analgeelca
para cabelo
'
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MARCAS DEFÔSHTADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depaceameato
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•
Tèrmo ne 772.668, de 13-10-66
li.tigenio Baptista Pisaurno
Rio de Janeiro

Teimo n9 77.676, de 13-10--6R

Classe 49
Têm° 1-19 172.688, de 1.3-10-06
'Artigos: Para distinguir jogos, brinClass 20
quedos, passatempos e artigos despor- Artigos: para distinguir Petreobeo
tivos:
Automóveis
e
veiculos
de
brinnavais
e
aeronáuticas:
Ancoras, bõl
Lustrão
quedos, armas de brinquedo, baralhos, cinta de natação, fateixa/4
bolas para todos os esportes, bonecas, para histanetria, para-quedas e salvaMrickletria Bragileira
figuras de' aves e animais, fias e lividas
nhadas para pesca, jogos de armar,
Termo
n9
772.689,
de 13-10-86
LEVPAO Iudústria Brasileira
Jogos de mesa, joelheiras para esporte,
Requerente: ' Padaria e Confeitaria luvas para esporte, miniaturas de
Classe 1
"Levpão" Ltda., estabelecido em São utensílios domésticos, máscaras para Artigos: Para distinguir produtos
Paulo
esporte, nadadeiras, radas para pesca, quimicos para mercerização e benelik.'
Classe 41
tamboretes, tornozeleiras e
para ciamento de tecidos, produtos qui.
Artigos: Para distinguir piodutos ali-.
pesca
micos para acabamento de tecto
mentidos: Azeitonas, açúcar, biscoitos,
composições químicas usados nas habombons, balas, condimentos para alidústria,s texteis e pelos corttunes; de.
27
mentos, conservas, doces, bolos, café, Artigos: Para Classe
tergentes sintéticos para indústria
distinguir
artefatos
de
massas alimentícias, farinhas alimen- • palha ou fibra: Cestas, cestos, cabos textil, matéria prima para sabão, protícias, queijos, manteiga, 'óleos comes- para utensílios, cestos para costuras, dutos químicos para beneficiamento
tíveis, flocos de cereais, frutas secas, cestos para pães, caixas para acondi- de tecidos em geral, produtos qulaas
sorvetes, frios e salgados
cionamentos, caixas para enfeites, es- coa para indústria textil, sabão anu,
teiras, embornais, embalagens, estojos, ciente para tecidos, sabão auxiliar
Classe 42
empregado na titura de tecidos.
Artigos: Para distinguir: aguardentes, guarnições para utensílios, malas, peaperitivos, bitter, brandy, conhaque, neiras, rêdes, rédeas, suportes para
Termo n9 777.690, de 13-10-66
cervejas, essências para bebidas al- filtros,'sacolas, sacos, telas para
Nome civil "
assentos
de
cadeiras
coólicas, fernet, gyn, licores, nectar,
Requerente: Tecnimóvel — j.mógrek
punch, rhum, suco de frutas com
a Empreendimentos Limitada
Classe 30
álcool, vinhos, vinhos quinados, vinhos Artigos: Para distinguir: guarda-.
São Paulo
espumantes, vermoutes, vodka
chuvas, guarda-sóis, bengalas e suase uisque
partes integrantes
TECNIMOVEI.F.
Classe 43
Classe 39
Artigos: Para distinguir: Aguas ga- Artigos: Para distinguir artefatos de
ikõvEls E ZiPBEEN.
sosas artificiais, bebidas espumantes borracha, artefatos de borracha para
mmuTos ULITÂDA
sem álcool, guaraná, gazosa, essências veículos e artefatos de guta percha:
•
para refrigerantes, refrescos, refrige- Arruelas, argolas, amortecedores, bicos
rantes, soda, suco da frutas, sifões, para mamadeiras, bases de borracha,
lêrtno no 772.691, de 13-10-61k xaropes
Título do Estabelecimento
chupetas, cabos para utensílios, cordas
Murray Publieidad.
fameeigleasee~eNseserleas
-erakera
_aesersea'es de borracha, cápsulas de borracha, Requerente:Limitada
câmaras de ar, calços de borracha,
Padaria
e
Confeitaria,
"Levpão"-Ltda.
Santos — Estado de São PattriO
ii Requerente: Padaria e Confeitaria desentupideiras, esguichos, guarnições
! e Levpão" Ltda., estabelecido em de borracha para automóveis, guarniI
São Paulo
ções para assentaa de cadeiras, rodí- - mal
zios, laminados de borracha, solados INTERNACIONIL In TRIO
de borracha, pneumáticos e vasilhames
de borracha
Santoo- Wit # de 94Pau10
PADARIA 5 cominrwa A
Classe 4
LSVPÃO LTDA.
Classe 5,3
Artigos: Para distinguir substancias
e produtos de orieem animal, vegetal
Termo n.9 772.692, de 13-10ou mineral, em bruto ou parcialmente
Expresso de Propaganda
preparados: Abrasivos em oruto, argila
Requerente; Murray ~Moldado
BELCAMPO — Indústria Brasileira refratária,
asfalto em bruto, algodão
Limitada
Requerente: Fiação e Tecelagem Cain- em bruto, latex em bruto, breu, cânSantos — Estado de São Palão
do Belo S.A., estabelecido em São fora, ceras vegetais, crina em geral,
Paulo
cortiça em bruto, cascar. vegetais,
ervas, extratos oleosos, fibras vegetais,
FERIO-P3IRA."4(:14
minérios metálicos, madeiras em bruto, IIT
SRITAOZONAL YO velo
óleos em bruto, pedras em bruto,
resinas naturais e resíduos téateis
Classe 7
Massa 38
Artigos: Para distinguir máquinas
772:08, dei
e utensílios para serem usados exclu1n14..à, iarente : rietrornetaldreim
sivamente na agricultura: Arados,
nafta Ltda.
máquinas adubadeiras, máquinas arSão Paulo
rancadoras de tocos, máquinas de bora
rifar desinfetantes, charruas, máquina»
ceiradelras, máquinas cultivadoras, máquinas de empilhadores, combinados,
ITÂNÁRÁTT
máquinas ensilhadeiras, facas para
Itublet ri* Breet/eirs
máquinas agrícolas, grades .do discos
ou dentes, máquinas de irrigação,
lança-chamas, máquinas de matar,
"° 457% liROMISM
: Para dtíínnir aparelhe*
insetos, moinhos de vento rurais, rbebedouros
e filtros ba: ericidaa.
motoarados, máquinas serneadeiras,
termo 21.9 772.695, de 13-10-86
máquinas trilhackiras, rolos compressores para esfarelar terra-, tratores Resquerente: AInstituto de Química e
sagrrtr artefatos
Artigos: Para edlia6
Mologia e. A.
em trabalhos do
ehaar :f1 1 An , rguotleerlay a sevem usados
eirtiac,osôsdsoe. lna d m
doeindés
m
Local: Ditado da ~abafa
fazendas'
guidares, armações para balcões, balidejas, barris, batedores , de Carne,
São Paulo
caixas, colheres, cestos, esteirinhas,
estojos, embalagens de madeira, garMame 10
finhos, guarnições para utensílios .do- Artigos: Para distinguir: aves e ovos
01~
mésticos, palitos, tábuas de passar em geral, inclusive do bistie da sadtt,
;... o lístítnülas e pie aragdon
e carne, vasos e nal- animais vivos, bovina, cavalar, capriF
roupa%
indtiars••
nos, , igigjakietia, ovam a
Val11-3

/Classe 33 • .
Sinal de propaganda
Têrmo n. 9 772.669, de 1340-66
Salp Indústria Química . Ltda.
São Paulo

SALP INWSTRI4
WIMICA LTDA.
Nome comercial
as.
772.670 a 772.672, de
Têrtnros
13-10-66
Salp Indústria Química Ltda.
São Paulo
.

8ILP
Indalst ris Brmsj, 1 *ira
Classe 1

distinguir como marca genérica:
tara
ubstáncias e preparações químicas usa-

klas nas ischistrias, na fotografia e nas
análises químicas. Substâncias e preparaçaes químicas anil-corrosivas e

para

anti-oxidantes
Classe 4
distinguir: resinas de origem

um-

Ural, vegetal e animal e óleos etn
bruto ou parcialmente prepttrados
Classe 28

Para distinguir: resinas sintéticas, colas,
tintas, removedores e adesivOs
• Termo ne 772.674, de 13-10-66
Representaçees Rovicono I.tda,
São Paulo

ROVIRAXO
ase 36
Para distinguir: calçada
Termo n.• 772.695, de 13-10-66
1,1(a0md Administração Predial Limitada
São Pealo
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Têrmo n 9 772.696, de '13-10-66
Requerente: W. Ungefehr & Cia.
Limitada
Local estabelecido: Capital do Estado
de São Paulo

SÃO PAULO

Térino n9 772.702, de 13-10-0n
São Paulo

E\EHZUL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Aplicação: Para assinalar: Um preparado farmacêutico para afecções
alérgicas e/ou inflamatória do nariz
e dos olhos.
Têrmo V 772.703 e 772.704 de 13-10-i6
Requerente: Mesquita S. A. Cernissária e Importadora
ocal e tabelecido: Santos. Estado de
São Paulo

@ndustrta Eirasileièa

•
Classe 8
Artigos: Artefatos de uso doméstico
em geral inclusive churrasqueiras e
seus pertences.
Térmo n9 'T72.697, de 13-10-66
Classe 11
Artigos: Ferramentas em geral, espetos, bases para espetos, lavancas de
ferro, aldravas de porta, algemas,
licates, ancirhos, arestas, arrebites,
elcadores de fogão, bigornas de ferro,
borboletas( porcas), brocas, buris, cadeados, canivetes, chanfradores, cine
de pedreiro. correntes metálicas.
Tèrmo n9 772.698, de 13-10-C8
Classe 32
Artigos: Álbuns, jornais, peças einematog,ráficas, programas radiofônicos,
publicações, revistas, programas televisionados.
Têrmo n9 772.693, de 13-l0-66
Classe 50
Artigos: Impressos em geral. •
Têm° 119 V'72.700, de 13-10-66
Requerente: W. Uungefehr &
Limitada
Local estabelecido: Capital do
Estado de São Paulo

iND. BRASILEIRA

Tamo 119 772.707 de 13-10-66
Tênno nç. 772.709 de 13-10-66
'Requerente: Construplan — Constru- Requerente: Proaço — ProdutoS t de
ções, Administração e Incorporações
Aço Ltda.
Ltda.
lo cal estabelecido: São Paulo
'Local estabelecido: Capita: do Estseio
de São Fita'
AZUL CLARO
CONSTRUPL AN
ino BRASÔ

Classe :18
Artigos: Materiais para construção e
decoração: argamassas, argila, areia,
azulejos, balaustres, batentes, blocos
para edificações e pavimentação, cal,
calhas, caibres, ca'xilhos, chapas Isolantes, cimento chap:ee para coberturas, caixas d'água a de clescerga,
canos e C0112:ZeCS, colunas, edilicações premoldadas, e•:trisele, emulsões
asfálticas, esquadrias, eetneas eetruturas metálicas prez ccnetruções, ladrilhos, lamelas, lambris, luvas de
junção, lajes, lagebtas, manilhas, material isolante, mae,sas de revestimentos, madeiras para constreeão, mo- •
saicos, produtos asfálticos, impermeabilizantes de argamassa, pedregulho,
impermeabilizantes para revestimentos, peças ornamentais de gêsso e
mento, papel para torrações de paredes, massas para construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras, tacos, tijolos, telhas, tubos' de
concreto, ventilação e outros, tanques de cimenta, tintas para construção, vernizes, vigas, vigamentos e
vitrôs.

Classe 21
Artigos: Para distinguir veículos em
geral e suas partes a saber: autcrnoveia, caminhões, auto-caminhões,
carrocerias e reboques, bicicletas, triciclos, carros, carroças, lanchas, carros tratores e carros irrigadores.
Classe 23
Artigos: Para distinguir tecidos em
geral a saber: Tecidos de algodão,
tecidos de linho, cânhamo, juta, teeidos de rami, tecidos plásticos, impermeáveis, tecidos de sécia natural
e raiou, fazendas e tecidos de lã ou
pelo em peças.
Tõrzno ne 772.708 de 13-10-86
Requerente: Ipemar — Comércio e
Têrmo n9 7'72.705 de 13-10-66
Indústria de Madeiras Ltda.
Requerente: L. Caselli.
Local estabelecido: Capital do Estado
Local estabelecido: São José dos
Campos. Estado de São Paulo
de São Paulo

I

LORICROME

!PEMAR
ND

EI A h

LTr
UJ

Classe 23

Tézmo n9 772.710 de 13-10-66
Eequeeente: Espólio de Maxhno
Linhares'
Estado do Ceará.

Classe 42
Apliatção: Aguardente.
Têrmo n9 772.711 de 13-10-66
Requerente: Espólio de Maximo
Linhares
Estado do Ceará

* ERAS*

IND. BUSILE81245

Agua,. viwniGe
, MOINSTRO DA LAGOA)

Classe 8
Artigos: Para distinguir: Rádios em
geral, toca-discos, televisão, aparelhos receptores e transmissores de
sons, alto-falantes, chassis, bobinas,
antenas, microfoes, válvulas, aparelhos de intercomunicação, lâmpadas,
plugs, chaves de tomadas e transformadores.
Têrmo n9 772.706 de 13-10-66
Nome Comercial
Requerente.: Construplan — Construções, Administração e Incorporações
Ltda.

Classe 24
Artigos: Coadores de pano em
geral.
Térmo 119 772.701, de 13-10-66
Requerente: Papelaria Apa Ltda,
Local estabelecido: Estado
da Guanabara

Classe 11
Artigos: Lâminas de barbear.

Classe 16
Ind. Bras.
Artigos: Materiais para construção e
decoração: argamassas, argila, areia,
Classe 42
azulejos, balaustres, batentes, blocos
Aplicação: Aguardente.
para edificações e pavimentação, cal
calhas, caibras, caixilhos, chapas isoTêm° n9 772.712 de 13-10-66
lantes, cimento chapas para cober- Requerente: Valisère do Nordeste
turas, caixas d'água e de descarga,
S. A. — Têxtil e Confecções
canos e conexões, colunas, edifica- Local: Cabo, Estado de Pernambuc0
ções premoldadas, estuque, emulensi
asfálticas, esquadrias, estacas, estruVALISRE DO NORDESTE S. te
turas metálicas para construções, ladrilhos, lamelas, lambris, luvas de
- TÊXTIL E CONFECOES
junção, lajes, lagectas, manilhas, material
isolante,
massas
de
revestimenNome Comercial
CONSTRUPLAN —
tos, madeiras para construção, mon.°
772.713, de 13-10-1966
Termo
saicos, produtos asfálticos, imperveaCONSTRUçõES
bilizantes de argamassa, pedregulho, Moela Nor6este S.A. —
impermeabilizantes para revestimenTêxteis e Quimices
ADM1 Ni STRAÇk
tos, peças ornamentais de gêsso e ciNene ibuco
mento, papel para torrações de paredes, massas para csnstreeões. parE 1 NCORPORAOES
REODiA EDRDESTE STÃ
quetes, portas, pertÕes, pisas, soleiras, tacos, tijolos, telhas, tuboe de
INWSTRIAS
LTDA
concreto, ventilução e cutros. ts31que,s de cimento, tintes para eanstruMIEIS E °VIMAS
Local estabelecido: Capital do Estado ção, vernizes, vigas, vigamentos e
de São Paulo

vit.113,

Nome Cemercial

1862 Sexta-reira
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Térmo n. 9 772.71e; de 13-10-66
Condomínio do Edifício Govermídor
Guanabara
•

MDIFÍCIO
OOVERNADOR

c—.

^

Termos as. 772.719 e 772.720, de

13-10-1966
S A. -tribuidóra de
Máquinas e A,,i'omóveis
Minas Gerais

Classe 33
Titulo
Termo n. 9 772.715, de 13-10-66
De Oito a Oitenta — Modas
Masculinas Lia'
Guanabara

De Oito a Oitenta'•
Podas Masculinas
Classes: 35 e 36

Termo n.° 772.716, de 13-10-1966
Sobrado Veste-Bem Ltda
Minas Gerais

Classe ^ 41
.
Açucar; arrozj azeite; banha; batatas;
balasc; biscoitos; essências alimentares;
farinhas 'alimentícias; feijão; 'gelatina;
goiabadas; legumes; conservas; massas
alimentícias; manteiga; produtos e gêne-

Classe 35
Confecções em geral para homens,
senhoras e crian,ss
.
Termo n.° 772.717, de 13-10-1966
Sobrado Veste-Bem Ltda.
Minas Gerais
boBRADO VESTE-BEM LTDA.

Nome Comerciai
Termo n.o 772.718, de'..`3-10s1966
Dimauto S.A. — Distribuidora de
Máquinas e Automóveis
Minas Gerais
O SUPER MERCADO

Classe 41 tqtsarenta e um) .

Artigos': Açucar, arroz, azeite, ba-

nha, batatas, balas, biscoitos, essências alimentares, farinhas alimentícias, feijão, gelatina, boia,badas, • legumes, conservas, massas alimentícias, manteiga, produtos e gêneros
'alimentícios em geral

ros alimentícios em geral
Classes: 41, 42 e 43
Termo no 772.727 -- 13-10-66
Titulo de Estabelecimento
Requerente: Antonio Lopes Sobrinho
Termos ns . 772.721 a 772.723, de
Local: Guanabara
13-10-1966
'EMTEP – Empreiteira de Terraplanagem e Pavimentação Ltda
Minas Gas-sis

Portugal de Hoje
Classe: 25 (vinte e cinco)
Artigos: Da classe
•

'VESTE-BEM

OOP -

Termo no 772.726 -- 13-10-66
Têrmo n9 772.731 — 13-10-M)
Requerente: Dimauto S. A. • Dis- Requerente: Imobiliária Nova York
tribuidora de Máquinas e Automóveis
Sociedade Anônima
Estabelecida em: Belo Horizonte —
Local: Rio de Janeiro — GB
Minas Gerais

Termo nO 772.728 — 13-10-66
Requerente: H. -Valia — Indústria,
Classe 33
Comércio, Representações
Serviços de terraplanagem e pavimene Transportes
tação em geral
Local: Pará
Classes: 16 e 33
•
Attigos da classe
Classe 16
Obras de engenharia em geral
Termo n9 772.724 — 1.3-10-66
a
Requerente: EMTEp
1S'mpreiteira:, de Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
indústria Brasileir,
Estabelecida, em: 3elo Horinnte —
Minas Gerais
.

NI1J 1S.

VS01.1

Nome comercial
Termo nO 772.725 — 13-10-66
Requerente: Regência Indústria e
Comércio Ltda.
Estabelecida . em: Belo Horizonte
Minas Gerais

Classe: 41
Artigos: Café torrado e moído
1Wria0 11.9 772.729 -- 13-10-66

Requerente: Eleu Química Ltda.
Local: Estado do Rio de Janeiro

DA FAMÍLIA

EL-E

nol.fiatvlid'A\

Classe: 33 (Titulo)
Gênero: Edifício
Urino iso '772.734 — 13-10-66
Requerente: itdústria de Produto:
Químicos Deso Ltda.
Estabelecida em: São Paulo

XlivisCo
INDUSIBlA BRASILEIRA
Artigos: Amido, anil, alvaiade de
zinco, arbaissov, 2$Id hrdlu mfpta
zinco, abrasivos, algodão preparado
para limpeza de metais, detergentes,
espremacetes, fósforos, cera, líquidos
e preparados para limpeza, soda cáustica, sabão, saponáceo, verniz e pomadas para calçados
Classe; 46
•
Tétano n9 772.735 — 13-10-66
Requerente: Sanilux Aparelhos
Sanitários Ltda.
',sal estabelecido: Estado
da Guanabara

SAN ILUX
tm")0STRJA BRA,S1L1214A
Classe: 16
Artigos: Na classe a saber: azulejos,
caibros, cumieiras, esquadrias, Muita,
grades( janelas, ladrilhos, mármores,
papel para forrar casas; pisos, portões, portas, tacos, vigas, vigamentos
• e venezianas
Termo no 772.736 — 13-10-66
Dernser-Cri Modas Ltda., Estado da
Guanabara

REGÊNCIA

Classe: 1
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas.
Substâncias e preparações químicas
Classe: 41 (cearense. e um)
Classe 38
anti-corrosivas e anti-oxidantes
Artigos: Aromas artfiicials para
Artigos: Roupas sob medida confecsa~es, balas, biscoitos, dôces, recionadas ou semi-confeccionadas, a
frescos, anilmas, colorantes alimenTermo 11,9 772.730 — 13-10-66
saber: vestidos, saias, anáguas, combi.
tícios e para uso diversos, baunilha,
Classe: 3
nações, soutiens, calças, modeladores,
condimentos para alimentos, essências alimentares, gelatina, sorvetes e Artigos: substâncias químicas, P ro -dutosepra musdo maiôs, slacks, shorts, casacos, suéteres, b sões, cassas, camisolas, rousucos de fruta
' na medicina ou na farmácia
• pões dÔ banho, quimenos e taileurs

Dernier"Cri

Classc. l

2 e 4)

Sinal de propaganda

4.

1
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Termo n9 '7772.737
Requerente: Paulo Arcoverde
Local estabelecido: Pernambuco

serviços de refrescos de metal precio.
so e seml_precioso, serviços de soro
vetes de metais preciosos e senil,,
preciosos, talheres Lie metais premo.
sos e semi-preciosos, • Turibulos de
metal precioso, turmalinas lapidadas
e vasos de metal precioso
r,
vfir
Termo no 772.758
Àá.
Requerente: Jardim Escola
Branca de Neve Ltda.
Local estabelecido: Rio de
Classe: 41 (quarenta e um)
Janeiro — GB.
Artigos: Substâncias alimenticias e
seus preparados, Ingredientes de alimentos, Essências alimenticias
JARDIM ESCOLA
Termo no 772.750
Requerente:
Oficina
Mecânica
BRANCA DE NEVE
Classe: 33
Stopwagen Ltda.
Título
Local estabelecido: Est. Rio Grar de
do Sul
Termo n9 772.743
Classe: 33 (trinta e três) Titulo
Classe: 32
Termo no 772.759
Artigos: Jornais, revistas e publicaRequerente: Bonne Chance —
ções em geral
Álbuns. Programas radiofônicos. Peças
Comércio, amportaçao, Expor.
teatrais e cinematográficas
(ação, Ltda.
[Indústria Brasileira
Termo no 772.744
Termo no 772.742
Requerente: Lavanderia Maia Ltda.
Paraná

Têrmo n 9 772.749
Requerente: Paulo Pecluzzi
Local estabelecido: Rio Grande
do Sul

MEI

'indústria Brasfilelra^
Classe 16
Artigos: Cal e massas para rebôcos
Termo no 772.738
Requerente: Wega Ltda.
Local estabelecido: Recife —
Pernambuco

ViEGi tal
Classe: Nome Comercial
Têrmo n9 772.739
Requerente: Indústria Brasileira de
Estofados Cibel Ltda.
Local estabelecido: Goiânia — eloiás

7acm444, dod
Classe; 40
Titule
Térmo n9 772.740
Requerente: imba Ltda. Indústrfia
Madereira Bandeirante

Classe 38
Artigos: Cartões comerciais e de visitas, cheques, duplicatas, envelopes
de qualquer tipo ,etiquetas impressas,
faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos
e rótulos
- 5 —
Teim-o . n 772-:7 4
Classe: 50
Artigos: Painéis
Termo no 772.746 — 13-10-66
Requerente: Lavanderia
Meia Ltda.
Local estabelecido: Paraná

JAMBA

Classe: 21 (vinte e um)
Artigos: Mecânica, chapeação e
pintura
Termo no 772.755
Requerente: Laboratório El-11er S.A.
Guanabara

BONE CHANCE -- COMÉRCIO;
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, LTDA.
Estado da Guanabara
Termo n9 772.760
Requerente: Pet ir Jackson
(Overseas) 1,1mited
Local estabelecido: Inglaterra

Classe: 3 (três)
Artigos: Uni produto farmacêutico
indicado no tratamento das afecções
digestivas
Termo no 772.756
Requerente: Guiomar Pereira
Saint'Clair & Pilho Ltda.
Estado da Guanabara

du aite.UREEP2 abersa

49

indústria Brasileira

Classe: 41 (quarenta e uni)
Artigos: Substâncias alimentícias é
indilmrsti Esrasileit7a
Classe: 4
seus preparados; ingredientes de
Artigos: Madeiras de tôda espécie,
mentos; essências atimenticias
em toros, serradas, laminadas e
Classe: 27 (trinta e sete)
compensadas
Têrmo no 772.757
Artigos: Roupas de cama e mesa,
Requerente: Bonne Chance —
Classe: 44 (quarênta
Termo no 772
inclusive cobertores. Toalhas de uso
Comércio, Importação, Exporquatro)
. Requerente: Avícola ....idustrial
pessoal, panos de prato e análogos
tação Ltda.
Artigos: Tabaco ou fumo manufattl;
Limitada
Guanabara
rado ou não
Termo no 772.747/748 —
Local estabelecido: Goisá.
Requerente: Paulo Peduzzi
Local estabelecido: Pôrto Alegre
TERMO N o 772.761
— Rio Grande do Sul
k,
13-10-66
Requerente: Emílio Pucci D1 Barsento, I
INMSTRIA BRASILEIRA
que também se assina Emílio Pucci -1
Local estabelecido: França
'W)
Classe: 13 (treze)
Artigos: Adereços de metais precioIndústria Brasitegra
sas e semi-preciosos, balangadans de
semi_precids-c..a,
metais preciosos e
bandeijas de metais preciosos e sem>
Classe: 32 (trinta e dois)
preciosos, berloques de metal precioArtigos: Jornais, revistas e publica.. sos,
bules de metal precioso, carteições em geral. Albuns, Programas
Brasileirá
ras de metais preciosos, colares de
radiofônicos, Peças teatrais e
semi-preciosos.
metais preciosos e
Classe: 48
einematograficas
contas de metais preciosas e semi- Artigos: Sal/ %es, inclusive sabões da
preciosos,
copos
de
metais
preciosas
Têrmo no 772.748
toucador ou subonetez, produtos de per.,
e semi_preciosos, lantejolas do nw. fumaria, perfumes, águas de colônia el
Requerente: Paulo Peduzzi
preciosos
e
semi-preciosos,
metais
Local estabelecido: Pôrto Alegre
Classe 19
dalhas de metais prcciosos e semi- de toucador, óleos essenciais, cosméttel
— Rio Grande do Sul
Artigos: Animais vivos inchisive aves,
preciosos,
serviços cie chá e café de cc g produtos de beleza, loções, sais
Sinal
de
Classe: 32_33 e IA —
ovos em geral, inclusive do bicho da
óleos para banho
semi-prezlosos,
metais
preciosos
e
Propraganda
sêda
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MAPdAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o arti. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação conieçará

e correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suem oposições ao Depart4inente
Nacional da Propriedade Ladastrtná at,í,..êles que se julgarem prejudicados com a conemão da- registro requerbab

TER1\10 N 772.762
Requerente: ..João Silva Filho
Estado da Guanabara

TERMO N° 772.765
Porpex Representações Lida.
Guanabara

-

MULTIM
,

I

FORPEX

Classe- 25
Artigos
da classe
_
_
Térnio n° 772.772, de 13-10-1966
SACEL — Serviço de Advocacia,
Contabilidade e Economia Ltda.
Nova Iguaçu — Estado do Rio
de janeiro

indústria Brasileira

Classe — 33 (trinta e três)
Expressão de propaganda
, TERMO N° 772.763
Vorpex Representações Ltda.
Guanabara

Classe 41 (quarenta e uru) — Pára
distinguir peixes frescos eviscerados, postejados ou filetados; peixes Kletados eongelados, defumados, sahnourados.
Crustáceos de tõdas as espécies frescos
e congelados; crustâceis salmourados e
salgados
TERMO N° 772.767
Forpex Repnsentações Ltda.
Sinal de propaganda

-

Classe 41 (quarenta e um)
TÉRIVIO N 772.766
Forpcx Representações Ltda.
Guanabara

CONTABILIDADE E ECONOMIA LTDA.
Nome Comercial
Têrmo n° 772.773, de 13-0-1966
SACEL — Serviço de Advocacia,
Contabilidade e Economia Ltda.
Estado do Rio de janeiro

Sit e, Et

Nume comercial
TERMO N° 772.764 .
Forpex Representações Ltda.
Guanabara

COMA BEM,
COMA PEIXE

SACEL — SERVIÇO DE ADVOCACIA.

•

• ,Forpex Representações Ltda.

termo n° 772.771, de 13-10-1966
Oscar. Severiano Trindade
Goiânia — Estado de Goiás

Classe 38
Artigos da Classe
_
Urino n° 772.774, de 1310-196
Euclides de Carvalho
Estado de Goiás
Classe 41 (quarenta e um)
TERMO • N° 772.2'68
.
Requerente: Curso Atenaá
Local estabelecido: Estado do Rio de
janeiro

CURSO ATENAS
Classe: 38
Artigos: artigos da classe

CAFÉ REMA
INDC'STRIA BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da Classe
Têrnio n9 772.775, de 13-10-1966
Antonio Lopes
Estado da Guanabara

Sepol
1}TD12STRIA. BRASILEMA

TÈRIVID N° 772.769
Requerente: Raphael Padilha
Local estabelecido: Nova Igliaçu —
Estado do Rio `de janeiro
JORNAL INFORMATIVO DA
ONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS CULTOS AFRO
ESPIRITAS UMBANDISTAS

Classe 41 • (quarenta e . lua) — Para
distinguir peixes
frescos eviscerados,
postejados ou filetados; peixes Seti.4-ss
congeladás, defumados, salmourados. —
Crustáceos de tõdas as espécies frescos e
congelados: crustáceos salmourados e
salgados

Classe 36
Artigos da Classe
Tèrmo n° 772.776, de 11404966
Mário Otsuka
Esatdo da Guanabara
•

Classe: 32
Classe 19
Artigos: da classe
Titulo de estabelecimento
Têrmo n° 772.770 de 13-10-1966
Têrmo n9 772.777, de 14 de outubro
Civisa Comercial de Veículos S.A.
de 1966
Governador Valadares — Minas Gerais
Requerente: Ficlônea S. Á. — Pinan rciamento, Crédito e Investimentos
Localidade: São Paul-C!VISA — COMERCIAL
Artigos: Impressos
DE VEINLOS S. A.
'PIM=
.Nume Comercial

Classe: 50

•

Termo n.9 772.778, de 14 de outubro
de 1966
Requerente9 Fidonea S.A. — Financiamento, Crédito e Investimentos
Localidade: São Paulo

'FIDORSA .5/A.-71
UNCIAMETNICRS
MITO 5 'INVESTI=
/OITOS

•

Nome Comercial
Têrmo n9 772.779, de 14 de outubro
de 1966_
Remuerente: Podoterápica S. A. Tratamento dos Pés
Local: São Paulo — Capital

iri5.°511eil. e ra .
Classe: 36
Artigos. Meias elásticas, calçados
ortopédicas e suporte para correção
de defeitos dos pés
Têrmo 119 772.780, de 14 de outubro
de 1966
Requerente: •Mercearia Guarará
Limitada
Local: São Pavio — Capital

MURARA
Ind. Brasileira
Classe: 41
Artigos: Açúcar, azeite, arroz, azeitonas, alhos, balas, bolachas, cebola,
farinha alimentícias, feijão, leite,
mortadela, manteiga, macarrão,
presuntos, queijos e- salsichas
Têrmo n 9 772.781, de 14 de outubro
de 1966
Reouerente: Firma brasileira, industrial e comercial, esta.beleCida na
Capital do Estado de São Paulo
São Paulo

Q01\151litu.Z! R
ct. brasileira.
Classe: 16
Artigos: Estruturas
Têrmo n9 772.782, de 14 de outubro
de 1966
Requerente: Firma brasileira. estabelecida em São Paulo
São Paulo

=MIO
33'as%1eira
Classe: 41
Artigos: Arroz, açúcar, 'azeite, azeitonas, aliehe', alho, batatas, beterrabas,
biscoitos, bolachas, beringelas, canela,
cebola, café camarão, carn-s, ervilha,
erva-dOce, farinha el .f. ;..r 'go. farinha
de rósea, farinhã de rnand'oes, frutas,
legumes, nrantei,za. margarina, feijão. Imi". "119, riío. ouMio,
requeijão, mr5gory, m^-arriki.
de tomate

p
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CASO
o corroa

a tria
Publicação feita de acôrdo com o art..120 rio Caari az tia '..apriaa:a!
p,
prazo do 60 dias Para o deferimento de pecline-. Durara: esa.,.,
tZaaeSon.q1 Ca Propriedade 2ndustria1 equâles ço ra u rIn rJ

!)1.2 „.

•0
cc.

a u_.1(

ai .1. .•
,„

eel,iecará
;

c c.à,

'rumo 119 T12.783, de 14 de outubro nações, gravata, luvas, mallic,,s, me • cis, V....no n" 772.792, (1,,,, _ de : a tribro 'r aa ;) a .".6, de ALI de outubni
da 1933
d la:::6
malhas, pijamas, sautians, siveata"..s, i
de 1963
Piza:acme: '.,_• ::aa :liai ''-a. ,la.ata , ma: Ciosa Propaganda
,
vestidos
,
Requerente: Firma brasileira, estaLimitada
Loer-1 Litabalcoli a: era:Atai cio Cs,ado '
belecida em São Paulo
' laa..,1 T...,:,:ILTIt tio: Cauital do Esincla
.
(7 r :''.5 .1.2 r .qo
(°) Quando se tratar de Titula ti?
São Paulo
e'.ão Paulo
Estabelecimento, Eapressao ou siar
de Propaganda e Insígnia, deve ser
tu
_
mencionado o gênero de negócio, em
lugar dos artiars.
Ind., Brasileira:
o TINIR) QUE.
Tèrmo n9 772.769, de 14 cie outubro
J.,
Classe: 13
de 1966
cr)
r
Artigos: Adereços, alianças, anéis Requerente: Cadeirona
"
-''-'`V rr--Cj"
— Indústria I
comuns ou anéis de graus, berloques, e Comércio de Móveis para
Escritório
1,
;
1,'-o Lu 7 2. V97, de 14 de outub-re
brincos, camafêcs, colares, correnti—
Limitada
de 1966
nhas para medalhas, diademas, braLocal Estabelecido: São Pa,,le
Rcque,ent e: Livraria Nobel
Classe:
33
celetes, pedras preciosas, parolas
— Capital
'5c 1,-c:clo: Capital do EetadC
prendedores de gravatas. Artigos êsda r•ão Paulo
Térmo IP. ' 772.793, de 14 de outuhro
ses em metais preciosos, semi preciode 1913
sos e suas imitações
CANE
Requerente: Waldir Figueir.ído
Iria. Bras ei:ca
da Silva
I
Tèrmo n9 772.784, de 14 de outubro
Local F7!;tal.):,.'rei-3.0: Capital do Estado
de 19-66
ft '5'n Paaa'
Classe: 17
Requerente: Firma brasileira, inta(°) Artigos: Esttijos de co:capasso.,,,
32
belecida em São Paule
furadores, fitas para máquinas de
São Paulo
Pau: distinguir. agendas.
MG2: :2A EM10::::'''IÃA
escrever. fichários, máquinas para
lur.ues, uru.1ioc, albuns impresgrampear, máquinas para calcular,
, sus, bole:jus, catálogos, folhetos, jor3©LS
I
1,USTIA:in
L-1.
máquinas de escrever, pranchetas,
,riais. ii roa Impressos, publicaçõeS,
.
1/11 Dik.
prensas, papel carbono, almcfadas
impressa
arcaramas radiofônicos,.
V r, DA SM] fú
para carimbos, carirnbadores, ganchos,
proaram .'s do tel e:a:são, peças teatriao
e
cestas
para
correspcnd:ancia
Nome Comercial
e cinematográficas
Classe: 32
'iêrmo 32 772.736, de 14 de outubro
l
Quando
se
tratar
de
Titulo
de
Ci
r
Art.
: Para distinguir livros
de 1966
Quaralc se tratar de Título de,
~ressão ou sinal
impressas
Requerente: Nelpautorn — Comércio Estabelecimento,
EstabeleCnicr.in ; Pazpressão ou sinal de.
de
Propaganda
e
Insígnia,
deve
ser
de Auto Peças Ltda.
mencionado o género de negócio, em Téiano a' . 772.974, d., 14 de outubro Proj.up;a+ , rki e In•; 7 nia, deve ser menEstatelecido em: São Paulo
c:icr p.do rnco Ge negócio, em lugar'
lugar dos artigos.
de 1936 •
das artiaas.
Requerente. : Metainegica Balém
Tèrmo n" 772,7aO, dc 14 de outubro
Limitada
Têrmo r," 7'1.2.798, de 14 de outubro
de 1966
Local Estabe::eido: Ca: p itei do i;:stado
de 1936
`ITELPAUTOIkC\
Requerente: Flávio Ratto
cr Sito Paulo
1:equeiente: Livraria Nobel S.A.
Local Estabelecido: Capital do Estado
Local Fat ab-"I ccido: Capital do Estado•
de Sdo Paulo
Classe: 8 •
r` São Paulo
Artigos: Rira distinguir instalações
elétricas, artigos elétricos e eltrônicos
para veículos: Acumuladores, antenas,
Tári'RARIA ROBE)13 S/Abaterias, businas, bobinas, chaves
elétricas, chassis, dínamos, dispositivos de partida, farói s faroletes, filLivraria Nobel S. A.
tros para motores, limpadores
'
de
para-brisas, painéis de carros, relays,
Térino mcc 772.799, de 14 de outubro"
refletores, rádios, transformadores,
de 1966
terminais para baterias e velas de
ilegreiante: Lanches e Bar
ignição
"Patrimônio" Ltda.
Local Eetabelecido: Capital do Estada
Têrmo n9 772.787, de 14 de outubro
ClassF::
3
de Síio Paulo
de 1966
Artigos: Para distinguir: antenas,
Ciasses: 21 e 33
aquecedores, aspiradores, kalanças
Requerente: Depósito de Malhas e
ZWRZW11.TY.0
Meias Libero Ltda.
Têrmo n9 772.791, de 14 de outubro domésticas, chuveiros elétricos, ence:na, Bras:Ileira
Local Estabelecido: Capital ars 'Estado
de 1936
radeiras, ferres elétricas de engomar
de São Paulo
Requerente: ALCA — Ind. e Comércio e passar, fwaões, geladeiras,
de 'Plásticos Ltda.
inec_trinrs fotogi'a iicas e
Local Este.beleciCe: Capital do.EstaGo cinem.atogaáficas,
: 1) Ar, acs: Para distii,aulr.
d aSão Pado
teca-dísoos e taí13!oryraeiívca
sanitriciaas, dcces, corip bas, paatdis
n12.'E',.2,a9/We
prontas, 11í, cai:é,
Térrao n9 772.795, Ci9 14 de 3uttabro chez:piairerala5es
e., coalhada, Vira-ninas de
Classe 3(;
i'vios, co lacia-as, 3uees cc fruRequeaente: Ria.ar
Vele frutas,
11 Artigos: Malhas e meias
tas, 2011. •- &íoS, canns, kiber,
1-,..:r.aita
---- -CUce".is
Local "..-Estabelec ;do: Capita: cia
(9 Quando se tratar de Titulo de
dc Sa.:c
F:ta.72olec :ni-nto, E:2",..'o ou sinal
da Título da
cj Prcpaweda e
deve ser
Linri
::ne5onrda o e:ncro cie negócio, em
Prcríagaada e Inalaala, dava ser manltcr tr:el artiges.
dar ado 1:
ava:",clo, cra
'1 1 T,rrao n" 77:.79.3, de 14 de outubro
de 19:13
TCer., no n° 772.100, de 14 de
Requerente: Eelf.til Inclú.stria
Ch?ase: .!2 ( ,int_' e cito)
outubro de l)g,
Cone;:relo de Marias Urda,
.
i:
tinauía
cs
seaulaie
Artigos: Para t;
Local Iibelecidn: Eão Paulo
quonlitc: 21,,o1T)
artefatos
de
matealal
plástico
a
seraor:
P,
embalagens, rec. pientes, c:aapas, ta •
para liquidifibos, alças, guarn
o
:ata Y
cadores, guarniçr:as para chupci-re e
para matnadelaa^. calaas nara
Para
'
7r:do
mntas, bande nja9, copas, vasas, :;aa- pias, solos, "..;:scoiaas, rozraasa
crapa.cl as, paata:l2,
ros, pulsa:iras raiam rel.ios;
para telefona e bases prat tratc."rai acalcas, orar-anatar, .
(Q;
tr.rtaa
ealf,Jes,
cia rédia C.‘
C .isse:
caa, zatira, cincs, comblGel eas,
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l'érino o" 772.801, de 14 de outubro
de 1966
_Requerente: -Ouripeina Má( 1i ias
Agriccilas Ltda.

Termo n" 772.807, de 14 de
outubro de 1967
perente: Anunpel — Propaganda
Ltda.
Local estabelecido: São Paulo

Inu

N U N. P E
PROPAGANDA

(11.10
Locai es—i),:lecicio:
. trArtigo,s Arados, máquinas aclubadeir.i:s,
máquinas de borrifar desinfetantes,
Classe: .32 e 3:3 — Titulo
máquinas cultivadoras. máquinas
batedeiras, máquinas carpidz:iras,
Tèrmo n" 772.809, de 14 de outubro
máquinas ceifadeiras, facas para
de 1966
náquinas agrícolas, máquinas para
Requerente: Indústria e Comércio de
Ar ‘ efatos de Cimento Vibrolaje Ltda.
podar, máquinas semeadoras,
Locai (”:taboleeido: São Par i máquinas sacadeiras, tratores
motoarados

produtos de base asráltica, pe

orna-mentais para tetos e pare
des de cimento e revestimentas.
•
Termo n9 772.813 de 14-10-66
Oxpresso Bom Retiro Ltda.
Sã-o Paulo

ças

e1302.:1

Ind.

-

Termo n" 772.802, de 14 de outubro
de 1966
.R.equerente: Postos de Serviços 3
Liso.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 33
Artigos: consertos e lavagens de
. veiculas
Tênno n v 772.803, de 14 de
•
outubro de 1966
Requerente: Padaria e Confeitaria
Radial Ltda.
Local estabelecido: São Paulo

Classe: .16
Artigos: Argila,
areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal, grades,
gêsso, estacas foros manilhas, produtos
de base asfáltíca, peças ornamentais, de
cimento ou gésso para tetos e parades,
tubos de concreto, tijolos, telhas, tacos

e vitros
Termo

772.810, de 14 de outubro
de 1966

772.816 de 14-10-66
Abir Magid
São Paulo

• " NEtINA "
. 'Ind. Brasileira':
Classe 8
Relógios.

c"' BANDEIRANTES,

Térillo n9 772.816 de 14-10-66
ndustriais Quimi0ns
S. A.
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe: 33
Artigos: Serviços, de bar e lanches

72 805, de 14 de outubro
indústria Ltda.

t.oull estabelecido: São Paulo

;HOPPIN
r3TAlt

_
Classe: :30 e 37 — Título
'r"i rêrina.n" 772.806, de 14 ele outubro
de 1966
Requerente: Anunpel — Propaganda
Ltda.
Local et- tt,1 it
idt.): São Paulo

ANUNPEL
2NDtáTRiA MRASTUTRA
Classe: 32
Artigos: Almanaques, anuar:os,
6ilbuns impressos, holdtins,
catálogos, folhetos, jornais.

livros imprsesos, papéis
Impressas, publicações
Impressas e revistas

Clyasse 41
Vinhos.
Térmn ne

e

772 j113 de 14-i0-GE
Mar'eo Lasaco Margulias
irliu i•auit)

nARADos
c:meu_
TtAitEs
91
Ind.• Brasileira
Classe 52
Jornais, revistas, boletins boletim
impressos, folhetos, livros, livr,'s
,
pressa-, suplementos juvenis e
ilustrados.
Termo 39 772.819 de 14-10-56
I Ballor lnciústna e Comércio itda
Paulo •

" ITIBROLAJE
Ind.

Classe: 41
Artigos: Pão e bolos
p.9 772.804. de 14 de outubro
'Y'êrmo
'
de 1966
Requerente: Bar Saudei' ,04.:es
Ltda.
Loi ai est:abei:ciclo: S;-.0

• de 1966
Requerente: Samatex — Comércio

Termo n9 772.814 de 14-10-66
Rpo resentações D'Anjcu Voa.
Sã.o Paulo

Requerente: 'Indústria de Aguardente
Turvinha Ltda.
Local estabelecido. São Paulo

RADIAL
Ind. Brasileira.
"

• Termo o'

Classe 33
Transportes

T.Ci.rmo a 9

Classe: 42
irtigos: Aguardente de cana
VkIno n 9 772.811 de 14-10-6
Propira Propaganda Piracicaba
Ltda.
São Paulo

• ."PIRA.GICA3A.

Classe 32
•
ins imAlmanaques, agendas, bolet
pressos, folhetos. jornais, livros im-tográficas. me=
pressos, peças e'
ças teatrais; pro
ts de televisão.
revistas, s uplennu tos juvenis e
ilustrados.
Ténno n9 772.812 de 14-10-66
Polidora Revestimentos í.,tda.
São Paulo
-o
nrouom fi -,
BraelleirÁ
.
.tyla.
Classe 16
Anila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal, caibros, colunas,
,estueparii estacas, lajes, lajeotas, alksi-.

"

PRINQ "

Ind. Brasileira
Classe 1
Agua ráz, água oxigenada, álcool,

anticorrosivos, dissolventes, glicerina
para aplicação industrial, potassa,
preparados químicos para tirar manchas, removedores, sais químicos usados nas indústrias, soluções para
p intura, tintas preparadas para
vulcanizar.
'Mino n9 772.817 de 14-10-66
r'"oPira Propaganda Piracicaba
Ltda.
São Paulo

* atOPIRA

Brasileira

Classe 32
Almanaques, 'agendas, boletins impressos, folhetos, jornais, livros im-

c
ii
Condutores e:ai-ricos, lradsIorma
res. acumuladores, antenas, chuveírag
elétricos, bobinas, condensadores,
chaves elétricas, chaves elétricas, chicotes para automóveis, -chaves de to.
tiladas, colimadores, fusíveis, valvao
las, interruptores, isoladores
liquificadores.
Termo n9 772.820 de 14-10-64
Valdir Afonso de Parias
• - São Paulo
;O§ DIAkelss á
LL. Brá

en'4

• Classe 32
*
Dm conjunto vocal e musical.
o n9 772.821, de 14-10-66
Exp resso Pra-já Ima
São Paul('
" PRA-SE "
Ind..Braolleira

Classe 33
Transportes
Tênno n9 772.822, de 14-13-64
Bandit Boutique
São Paulo

BANDIT "
titule Brasileira.;
Classe 36

blusas, blusões e casacos,
cachecóis, combinações, calça3, calções, camisas. camisolas, camisetas,
gorros, jaquetas, luvas, meias, pulôveres. talleurs, vestidos, sobretudo 0
calçados
Têm° n9 772.823, de 14-10-66
Soei] Pro-Pecuária S. A.
São Paulo
•
PrtorusAL t, •
Aventais,

D 4 Brasileirà

pressos, peças cinematográficas, peClasse 2
ças teatrais, programas de televisão, Adubos, baraticidas, earrao
revistas, suplementos juvenis o ilus- desinfetantes, defunnadores. funrei-

tradoa g progra.Meld r 10fôrlicos,.

das, fertilizantes do solo, fungicidas,

1
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Publicação feita Só aeOrde som a as sa 129 da
o PS3r:Iledne l'3._iillf3rfiaâ. Da c:2,n C3D'IsL22zaçfl'o cs:'_72arts
pGCs.,-2":, 1,-.?ezsrè2 cã-L:3
41:b 'cal ver o prazo dg Ga Sino pare o is cna Co tne,Mo. Dm-Ws €tu
Etelwx=1:30
Ner±ffora 1:5) Unr.„5~ ltndint-dzl ciquâlw_Ág 3 725= 973.1tet53acsa eon C,="L....
,""-0 Cz) we:,32sea
Soarnicsaas, aassaicidas, herbicidas,
Inseticidas, microcidas, óleos para
fins veterinários, raticidas, remédics,
vacinas, sabão, desinfetantes e
ugentos
Têrmo n9 772.824, de 14-10-66
Sulfabrás
Indústrias Químicas
Limitada
São Paulo

Termo n9 772.829, de 14-10-43
Bar e Lanches Merufi T-taSa.
São Paulo

MEM ".
Indo Brasileira:

Termo n9 772.835, de 14-10-66
Raquerente: Metalúrgica Injecte.
Limitaar.
Laca] estabelecido: Estralo de
São Paulo

NOMDIM:eil
EIVEC çà NDA,

Classe 41
Lanches de: mortadela, prcoulibo,
roz-bife,
queijo,
salame, salsichas e
" SILPABUS.'"
Classe: Nome Comercial
churrascos
Indo Brasileira "
Urra° n9 772.833, de 14-10-66
Termo n 9 772.830, de 14-10-63
Requerente: Metalúreaca Injecta
Bailar Indústria e Comércio
Limitada
Classe 1
Limitada,
Local estabelecidra Estado da
agua nu, água oxigenada, álcool,
São Paulo
São Paulo
anticorrosivos, químicos, dissolventes,
glicerina para aplicação industrial,
ZEWS-; :S1.A
"
magnésio, materiais corantes e desc. :e,
£ndo VritoS.leira
•
&Lin
R
sorantes, potassa, preparados químiIn d o
. B rach eir4-j
cas para pintura, solventes e tintas
preparadas para vulcanizar
Classe 21
; • Artigas: Peças e acessorios destinadas
Têrmo n9 772.825, de 14-10-66
Classe 8
à indústria automobilísticas
Marcos Lazaro Marcalias
Condutores elétricos, transformadores,
São Paulo
acumuladores, antenas, chuveiros eléTermo n9 772.837, de 14-10-66
tricos, bobinas, condensadores, chaves
Requerente: Carbex Indústrias
elétricas, chicotes para automóveis,
Reunidas S.A.
chaves de tomadas, colimadores,
mastabelecida: São Paulo
rkigsl\sTCRS
fissivels, válvulas, interruptores,
Capita,
isoladores e liquidificadores
Indo Brasileira
nela@
Termo n9 772.831, de 14-10-66
Jopira — Distribuidora de Produtcs
Indo
Wracileira
Farmacêuticos Ltda
Classe 32
São Paulo
Annanaquea, agendas, boletins imClasse 17
pressas, folhetos, jornais, livros, imArtigos: Almofadas para carimbos,
v'
s
papel carbono, fitas para máquinas
Naessos, revistas e suplementos juvenis
IndoJ_QPIR.45
iã• r asIle
e ilustrados
. 3.ra
de escrever e tinta para
duplicadores
Termo n 9 772.826, de 14-10-66
Classe 3
Terravi — Terraplanagem
Têrmo n9 '772.838, de 14-10-66
Para distinguir domo marca genérica
Limitada
Requerente: Dino Genovest
produtos farmacêuticos
São Paulo
nstabelecido: São Paulo —
Capital
Termo n9 772.832, de 14-10-66
Memoraria Santa Rita de Cássia
-eitirmwAri
Limitada
3..OBWISSI
São Paulo
I
.
Classe 16
*S.UTT,A. RITA 332
Indo . Brasileiro .
Anila, areia, batentes, balaastres,
.ÇASSIA:
calhas, cimento, cal, estuque, estaca,
.4ndo 13±asiieira
forros, grades, gesso, lajes, lajeotas,
Classe 33
manilhas, mosaicos, produtos de base
Classe 4
Título de Esaabelecimenta
tafáltica, peças ornamentais de ciMármores em bruto
Termo n9 772.839, de 14-10-66
mento ou gesso para tetos e paredes,
Têrmo n 9 772.833, de 14-10-4313
Requerente: Marear — Metrônica,
tijolos, telhas e tacos
Panificadora Sempre Osaseo
Comércio e Indústria Ltda.
Têxmo n 9 772.827, de 14-10-66
Limitada
Estabelecida: São Paulo —
,
au to Pôsto Guaiba Ltda.
São Paula
Capita .
São Paulo

Ynïjríasileira

:19 GrAlak

Indo

Classe 33
Consertos e lavagens de veículos
Têrmo n 9 772.828, de 14-10-66
Oliveira & Mauerberg Ltda.
São Paulo

CUTICIIL
Indo Brasileirt57*
Classe 41
Aveia, açúcar, azeite, bombons, bolos,
balas, bolachas, banhas, café, chã,
doces, canelas, cravo, legumes em
conservas, lin g uiças, massa de tomate, doces de le i te, simples, peixes em
conservas, queijos, requeijão e sal

gfan.a9f.figÉS
Classe 41

Pão
Urino n9 772.834, de 14-10-G2
Requs-alate: Plínio Telle-- mar-o-ao

Filho
Oão Pau!'

ROBIN
, Indo BraGileir

&Mo Brachura

teiro, canetas pata desenhos, cortao
dores de papel, carbonos, ce.rimbcle
carimbadores, cola para papel, cola°
dores, compassos, cestos para coro
respondência e fitas para máquinas
de escrever
Termo n9 772.841, de 1440-66
Requerente: Dino Genovesi
Estabelecido: São Paulo —
Capital
effi

SI

End.°
Classe 50
50
Artigos: Para ser empregada nos inapressos da firma, tais como papa°
de cartas, contratos, recibos, faturas,
duplicatas, cartões de visita, em presa
paaanda e tapumes
Termo n 9 772.842, de 14-10-66
requccente: Waldemar de
Camillis
Local estabelecido: Capital

DEMA
YnétoBlzasile-Ira
Classe 36
Artigos: Artigos de vestuário e sou.
pas fe'..tas em geral inclusive calças)
dos: agasalhos, blusas, casacos, capas, abales, chapéus, casados de pele,
gravatas, jogos de langerie, luvas
lenços, meias, penhoar, pulover, quio
monos, robe de chambre, saias, stolas,
tater, vestidos, creações infantis
Termo n9 772.843, de 14-10-66
Requerente: Limpadora Aliança
Limitada
Local estabelecido: Capital
ALIANÇA

Indo Drasilaiyt.'
Classe 46
Artigos: Produtos para limpeza e polimento em geral
Termo n9 772.844, de 14-10-66
Requerente: Comércio e Resma
sentações Santos Chia Ltda.
Local estabelecido: Estado
de São Paulo

SAMOS Cure .
Zndo BraEihoâra

Classe 40
Arti gos: Móveis para decoracões em
geral: almofadas, acolchoados para
Artigos: Comércio de aparelhoS
talcos e eletrônicos, assina cone anu- móveis, bancos, balceSes, banquetas,
bandeias domiciliares, bercos, caixas
relhos de telecomunicações e
de rádio e televisores, dis p ensas. dio
telefonia
visôes, divans, g uarda-rourms, massa
Termo 9 772.840, de 14-10-36
para máquinas de escrever, móveis
para £onerafos. nava rádios e pare
Requerente: Carbex Indústrias
Reunidas S.A.
televisão
Estabelecida: Sao Paulo -crTermo
n
9
772.845,
de 14-10-6B
CapP:21
Requerente: Panificadora
Principal Ltda.
Classe 8

á=l2EPUIS.
Classe 36
J.ràd17•Was35.2d2,era
• :"RIMXPAL
Artigos: Blusas, blusões, camisa-e,
1l3110 Brasileira
capas, capotes, casacos, calçados em
Classe
1'.
geral, calças em geral, chapais em Artigos: Almofadas para cariz/Mau
Locai e-1.91,elec7r)..1.
geral, gravatas, luvas, meias, fantapara tintas, abridores de
,os: Substr, ncias alim( ntie;s1 qre.
sias, paletós. suspensórios, ScAul, almofadas
cartas, arquivos, borrachas, barcos Firtiry
calotes, abo”ts. puloveres
para ma t a-borrão, brechas para de- ifican» q. nota ,4 ° '1"1 ,M1
nães_ biscoie
vestidin
sanima, sofres, canetas, canetas-tin- Ice, bolachas, 11',Inq breias, doces c)
confeitos
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MARCAS DEFOiTADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começara
uorrer o prazo de 6e c1i para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas .oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que ao julgarem prejudicados com sã concessão do registro requerido
OmaloomeNemmer.

'geral, cortiça em bruto, cascas ve:Urino n9 772.861 — 14-10-56'
:lio "e bigodes, depilatórios, desodooleosos, fl./ror,. ,vernizes e esmaltes para Fiação e Tecelagem Campo Belo getais, ervas, extratos
unlias, dissolventes, pastas e líqüidos
S. A.
bras vegetais, Minérios metálicos,
, dentrifícios , tijolos, pó para unhas,
madeiras em bruto, óleos em bruto,
')lasse 7
! pentes, escôvas para dentes, cabelos,
pedras em bruto, resinaà naturais
ílios e unhas, grampos e fivelas para,
e resíduos texteis
•
•
SHERATON
cabelo, lixa para unhas, rêdes para
Têm° no 772.866 — 14-10-66
cabelo,
pon-pons,
água
de
alfazeBrasil eii'a
Classe 28
ma, amônia perfumada, sachets, vi_
_
Para distinguir: adesivos, alvaiade,
nagre aromático e cheiros em pastiClasse 48
anilinas, colas, corantes, esmaltes,
Artigos: Artigos para Vnicador è per- lhas.
removedores, 'solventes, tinta imfumaria em geral: almiscar, água .de
Termo n9 772.8E0, de 14-10-66
permeabilizantes, tintas para tecibelera, água de lavanda, água facial, Requerente .:
Reunidas
Indústrias
dos e vernizes
água de colônia, arminhos, água de
Santa Eugênia Ltda.
• Térrno n9 772.867 — 14-10-67
• quina, água .de rosas, água de alfaEstado do" Rio'zema, batons, cosmtéicos, cremes para
Classe 26
barbear, crema para a pele, carmins,
Para distinguir artefatos de maesmaltes para unhas, pós de awoz,
deira,-osso ou Marfim, utensílios doliquidos para ondulacáJ permanente,
mésticos de madeira: Argolas, alsabões e sabonetes
guidares, armações para balcões,
;—
Classe 42
Urino n9. 772.847, de 14_0-66
bandejas, barris, batedores de carRequerente: "Remil" Recuperadora
Aguardentes, aperitivos. bitter,
ne, caixas, colheres, cestos, esteirlSão P.i,ulo
de Metais ,Ltda.
brandy, conhaque, cervejas, genebra,
nhas, estojos, embalagens de madeiPara distinguir máquinas e utensillos ra, garfinhos, guarnições para utenRi o de Janeiro, Estado da Guanabara farnet, gim, licares, piperrnint, vi- para
serem usados exclusivamente na sílios domésticos, palitos, táboas de
nhos, quinados, e whisky.
agritultura: Arados, máquinas adu- passar roupas, táboas de carne, vaTêrmo n9 772.852, de 14-10-66
badeiras, máquinas arranca.doras 'de
sos e vasilhames
Requerente: Madeira Miotto Ltda. tocos, máquinas de borrifar desinteMinas Gerais
Urino no '772.868 — 14-10-66
tantes, charruas, máquinas ceifadeiras, máquinas cultivadoras, máClasse 1
INDUTRIA BRAME/11A
MADEIREIRA
quinas de empilhadores combinados, Para distinguir produtos
químicos
.Classe 5
maquinas ensilhadeiras, facas para para mercerização e beneficiamenFerro e Aço.
máquinas agrícolas, grades de dis- tos de tecidos, produtos
químicos pacos ou dentes, máquinas de irrigacao, ra acabamento de tecidos,
Têrmo n9 772.848, de 14-10-66.
composi•
lança-chamas, máquinas de matar in- ções químicas usadas nas indústrias
Santa Eugênia Ltda.
setos, moinhos de vento rurais, mo- texteis e 'pelos cortumesa detergenDitado do Rio
Classe 40 .
Para assinalar Madeiras em geral. toarados, máquinas semeadeiras, má- tes sintéticos para indústria textil,
quinas trilhadeiras, ralos compressaõ- matéria prima p
ara sabão, produTêrmo rio 772.853, de 14-10_66
res para esfarelar terra, tratores a
Requerente: Mercaminas — Mercan- serem usadas em tabalhos de • fazen- tos químicos para beneficiamento de
tecidos em geral, produtos químicas
(
til Minas Gerais Ltda.
das. _
para indústria textil, sabão
amas
Manta para tecidos, sabão auxiTermo n9 772.862 — 14-10-66
MERCANTIL
liar empregado na tintura de teClasse 42
Classe 30
cidos
. Aguardentes, aperitivos, bitter.
Para
distinguir
petrechos
navais
e
brandy, gim, conhaque, cervejas, geTêrmo
n9
772.869
— 14-10-66
aeronáuticos:
Ancoras,
bolas,
cinta
nebra, fernet, licares, nipermint, vis
de natação, fateixas, flutuadores paClasse 277
nhos, quinados e whisky.
ra laidrometria, para-quedas e sal- Para distinguir artefatos de palha
Classe 12
Reunidas
Indústrias
Requerente:
va-vidas
Para assinalar artigos cie armarimi fibra: Cestas, cestos, cabos para
nhos e suas miudesas.
Urino n9 772.849, de 1440-66
utensílios, cestos para costuras, cesUrino
n.o
712.863
Indústrias Reunidas
Requerente:
tos para p ães, caixas para acondiTêrmo no 772.854, de 14-10_66
Classe 19
Santa Eugênia Ltda. •
Catana Mendonça tda.
Para distinguir: aves e ovos em ge- cionamentos, caixas para enfeites, esembornais, embalagens, esral, inclusive -bicho da sécia, ani- teiras,
mais vivos, bovinos, cavalar, capri- tojos, g uarnições para utensílios, maPADARIA
las, peneiras, rêdes, rédeas, supornos, galináceos, ovinos e suínos
tes para filtros, sacolas sacos, telas
Térmo . no 772.864 — 14-10-66
para assentos de cadeiras
'Classe 49
Classe 42
Classe 41
Tétano no 772.870 de 14-10-66
Para distinguir jogos,
brinquedos,
Aguardentes, aperitivos,_ 0itees-,
Título de Estabelecimento
passatempos e artigos desportivos: Piaert,o e Tecelagem campo Belo S.A.
brandy , conhaque, cenejas, genebra,
Automóveis e veículos de brinquectos,
São Paulo
femet, gim, licóres, pipermint, viTêrmo nt' 772.855, de 14-10-66
nhos e whisky.
Requerente Dalmasa 8,1 Cia. Ltda. armas de brinquedos, baralhos, boClasse 30 •
las para todos os esportes, bonecas, Para
Minas Gerais
distinguir:
guarda-chuvas,
Térme no 772.851, de 14-10-66
figuras de aves e animais, fios
e
g
Requerente: Sé•rgio Eduardo
linhadas para pesca, jogos de armar, uarda-sois, bengalas e suas partes
integrantes
Bahouth
jogos de mesa, joelheiras para esGuaniabwa
Urino no 772.871. de 14-10-66-porte, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, • más- Fiação e Tecelagem Campo Belo S.A.
caras para esporte, nadadeiras, rê.
São Paulo
Classe 41
des para pesca, tamboretes, tomozeClasse 39
c'f; lastaleielecinassnto
leiras e varas para pesca.
íNDÚSTRLA BRAS1LE/RA
,Para distinguir artefatos de borra. Urino no 772.856,- de 14-10-66
Têrmo no 772.865 — 14-10-66
cha, artefatos de borracha para vaiRequerente: Casa . do Pintor' Ltda.
culos e artefatos de guta-percha:
Classe 4
Minas Gerais
•
Classe
Sabões e sabonetes perfumados, pó
Para distinguir substâncias e pro- Arruelas, argolas, amortecedores, bidutos de origem anibed, vegetal ou cos para mamadeiras, bases de borde arroz, talco perfumado, rouge, baton, carmim, lápis para maquilagem,
mineral, em bruto ou parcialmente racha, ' chupetas, cabos para utenóleos perfumados, cremes e pomadas
preparados: Abrasivos em brtito, ar- sílios, cordas de borracha, capsulas
para a pele, essência extratos, langila refrataria, asfalto em bruto, al- de borracha, câmaras de ar, calços
ças perfumes, papéis per/amada,
godão em bruto, latex em' bruto, breu, de borracha, desentupideiras, esguiClasse 48
água de colahia, ã'a aa ie quina,-água
cânfora, cêras vegetais, crina • em chos, guarnições de borracha para
Título de Estabelecimento
automóVeis, guarnições para assentos
de rosas, glicerina perfumada para
de cadeiras-, rodízios, laminados de
uso de toucador, sais perfumados,
borracha, selados de borracha, pneubrilhantina, cosméticos pira pele e fiII O NÚMERO
0.11E:
NCI4
0,05
P
EÇO
maticbs e vasilhamee de borracha
xadores para o cabelo, pestanas
Termo ny 172.846, de 14-10-66'
. Requerente: Perfumarias
Sheraton Ltda.
Local eslabels,-Ido • Capital

ind,
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