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ANO XXIV - N.° 170

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE *SETEMBRO DE 1960

Gr-G- -

DEP TARRENTO NACIDRAL
DA PROPRiEDADE INDUSTRiAL
Rio, 5 de setembro de 1966

Expediente do Secretário
da indústria

A PmCDP ,EIDADE
REVOSTA
NDUST9 IL

tão logo expedidos os certificadoo
abaixo:
Privilégio de Invenção deferido
N.9 120.662 - Processo de obter,
ção de novos derivados esteroides 18.
20-dioxigenados - Roussel - Uclaf.•
' N° 125.943 - Nava, calçado parm
bebe - Nilo Fabri.
N° 126.187 - Processo para a fa.
bricação de monoazo-corantes metali.
feros - Ciba Société Anonyme.
N° 126.211 . - Aperfeiçoamentos eas
ou relativos a dispositivos de medição
de Raios-X - N. V. Philips'Gloeid
lampentabrieken.
N9 128.008 - Processo de prepara..
ção do ácido 1-ceto-ciclododecil-2-aced
tico e de seus sais - Chimie et Ato.
mistique.
N 9 129.505 - Processo para a proã
dação de derivados de ácido cubai-tico
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellsd
chaft.
N° 130.236 - Processo para o tia.
gimento e estampagem de materiais hid
drófobos - Farbentabriken Aktienged
sellscha ft .

Termo 4-62.894 - marca: Sarakura pacho publicado de D. O. de 24 de
- Requerente: Fábrica de Colchas Je- junho de.1966, com o fim de ser aguarrusalém Ltda. - Reconsideração: dada a solução do pedido de ca ¡iceDespachos em recursos
Mohamad Darghatn e Youssef El Orra lamento do registro 244.111.
O Senhor Secretário da Indústria - - Processo indeferido.
N° 430.602 - Marca: Old Gold Heraldo Souza Mattos .-- negou proO Senhor Diretor Geral negou aço Re,sierente: P. Lorillard Company -vimento ao recurso abaixo mencionado,
lhimento aos pedidos de reconsidera- Reconsidero ex officio" o desa fim de manter a decisão anterior:
ções nos processos abaixo mencionados pacho publicado no Diário Oficial de
Termo:
a fim de ni-anter as decisões anterio- 24 de junho de 1966, no sentido de
N9 54.557 - modelo de utilidade: res:
ser aguardada a solução do pedido
Nôvo modelo de chupeta -- Requede cancelamento do registro 244.111.
Termos:
rente: Fábrica Piratininga• de Artefatos
- republicado por ter saldo com M.
N9 404.587 - Marca: uturaryt - correções.
de Borracha Ltda. - Processo indefe•••nn /•n•••n
rido - Republicado por ter saico com Requerente: Laboratório Léo 'do Brasil
Incorreções.
S. A. - Reconsideração: Labora til
Expediente da Seção
S. A. Indústria Farmacêutica - ReO Senhor Secretário da Indústria - consideração:
Merck Co Co. Inc. de Recursos
Heraldo Souza Martins - negou pro- Processo deferido - Republicado :or
vimento aos recursos abaixo meneio- ter saído com incorreções.
Rio, 5 de setembro de 1966
nados a fim de manter as decisões anN° 404.590 - Marca: Diuracil teriores:
Recurso interposto
Requerente: Laboratório Léo do Brasil
Termos:
S. A. Tubos Brasilit - recorrendo
S. A. - Reconsideração: Merck 6
•
N9 • 137.816 - inarCa: Uigerase - Co. Inc . - Reconsideração: Laborte- do despacho que deferiu o termo núRequerente: Mário Andrade Braga - rápica Bristol S. A. Indústria Quí- mero 112.074 - privilégio de invenN° 130.377 - Processo para inibir
de Cerâmica Sanitária Porcelite
Recorrente: S. A. Instituto Perapeu- mica e Farmacêutica - Processo de- ção
a polimerização - Imperial Cher-Meai
S.
A.
tico Reunidos Labofarma -• Processo ferido Republicado por ter saído
Industries Limited
com incorreções.
deferido.
OF. DNPI-DG-66 - 4 DE AWSTO N9 130.536 - Processo para pré.,
N° 312.883 Marca: Drago Sle4)
paração de novas substâncias vaso-dld
N° 423.197 - Maca: E Coral DE 1966
- Requerente: Indústrias Reunidas Requerente: Laboratórios Androulaco
a tadoras - Sciense-Union 6 Como
Sofá Camas. Drago S. A. L Recor- S A. Reconsideração: Laborató- O Diretor do Departamento Nacio- pagnie - Société Prançaise de Recherd
rente: Sears, Roebuck S. A. - Co- rios Andromaco S. A. - Processo nal da Propriedade Industrial.
che Medicale.
mércio e Indústria - -Processo defe deferido- Republicado por ter saído
Sr. Diretor da Divisão do Orça- • N° 130.714 - Processo para a pra.
rido.
Com incorreções.
dução de vacinas - Dr. A, Wander
mento do M. I. C.
N°264.198 - Marca: C. S. Re368,144
Marca:
Jali
ReA.
G. (de acôrdo com os pontos
N
9
Renda
(
comunica)
.
querente: Veitscher Magnesitwerke Accaracterísticos de 1 a 8) .
Ltda. tien Gesellschaft - Processo inclefe- querente: Metalurgica jaliMecjãnicii
Senhor Diretor.
Reconsideração: Indústria
N 9 130.800 - Processo de preparad
rido .
Comunico-vos, para os devidos fins,
-N9 217.330 - Marca . Poltex - 13a11 S. A. - Processo deferido-oro de novos derivados estradienlcos ....
que a renda deste Departamento, relaRepublicado
por
ter
saído
core
in
Requerente: Fábrica de Arretarias ne
tiva ao lues de julho p. passado, foi Russei - Uclal.
N9 132.198 - Processo para remo.
Borracha Poltex Ltcla - Processo in- reções
a seguinte: Cr$ 71.920.650.
ek
Aciferido.
N° 374.110 - Insignia: Sochnbra
ção de pinturas - Paul Henry Fria.
Exiaencias
- Requerente: Socinibra
Sociedade Valho-me do ensejo para apresen- dl:1,dt e Theodoro Alcott Tegrotenhuis.
tar-vos meus protestos de estima e N° 133.462 - Processo de abrias..
N° 285.249 - Fábrica de icie1e1as Construtora e Importadora Brasili consideração. - Luiz Roberto Salgado
.S.
A.
Processo
indeferido
Re
ção de compostos de fósforos - Para
Monarck S. A. - Ctunpra a -siheril-abri ken Bayer Aktiengesellschaftd)
publicado por ter saído c6in ncol're- Cancliota, Diretor Geral.
• 1\r° 133.654 - Processo para 'roi
N9 297.708 - Palhinha S. A. In- 0 . s
dação de preparações de ferro adeouad
dústri ae Comércio de Bebidas nn Ge"1",b' 410.827 - Marca: Roldin Dii são de Patentes
da para injeção intramuscular - Alsd
ra) - Cumpra a exigência .
Requerente: Comerei oe • indústria da
tiebolaget Astra, Apotekarnes Kemiská
Massas Alimenticias S. A. -- ProEXPEDIENTE DO DIRETOR
Fabriker. ceso indeferido - Republicado por
saído
cota
incorreções.
ter
do
Diretor
Gerai
Expediente
Rio, 5 de setembro de 1966
N° 133.656 -- Niivo processo dá
oxidação de olefinas em fase liquida -...
N 9 399.501 - Mar(a: A 1* E -Rio, 5 de setembro de 19.-;6
Notilização:
Institut Prançais du Petrole, des . Carã
Requerente: ATE.7 - l'eletones AuPedidos em reconsklcraçô
de: tomáticos \ do Brasil 5. A. - Pro- I fina vez decorrido o praio de re- burants et Lubrificants.
despachos
N9 134.835 - 1\16vo aparelho masã
cessa indeferido -- R epliblit ach por consideração previsto pelo artigo" 14
da Lei n.9 4.34S, de 29 12-1961, e sagens técnicas - Washington Coelho
O Senhor Diretor Geral dei provi- te , saído com i.icorrecões . •
alento ao pedido de reconsidet ações no N° 430.601 - Marra: (Md- GA(1 - leais dez dias para eventuais juntadas Pinto.
processo abaixo mencionado ,a fim de Requerente: P Lorillard Company - de recnasidração, e se do mesmo não N° 135.314 - Aperfeiçoamentos mi
otlieio" --- a I CS- se tiver valido nenhum interessado, se- ou relativos a reprodutores de som para
Reconsidero
reformar a decisão anterior:

•c.oeg Cr-Jgande.-feira
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EX -.ED[ENTE

- As Reparliçõe., Públicas
deuerão)emeter o expediente'
destinado à publicação nos
diáriamente, até às
13 !ora,.
- As reclamações pertinen.
les à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omismõe3,:
derierão ser fmnuladas pt.1
escrita. à Seco de Redaçélo„
das 13 às 16 horas, no máxi.
mo até 72 horas após a salde
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão saí
dartWelly rui ailoS e autenncaoi
dos, ressalvadas, por quem dei
crPreito, rasuras e emendas.
!

-- Excetuadas as para e
exterior, que serão sempre•
anucti s, as assinaturas poderse•fio ( n inar, em qua2quer!
época, per seis meses ou um'
•

As ass.: naturas vencidas
pc.derão ser suspensos seio
aut'se u•;'vio.
-

Para facilitar aos assmanCs a vc.ificacão do prazo de
validade de suas assinaturas,
parle :wperior do elide!. fko

Sntery;bre de 19a3
e

ORCAAL (Seção 111)

- As RepartiçCes
cingir-se-ão às V...çSé'flaiirMç
anuais renovadas até ,?8 2j'e
DEPARTPMENTO DE IMRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e
IIOTOa UCIRAS
iniciadas, em qualquer &pú,.:a•
, ,i_EERTO DE BROTO PEREIRA
pelos Órgãos com patentes.
r1VV'CI C39
PUBLICAÇÕ
otaaan Da> on0 itao
- A fim de possibilEar
:MURO, O FERREIRA ALVES
FLMAND CUMARAES remessa • de IF12i0Pe5' 0.COMpfe..
nhadcsde csclar-.ccimcno';
IDORPO OFOVAL .
qua7ao a sua aplicaçá:o,
caçÃ o
citamos usem os inleressedioi:
oubdoldodo do onnodlonto Ino Dopne5ornes.€01)
preferencialmente cheque
afactuna) Ca PropricCudo Inducerica 1 do MrntotórIo
vale postal, emilidos a
do leaCedsCrlo o ca.-a:s.-0ga
do
Tesoureiro do
3:7,40 taii Kansa tia Os. partaracralia Ca imanar:a Nattera.A`
Ec
Jlt:Tiese;tc i)nprensül
- Os suplernenie:u iis
dos r3rut.'os oficiais
ções
ASSINATURAS
fornecerão aos est32eJ.:
as solicitarem no a.'n oa
R le:PikinniSEC Ç:1 PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
sína.faircz.
apitai e Interior:
Capital Interior:
- O fUflCiOIUhi() pkerl
Semestre .
. Cr$ 6 000 Semestre .
CO? 4.500
federal,
para fazer ja,7 ao :.,,17es.•
A2.0
•
. Cr 22.000 Ano .
9.000
.
. Cr .
conto
indica..to,
dever prcy;ar
ExteriOr:
Exterior: esta COIldiçã9 iio
d0
eta
Ano
e o • • Cr$_ 13.000 Ano
. Cr? 10.0a9 sinaturce.
- O custe jg CEdn
vão impressos o número do dos jornais, devem os aso piar carasw_io dos órf,-,'âes
talão de registro, o mês e o sinanies providenciar a res- ciais. será, na venda aini,!;i79
ano em que findará.
pectiva mnovação com ante- acrescido de CO) 5 Se n .;',0
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta' mo ano, e de Cr') 1. 0 i-wy
continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.
scavtçu F O

çanDAÇao

fio,:eo Co

N° 160.631 - NOvo tnotlao de I N° 155.870 -• Uma acv
oca-discos
Sincro Eletro ' Sônica Li- publicidade em veículos de transportes
('e
.a
coletivos - Publicidade Inconfundível dispositivo indicador para Irei:entes - ração em perfilado adiada,
lombo.
Walter Pinto.
N° 135.517 - Pulseira com imãs Ltda .
N9 160.895 - Um niivo modelo • >IS° 58.8"
permanentes para contrôle da pressão! N 9 130.906 - Novas disposições
j
,•
•" arterial - Olamit Indústria e Comércio construtivas aplicadas a rodas de pa- 'de enfeite para veículos - Edniorba ! -ateira
Opalh stres Ltda
tins - Brinquedos Bandeirante5 S.A. - Acessórios e Peças para Autos LiS. A.
N9 160.367 - Novas displai sfa; ; i.at
mitada.
N9 136.649 - Processo para cozilustres para Mi-mandos Desenhos' e Modelo Indastriais
int rito, no próprio acondicionamento de
N e 161.407 - Nóvo modèlo da Yamada .
deferidos
eeixe a ser enlatado, e dispositivos pagarrafa -- Perfumaria Floralis Lu la .
_
N° 160.419 - NCe 'a i.o
ra o 1:lesmo fim - Conservas Coqueiro
N° 151.498 - Original modelo de dcdor para enfeites de tir a oreJr
N° 137.965 - Nifvo medeio de
S. A
tablado para làgo de salão - losé elemento para colar - Mustapha Puna ct 1 - Antônio Saui toe .
Filho j Irmãos.
N° 134.201 -- Estofamento combi- Benedito Cana.
aN° 160.594 - Nova e origiaa l.
N° 161.502 - Nó.,o modelc.
nado de material elástico esponjoso -N 9 154.902 - Oriainal d.:. senho oranol p. i.:ioda 2 anel
; tiguraaj.o arPirelli Sapsa, Saciará Per Azioni
namental aplicável em colchas, toalhas bride a- Brides' Ypiranqa Lola .
liaa el aa, co ela
N.° 161.739 - Ni:avo moclé-l:O- de ou p esilha par a fec
e em outros tecidos ou materiais conN ? 134.474 - Processo e aparelho
guarde lchuvos --- jou S
solado
para
calçado
Sã
a
Pealo
Alpara .a condicionamento de materiais cj encres - indústria Téxtil Paranaense
if
N 9 160 . ref
--• Ni•iva -aa
pargatas S. A.
líquidos, pastosos, sólidos e mais par- Ltda .
né e'
lfa-npadis taisrial r
para
;id,i--:r.t)
N°
162.531
Oriqimnl
`iicularinente pulverosos, e nicaixas piea- • .t.
Regia Nationalc 1Xs Usines
N9 154.953 - Mv° incal iela de I
'arados com um revestimento imper- projetos para teto -- :Vlinrusc Za Mi- Chaveiros e correlatos de
lé a
Nirçu
Arames
Cleide
S.
A.
160.805
meável - Marius Berglagracht
ning Manufacturing Corn,)a y.
I
Oriqinul
j, a ioiut,ada cllai,,, ;ra para a .1.-ciint.lvc
163.291
N° 155.551 - Estrodo paa ba_ ção cm frasco - Plásticos FIcxiiene LI ,Regis N Eitio.n.12 1 -2,a; 'Lia; aas
N9 1 i7.719 - Dispositivos comportando um iieservatório, de preferência chei4 - Dr. José Geraldo I•l into Voz. , imitada.
i IN° 160.950 --- Nov;' confo -• •- , ;o
aasamovível, contendo um fluído sob p
N° 157.983 - Original coalia arade talher trinca a, ata - . i•••‘.
Oricynal
configura163.294
N9
: ção em esguicho para limpe-1 cai ae,al
Rã° - Flaminaisa IVIarcel C)uercia
Li- 'Fábrica de Talher .;
ção em frasco - Plástico ; Fica ,
N° 122.415 - Dispositivo de rea- - Giuseppa Monte fe rrário
lic
mitada
afea
N9 160.951
a...ara/a:ato par:i freios elecomecaniccs
ules S. A.
colher de medida -N9 158.784 - Nóvo r; udélo de
N°
163.295
Original
conbasaaição
inventio Aktiengesellscha ft .
grasco - Golgate-Palmolive Company. em frasco -2-- Plásticos Flextrne Ltda. 'Fábrica de TannNcr 158.785 - Nóvo modo de câ•
"a:11.)ra; ,•,)
NP 125 . /54 - Amortecedor de viN.9 .23.295 - Neivc tipo, de ladri- I N° 160.952 - Na:,
brações hidropneumático, principalmen- mara fotográ`ka - Eastman Kodak • lho ou lajeota para pavimentações e de faca de mesa *);) 1 bifes e sciac1
Fichtel l Sachs Company..
te para automóveis
revestimento em geral - Gionnotti lhantes - Hércu les . A • Fitai; ca de
Talheres.
A.C.
N 9 159.114 - Grampo para conec- Carlo Ugo.
N° 228.541 - Máquina continua tar recipientes - James Clifton de N 9 139.639 - NOvo modelo de garN° 161.593 --- Nova eanfigua .cace
rafa
Société St. Raphaal
,a-ara produção de telhas - 1:05Si Tul- Shazor Jr..
de máquina de costa; t ce: linha pal.,.
-lio.
N9 147.446 - IVIát0,3 para ia- com visor • ratara] a1ar - TanN." 159.198 - Novo e original moModelo de Utilidad e deferido
icação de tubos de artefatos de eidela de luminária - Opallusíres Ltda, mento e outros materiais pelo sistema brosio Filho S. A. I lida-ir:o e CoN° 159.434 - NOvo .e original mo- de centrifugação - Jesus Marin Gr.-- Laércio.
N 9 134.648 - Martelo de refine
delo
de lustre - Opallir:tres Ltda.
o modelo t'e
N9 162.383 • „jaz exame médico -- Pat-izio
ma.
N° 154.814 - No , ti e foriginal con- capô para veículos • • C. .axir 3. A.
N° 159.587 - Original apresentaLi_ figuração em masfrodores de relógios Indústrias de R
Fatolturodas.
N" 13li .929 - Neivo tipo de ter- s. cão em candelabro - 0o-ilustres
N° 162.521 --- No vi i.ifor'ir. c,
- Indústria de Relógio I-lenveq 5. A.
õmetro de contacto elétrico regulava' mitada .
a. 01 ..-Hb • '•!.- a-alos e
N° 155.836 - Nos' °o gim,' coa • ' N 9 160. 005 - Nva modêlo de
--Je a.a. e Vilarrubla Santa Eulalla .
-•
; si • 'ai Ossea
lio
Co•
fiau:aç5o
em
perfiladoInácuida
de
furar
de
cobaio
Irmaos
120.108 - Nôvo modelo dr
l• ras.
A. rálninal
•5,
lombo.
Yadoya
S.
A.
Fundição
e
Mccani,:a.
analeta para fixação de cartazes de
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N.
162.529 - Uivo e original der
nho ornamental para panos e toalhas
ndadas de material plástico.
N9 162.649 -- Auúncio flutuante oberto Algemou de Cottrcy Lyons.
N° 162.718 - /Vivo modelo de car•cerda de automóvel - Wyllys-Overnd do Brasil S. A Indústria e Coércio
N° 162.859 -- Nóvo modelo de
: oco em madeira para construção -isé Maria Ramos.
N 9 163.019 - Modelo de Renda
Fábrica de ,Filó S. À.
NP 163.037 - Original corfiouraão em caneta pena de fibra 'flue Pen do Brasil S. A. Indildria
Comércio.
N 9 163.039 .- Original configuraão em campaialia - Ele tro-Bel Reresentações Ltda .
N° 163.074 -- Nóvo desenho de
astro para pneánViticos Dun/op
Zubber Company Limitei.
N° 163.363 - Nova decoração em
a ixas para calçados em geral - Maioel KherIa kian S. À, Indústria e
j-oinércio de Cal..:ados.

Desatquivamento de Privilealo de
Inw . ação
N° . 114.502 -- Dispositivo para melição e contrôle - Fred E. Lorch :oncedo desarguivamento.
N 9 115.686. - Circuito elétrico destinado a alarmes :ontra roubos Luiz
Gomes da Silva -- Concedo desarcalivamento
N° 117.308 Melhoramentos em
mãquina de lavar roupa - Miguel do
Rego e Kakushige Tone - Concedo
desarquivamento.

No 1l7.959 - Chapa dispersora
para motores de pólos ranhurados para
corrente alternada - Licentia-PatentVerwahungs-G m. b H. -- Concedo
d esa rquiva mento.
N 9 118.067 - Nóvo tip.) de farol
de neblina - juel Vianna Concedo
dç sarquivamento.
N° 121 :918 - Colchece para prender botões - Alfred Alain Arnold
Harvut - Concedo desarquivarnento.
N° 128.414 -- Ntivo tipo de rnáquipolvilhadora de tração animal ou
motorizada - joel Miranda cedo desarquivamento
Dwirquivarnento de Descnho
Modelos Industriais
N° 116.658 - No v a configuraçao
nrilamental aplicada a grelhas para fogões .-- Indústria Semeraro S. A. -Concedo desarquo, a men to .
N e 151.365 - Nt5-7o tipo de aparelho para 'barbear Ivo Antunes dos
santos
Conce .lo desarquivaniento,
Mociao de Urilidade inde r iclo
N 9 113.862 - individuai com
borda algodoada. própria para cahelcireiros - Dr. Erwir Marko.
N 9 127.938 - .Ape:teiçoament-as
canetas-tinteiro - Pilo( Pen do Brasil
S. A Indústria e Comércio.
N° 132.370 - Aperfeiçoamentos em
aixas-depósitos para moedores. de café
J . R. l Cii. Lida
N° 98.713 •- A pri t. it'0,11`1C11!OS
'fito
trilhos para cortians
- Mariano
Darnirmi.
enfio ou
"•;•

157

4-,• -

11u-,..;0 ornam 1.

l't.i.-jus Pluma S
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(Seção 111)

Setemhã de

N° 160.271 - Original modêlo de N° 131.025 - Shell Inter/latir:inale
camisa esportiva - Penacitioni & Drtez Research Maatschappl) N. V.
Ltda .
N 9 132.316 - The Phocter Gani
N° 134.476 IgOvo racial° de
bloco para pavimentaçâo - Henrique ble Company..
N° '134.613 - Industrias Kapp*az
Bluhm Filho.
.
Exigincias
1 N 9 135.265 - The Norwich PharTermos com exigências a cumprir. macal Company
N 9 135.376 - Ta keda Chemical InChristiano H. Steyer & Irmão Ltda dustries Ltda .
(na oposição feita ao termo 132.42S
N° 136.616 - Pittslmrgh Mate
- Privilégio de invenção) .
Glass Company.
Colgate-Palmolive Company 1:a
N° 86.583 - Orid,.n.) Bernard:.
oposição feita ao termo 123.974 -1 N 9 89.648 - Inciústr:a e Con:Sr..io
Privilégio de invenção) .
Luiz XV S.A.
Cia. Geral de Indústrias (na opoNo 94.134 - Aido Zuhani.
sição feita ao termo 134.629 - TO
N9
114.823 4-- Carlos Collini Netto
delo de utilidade) .
N° 114.889 --- lohanin GlockshuThe Singer Manufacturing Company
( na oposição ao termo 139.017 -- Pri- ber .
vilégio de invenção).
N° 115.953 - Dorme vil Pe-eira
N 9 138.839 - Angel Lopes San- Passos,
•
chez.
. N° 116.557 - José Caetano Fe.o.az
N° 139.829
Baumer Qbs Cia e Fanor Peçanha Cominho.
Brasileira de E guipamentos.
N 9 119-.764 - Alumínio Cournça
N° 139.920 -- Leopoldo Zarci.
S. A.
N 5 123.860 - Companhia Adro ; N° 139.057 - Merck el Co., Inc
N° 139.449 -- American Cyanamid nistração e Comércio Schimidt-Kaltenbach.
Company.
N9
124.048 - Oswaldo da Rocha
N9 139.519 - N. V. Philips'Gloei.
Moreira.
lampenfabrieken •
N9 124.695 - Roberto Stangherlin.
N° 139.923 - The Upjohn ComN° 124.760 - Distribuidora Mr.d,ca
pany.
Ltda .
N° 139.240 - Merck 8 Co. Inc.
N" 125.355 - Dr. Anatole Kagan.
N° 139.701 - F. Hoffrnann-La RoN 9 126.852 - Sérgio Schera
ck G Cie. Société Anonyme.
N° 128.232 - Tubocap
Arteia:
N 9 139.702 - F. Hoftmann-La Ro- tos de Metal S. A.
cha & Cie. Société Anonyme.
N o 130 460 -- indústria de N..le tais
N° 109.340 - Lee Wilson.
Vulcania Lida.
N 9 114.302 - Merck Co. Inc .
N 9 131,185 - Zoltan Vertes.
N? 118.303 - Thomas D Vertia
N 5 131.608 - Telas S. A. E.npréN° 123.740 - Imperial Chernical
sa de Organizaçã 0.
Industries Limited.

(17.1)1CX0 DE 1966)
Divulgação a* 31S

-

N° 1 ;5.560
In eyes FiLe
pany
N Y 1_35.906 - Natale R il
.
1\i' 135,916
Jacob Pitier 1:q.
Ltda. 136.952 - NIetaltároic.,1 Solai/
N" 137.216 -- General Eletric Colapany.
N" 137,400 - Duracour S. A. Indústria e Com:.rcio.
N° 138.424 -- União Nlechan;ca
Lida.
N o 1.38.695 - - Victor Lúcio da
Sils. .
IV' I 36.705 - Orlando Pires
N Q 138720 - Guptast Ind. G Com.
Mu,
Artctatus 4.1e Vórcinea.
N 9 138.765 - Antonio Gãmara
1\1° 138.783 - Cimetal Agricultm a
Comércio c Indústria Ltda .
N° 138.951 - João Pereira das
S.attos
N 9 139.506 - Jose/ Buck.
N" 139.625 - Kevork Guenciele-•
kian

N° 161.783 -- Silvio Andrade.
N° 162.252 - Metalúr9ica Staiger
S. A.
N° 162.306 - Fábrica Caumar,
multada.
N. 162.359 - Dumltru Ghie a .
N. 174.813 - Jorge Ernesto Gata.
lier.

Pteço ; Cr$ á00

N. 136.151 - Westinghouse Eleo.
crip Cuporation.
N. 95.527 - irving Caster Fel&

VENDA
Guanabara '
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agência / - Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembrilso Postal
Em Brasília

canil-

1-„Ira

A

Sautatu!a!:z1.

N° 143.278 - Copar S. A. Indústria de Resinas Estruturadas.
N 9 153.827 - Metalúrgica Ceno411
Ltda .
N° 154.325 - indústria N4ecánica
Iliciro-Pneumatic Lida
N 9 156,501 - Walter Faliria
N° 161.781 - Roberto Martins
Branco.

Na Srde do RN:
nova

N° 13 / .961 - /gnazio Terrana
N° 132.544 - Milton Sant"Ann
N o 132.946 - 1-kirry Oliver Simoa,
seri júnior.
N o 133.394
Dou Baxter, ha.
N° 133.593 - Alircd Aluiu Aro 'd
Harvut.
N" 134.459
1:1jUs
Ma:i S. A.
1\1 ' 134.66.3
ia , ; Come ,
1..1z XV S A.
N 9 1., 25 -. liclu.aria
nercio Pissoili S. A.
•
N° 134. i51 - 1.)e 'Minus (:(w)v.
e indústrid
Rompas S. A.
1\j 9 134
Lúcio (...ardna
e Blaz 1‘ 1 alou Lopes.
N° 13-1.925 - • .1 111111' Vila'

No 139 ; 10 - Mário Carvalho.
N o 139.725 - Trol S. A. Indústria
c Comércio.
. N° 139 982 - Indústria e Comercio de Plásticos e Cutelaria • Stern Limatada.
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man.
N. 109.036 - Darcy Boelo
N. 111.527 - Agenor Giltone de
1.una.
N. 114.060 -.
Penou.
N. 99.626 Laurence Leslie Smith
N. 103.289 - Gunther Buchheister. '
N.. 116.185 - Indústria Reunidall
São Jorge S.A.
N. 113.192 - Joseph Hirsela Vines.
berg.
1
N. 1'8.653 - João Garcia Sanchea,
N. 120.318 - Dr. Hélio Lemmi.
N. 112.638 - Panando 8.
N. 122.611 - Ekipafrio S.A. Lemke4,
Inclits.
tala e Comércio Refrigeração.
N. 128.065 - Irmãos Clement•
S.A. Indústrias Gráficas.

3.384 Segunda-feira 12
N. 126.414 - Aloisio Rocha.
N. 127.605 - Héli o Spessotto.
N. 128.892 - Capsu - MAQ Indústria de Máquinas Para Bebidas
Ltda.
N. 135.352 - Dirceu Arantes.
N. 137.081 - Luciano Daniel Fai.vre-Rampant.
N. 139.442 - 1-Mener & Roth.
N. 154.250 - Valery Perfumes do
Brasil 13 . A .
N. 161.571 - L'Atelier - Móveis
N. 161.571 - L'Atelier - Móveis o
Decorações S.A.
N. 161.572 - L'Atelier
Móveis e
Decorações S.A.
N. 161.575 - L'Atelier - Móveis e
Decorações S.A.
N. 161.576 - L'Atelier - Móveis e
Decord.ções S.A.
N. 101.578 - L'Atelier - Móveis e
Decorações S.A.
N. 161.579 - L'Atelier - Móveis e
Decorações S . A .
N. 161.580 - L'Atelier - Móveis e
Decorações S.A.
N. 161.581 - L'Atelier - Móveis e
Decoracões S.A.
N. 161.58 9. - L'Atelier - Móveis e
Decorações S.A.
N. 119.716 - Móveis de Aço Atila
Ltda.
N. 132.763 - Theodor Kovacs.
N. 134.949 - Desiré Herczog De,
N. 124.797 - Montecatini, Societá
Generale'Per L'Industria Mineraria e
Chimica.
N. 137.262 - Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias).
N. 127.825 - Aquafilter Corporation.
r. 138.524 - Jacob Simon Kambc r on. .
1'T. 139.139 - R.G. Hunziker &
Cia.
N. 139.730 - Suzanne Linden Berrer.
N. 149.282 - Antônio arid e Sahid
Bechara Ab:-Nahed.
N. 164.143 - Mário Landi.
N. 164.147 - IRME - Indústrias
Reunidas de Materiais Para Escritório.
•
N. 84.173 - Dinalubre - Distribuidora Nacional de Lubrificantes Ltda.
N. 90.699 - Indústria Máquinas
Invi cta S.A.
N. 94.402 - United States Of.
America.
N. 98.723 - Aureliano Pissolli.
N. 111.831 - Paulo Schrader.
N. 114.297 - Anton Pfaf.
N. 128 . P50 - Vitroplex S . A . IndUstrin
romércio.
• AnN. 330.385 - Herbert Gustav
slreQen.
N. 131.965 - Commissariat A. L'
Erergi e Atomique.
N. 133.491 - United States Atomic
Energy Commicsion.
N. 137.723 - P. Fanghanel And
Comrrny Limited.
Diversos
N. 1 1 9.031 - Antônio Afonso Alves
- Nada há que deferir, mantenho o
arcoUaomento.
N. 130.241 . .Voldac SA.
.- Torro som efeito o arquivamento.
N. 94.836 - Sérgio Santos - Concedo o dea.erouivamento.
N. 109.698 - E.I. Du Pont de Neonotirq nri Company - Concedo o desa,ruivrmCmto.
N. 95.217 - Victor Carlos Fillinger
- Conceen o desarouivamento.
N. 113.579 - Luder Wilhelm .Georg
Oltmann e Siel Sneckmann - Concedo o eesarquivarnento.
N. 1 1 3.934 - Roberto Matt..h,1-:, Concedo o deserouivamento.
N 113.969 -- Lockheed Aircraft
Coro. - Conceda o desarquivamento.
Ti. 134.056 -- Alvaro Coelho da Silva - Concedo o desarquivament0.
_
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N. 114.901 - Continental Can Com
pany Inc. - Concedo o desarquivamento.
N. 115.308 - L'Ateller Móveis e
Decorações Ltda.. - Concedo o desarquivamento.
N. 115.475 - Alumisa - Estruturas
de Alumínio S.A. - Concedo o desarquivamento.
N. 117.115 - Fundição Simar Ltda
- Concedo o desarquivamento.
N. 117.891 - Vasoflex S.A. Produtos Plásticos - Concedo o desarquivamento.
N. 118.536 - Enrique Gracia Millán, Francieco Argelás Placed e Francisco Gracia Millán - Concedo o desarquivamento.
N. 121.740 - Metalúrgica Albion
S.A. - Concedo o desarquivamento.
N. 130.165 - Compagnie de Saint
Gobain - Concedo o desarquivamrito.
N. 130.494 - Guillaume Duchange
- Concedo o desarquivamento.
N. 155.368 - Jacintho Mazzo Concedo o desarquivamento.
N. 161.114 - Ka-za Comércio e
Indústria de Plásticos Ltda. ,- Concedo o desarquivamento.

Setembro de '1966

Eletro Indústria Walita S.A. - Transferência e Alteração de Name
Recorrendo do despacho que deferiu
de Titular de Processas
o têrmo 118.232 privilégio de invenção
Aperfeiçoamento em Recipiente EléForam mandados anotar nos protrico Controlado Automaticamente - cessos abaixo mencionados as transNada para reconsiderar. Mantenho o ferências e as alterações de fomo:
•
deferimento.
rResonated Products Inc. - Tian.iferência para seu nome da ra
n9 62.295:
Expediente das Divisões
1) - Retifique-se o nome da tie Seções
tular da patente . que é som:lite James Edward Freci-Arn;
DIA 5 DE SETEMBRO DE 1966
2) - Anote-se a transferencirda
Notificação
metade dos direitos da James ildward paa Park
I-S'ankirn;
Uma vez decorrido o prazo de re3)
- Anote-se r
i'ène:a cies
consideração previsto pelo art. 14 da
.1 Irrre'2Jiii
Lei n9 4.048 de 29-12-61 e mais 10 direitas de Jainr y:
Wiflis
para
Park
Y.
dias, para eventuais juntadas de reconsideração e se do mesmo não se
4) - Anota-se a trailstçiêncin
tiver valido nenhum interessado, fi- Park Willis Jaankin pala Resonna'd
cam notificados os requerentes abaixo Products inc.
mencionados a comparecerem a êste
Resona:ecl Products Inc. Departamento, a fim de efetuarem o
pagamento da primeira anuidade den- ferência na Patente 'Crina n Y ;ft. MO
tro do prazo de 60 dias, na forma do privilégio de invenção:
1) - Anotem-se: transferência dg.
parágrafo único do art. 33, do Código
para que sejam expedidas as respec- metade dos direitos Janni; Ech!'.'d
tivas cartas-patentes.
Freeborn para Park Willis Ran`k-:n;
2) - Transferência dos di:.ci(c.;de
Privilégio de Invenção Deferidos.
James Edward F'reeborn pata 11.-i4;.
Arquivamento de Processos
Wlllis Rankin;
N 9 118.976 - Processo para a obten
Foram mandados arquivar os se- ção de tingimentos e estampados só- •3) - Trainf.:rt.ncia c'e Pk vin
lidos ou resistentes aos tratamentos Rankin -para Resonuted Prdoucts _no.
guintes processos:
por via úmida em materiais celulóDe Millus Comércio e IrclAiaitria da
N . 93.145 - Irmãos Sahagoff & sicos com corantes orgânicos hidrosRoupa; S.A. - IsTa alterco. : o de noCia. Ltda.
solúveis
que
contém
um
ou
vários
grume
na Patente modélo de
N. 115.540 - Sawasaki
de ácido tiossulfúrtco - de Farb- têrmo n9 110.175.
N. 116.668 - Carpintaria Amapá pos
weme Hoechst Aktiengesellschaft
Ltda. Ind. e C OM.
Vorm Meicter Lucius & Bruning.
Desistência de Privilégio de 1;:,..cu(,00
N. 117.956 - Jorge Nassim.
N9 129.993 - Nôvo processo de fiaN. 124.532 - FMC Corp.
Ciba Societé Anonyme (eis'
ção de texteis a base de acrilonitrila
N 131.413 - Orlando Scapim.
Ciba Aktiengesellschaft)
- Crylor S.A.
Deelx•a a
N. 131.739 - L'Atelier Móveis e
desistência do Urino n9 13.059
No 115.951 - Aperfeiçoamentos efli vilégio
Decorações Ltd a.
de invenção para Prccesso RiN. 131.739 - L'Atelier Móveis e ou relativos a processo e aparelho de ra a Fabricação de Corant es iie
fabricação de pneumáticos - Dunlop. - Anote-se a desistência e armitve-,e)
Decorações Ltd a.
Rubber Co 9 Limited.
o processo.
N. 132.781 - Ind. Alipesi Ltda.
Exigências
N9 123.719 - Aperfeiçoamentos inN. 133.163 - Umberto Bongiovenni.
troduzidos em aparelhos injetores de
Compagnie de Construction Eleci
N. 133.165 - Umberto Bongio- combustível de motores de combustão
venni.
interna - 1Vlarukyu Indústria de Má- que - Junto a Patente n 9 Cl.721 -- quinas
Ag
Preste esclarecimentos.
rícolas Ltda.
N. 132.202 - Umberto Bongiovenni.
N9 102.687 - Catalisadores para a
Hooker Chemical Corp.
Junto a
Preste e.xl . rr eiN. 133.603 - Joseph Louis Cou- produção de polímeros lineares de alto Patente n9 62.721
Mentos.
peso
molecular
de
alfa
olefinas
e
prothenx Pedarnau d.
Diversos
N. 134.204 - Pirelli-Sapsa, Societá cesso para a polimerização de alfa
s
olefinas com êsses catalisadores Per Azioni.
1VIontecatini Societá Generale Per L'
N9 112.632 - Engenharia Comércio
N. 134.763 - Victor Bornstein.
Industrie, Mineraria e Chimica e Karl e Indústria Laminarco Ltda. - - ConN. 135.700 - Jorca - Aplicações Ziegler.
cedo o desarquivamento.
-Eletrônicas Ind. e Com. Ltda.
N9 122.280 - Rayonier IncorporaN. 136.015 - Stefan Poznic.
Desarquivamento de Privilégio de
ted - Concedo o desarquivamento.
N. 136.055 - Com. e Indústrias
Invenção
Mazi S.A.
N9 133.049 - Brookpark Inc. N 9 125.053 - Máquina Cortadora Concedo o desarquivamento.
N. 136.645 - Henri Fehlmann.
N9 135.318 - Westinghouse Brake
N. 136.973 - Alexander Lohrer.
de Verduras Legumes e outros HiSignal Co9 Limited - Conctado
N9 138.398 - Byron Almeida Por- roshi Arasaki - Concedo o desarqui- oAnd
desarquivamento.
vamento.
tela.
N9 129.909 - Aperfeiçoamentos em
N9 138.412 - Indúsútria de Calçaou Referentes a DispeSitivcs de Váldos Solatex Ltd a. Divisão Jurid:ca
1n1 9 138.425 - Dr. Cyrus José Ferraz vula - Sarco International Corp. de Marinis.
Concedo o desarquivamento.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N9 138.469 - E. Búruno Severino.
N9 130.291 - Armação Metálica
N9 138.495 - Roseny úianna.
Rio, 5 de setembro de 1966
Para Colchões de Molas, Móveis e
N9 138.552 - Jorge Poggi de 4rall- Estofados
`e
Assentos
de
Veículos
fo.
Diversos
Ricardo 1VIorbin - Concedo o desarTêrmos:
N9 138.583 - Carlos Antônio Can- quivamento.
tenteei.
N.9 129.059 - I.R. B L Indb.
N 9 138.730 - Euclides Ferraz FroPrivilégio de Invenção Indeferidos tria de Roupas Brancas Ltda. - Mota.
dêlo de utilidade. - Torno e.em cise!.
N9 120.608 - Junção Aperfeiçoada to o despacho de arquivamento emt
N9 138.741 - Hans Otto Schops e
Bernd Kurt Haseloff - Arquivem-se de Elementos de Canalização - Com- face da petição.
os processos.
pagnie de Port A Mousson.
N.9 135.004 - Air - Piodutos and
Desenho ou Moda° Industrial
Chemicals, Inc. - Priv. de invenReconsideração de Despachos
Indeferido
ção. - Considerando que o interess
N9
148.526
Nôvo Modêlo de Fras- do requerente era que lhe forneces.
Blaise Jean Tenidis e Vasoflex SA.
Produtos Plásticos - No pedido de co Para Desodorante - Miguel Dib. sem o livro eu fotocópia do que foi
reconsideração do despacho que decitado como anterioridade, torno eoin
feriu] n têrmo 110.670 modelo de utiliReconsideração de Despacho
efeito o despacho de arquivamento,
dade: Um Nôvo Tipo de Tampa de
Material Plástico Para Garrafas-SeOtis Elevato Co9 - Recor' rendo do para que o requerente possa entenringas de Material Plástico Flexível despacho que deferiu o têrmo 83.175
- Reconsidero o desnacho d 'defe r i- privilégio de invenção de Alberto Du- der-se com a entidade prolacora do
mento em face ch orolaão não ano- mont Villares.
Reconsider0 q des- parecer e obter os elmiii(Gs de cloJ
xada no tempo oportuno.
precisa.
pacho de arquiVamento.,

Setembro de 'ICC.;
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• Expediente da Seção
de Prorrogação
Rio, 5 ria ' setembro de 1966
Prorrogação de marcas

Foram mandados prorrogar es seguintes térmos abaixo mencionados:
N.9 759.150 - Sagres - Requarente: Fábrica de Cigarros Caruso S.A.
- Classe 44.
N.9 759.157 - Escolar -- Requerente: Casa Granado, Laboratório,
Farmácias e Drogarias Ltda. - Classe 3.
N.9 759.174 - Katadyn - Requerente: Katadyn Produkte A.G. Classe 3.
N.9 759.195 - Clark's Teaberry Requerente: Philip Morris Incorporated - Classe 41.
N. 759.186 - Clark's Tendermint
Requerente: Philip Morris Incorporated - Classe 41.
N9 759.197 - Clark's Freshmint Requerente: Philip Morria Incorporated - Classe 41.
N. 9759.200 - Paturi - Requerente: Emprêsa Industria1.tda. - Classe 41.
N. 759.201 - Samburá - Requerente: Emprêsa Industrial Ltda. Classe 41.
N.9 759.396 - Gury - Requerente:
Rata,via Conservas e Condimentos Limitada - Classe 41.
N9 759.399 - Barlleta Filhos Limitada - Barletta - Classe 42.
N. 759.406 - lmporbras - Requerente: Laminação Nacional de Metais S.A. - Classe 11.
N. 759.407 - Single Shell - Requerente: Shell Brasil S.A. (Petróleo) - Classe 47.
N 9 759.408 - Double Shell - Requerente: Shell Brasil S.A. (Petróleo) - Classe 47.
N.9 759.409 - Triple Shell - Requerente: Shell Brasil S.A. (Petróleo) - Classe 47.
N.9 759.410 - Golden Shell - Requerente: Shell Brasil S.A. (Petróleo) - Classe 47.
N.9 759.411 - Supershell - Requerente: Shell .Brasil S.A. (petróleo) - Classe 47.
N. 759.412 - Sheltox - Requerente: Shell Brasil S.A. (Petróleo)
- Classe 2.
N.9 759.415 - Sheil com I.C.A.
Requerente: Shell Brasil S.A.
.(Petróleo) - Classe 47.
N.9 759.416 - Shell - Requerente:
Shell Brasil S.A. (Petróleo) - Classe 8.
N.9 759.417 - Shell Requerente:
Shell Barsil S.A. (Petróleo) - Classe 11.
N. 759.446 - Americana - Requerente: Indústria Sabril Palha de
Aço Ltda. - Classe 46.
N.9 759.462 - Pneumosthene - Requerente: Laboratórios Franco-Brasileiros "Docta" S.A. - Classe 3.
N. 759.489 - Fels-Naptha - Requerente: Purex Corporation Ltd. Classe 46.
N.9 759.720 - Estoril - Requerente: Almeida Seabra & Cia. Ltda.
- Classe 35.
NP 759.723 - Notrix - Requerente: Companhia Progresso Namonal Indústria e Comércio - classe 41.
N.9 759.725 - Dois Martelos - Requerente: Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas
e Conexos - Classe 43.
• N.9 759.726 - Vagi - Requerente: Companhia Antarctica Paulista de
Bebidas e Conexos - Classe 42,
NP 759.727 - Brasilbar - Requerente: Companhia Antarctica Paulista Indústria Bras' Jeira de Bebidas e
Conexos - Classe 42.
N.9 759.728 - árasilbar - Requerente: Companhia Antarctica Paulistta Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos - Classe 43.

N. 9759.732 - Salware - Requerente: Fábrica de Chocolate Salware
S.A. - Classe 41.
N.9 759.769 - Moinho - Requerente: S.A. Moinho Santista Indústrias Gerais - Classe 41.
N.9 759.873 - Neurobis -- Requerente: Laboratório Brasileiro de Medicamentos Ltda. - Classe 3.
NP 759.879 - Cocktail - Requerente: Lanifício Sulriograndense S.A.
- Classe 22.
N.9 759.879 - Cocktail - Requerente: Lanifício Sulriograndense S.A.
- Classe 36. N.9 759.880 - Kobrigan - Requerente: Lanifício Sulriograndense S.A.
- Classe 23.
N.9 759.981 - Monark - Requerente: Bicicletas Monark S.A. Classe 21.
N.9 759.882 - Jekim - Requerente: João Batista Vieira Bastos Classe 48.
N.9 759.883 - Acarape - Requerente: Monteiro & Irmão Ltda. Classe 42.
N.9 759.897 - Icei - Requerente:
Indústrias e Conservas Ardéa Ltda.
- Classe 41.
N.9 759.898 - Lumula - Requerente: Marina Costa de Sá Freire Classe 8.
N.9 759.915 - Zito - Requerente:
Irmãos Bittencourt Indústria e Comércio
Classe 41.
N.9 759.928 - Solanthrene - Requerente: Etablissements Kuhlmann
• Classe 1.
N.9 760.045 - Aquidaban - Requerente: Cotonificio Rodolfo Crespi
S.A. - Classe 23.
N9 760.046 - Tupy Requerente:

N 9 760.311 •-• Geleiatil - Reguerente: Buller S. A. Laboratório Farmacêuticos - Classe 3.
N 9 760.312 •-• Cal-de-ce .- Requerente: Dr. A. Wander S. A. -•
Classe 3.
N° 760.314 -• Virocorton - Requerente: Ormonoterapia Richter do
Brasil S. A. - Classe 3.
N° 760.333 - No-Sag - Requerente: Molas No-Sag S. A. - Clas-

Prorrogação de Marcas
Foram mandados prorrOgar os se.
guintes tèrmos abaixo mencionad
com as apostilas indicadas pelaia Si:
fls.
N° 651.137 - Frco. Cinzaito
Requerente: Etablissernent Maruaint
Classe 42.
N 9 658.547 - Tarquinor
Mathieson Chernical Corporation Classe 3.
•
-

se 10.
N 9 -66I.269 - Matador - RequeN9 760.356 - Field's - Reque- rente: Blemco Importadora e Expo' tirente: J. C. Ei J. .Field Lirnited -- dora Ltja - Classe 7.
N° 672.495 - Comete - RequeClasse 48.
N° 760.482 Disston - Reque- rente: Ford Motor Company -- Clasrente: H. K. Porter Company Inc. se 21.
- Classe 6.
N° 675.140 - Dr. N. Gerber-MN 9 760.483 - Disston - Reque- ginal - Requerente. K Schnolcier
Co. rente: H. K. Porter Company In'ç. Co. Vo.rn J . E. Gerb_:
Classe 8.
Class el 1 .
N 0 760.505 - ''H" - Requerente.
N 9 757.585 Agua Oxygenada
W. Haldenwanger
Classe 15.
Dupla - Requerente: E. (Viera AnN° 760.513 - Requerente: Corn?a tiengesellschatt - Classe 3.
N° 761.019 - Spencer Moulton - nhia de Cimento Vale do Paraíba Requerente: George Speneer Munitor.
Emblemática
Classe 16.
N° 760.561 - Zigger - Requeren- E, Company Limited - Classe 39.
N 9 6 .19.003 -- emblemática - Rete: Molas No-Sag S. A. - Clas

se 40.

-

querente: Robertshaw Controls i,:l)111-•

pany - Classe 8.
760.562 - Zigger - RequeN9 758.3/4 - Flat-Rite - Requerente: Molas No-Sag S. A . - Clasrente: file Sherwin- Willams (...o„xpait y
se 11.
NP 760.564 - Brasil Mágico - - Classe 1.
N° /58.375 - OK - Requerente:
Requerente: Circulo Brasileiro de IluThe Shervin-Wiilianis Company sionismo - Classe 32:
Classe 17.
N 9 760.585 - Mondego - RequeN° 758.378 - Calvite - Requerente: Carlos Rodrigues - Classe 26.
N9
760.600 - Casta - Reque- rente: The Sherwin- W illiams CompaCotoniticiO Rodolfo Crespi S. A. rente: Fornari Busetti S. A. Produtos ly - Classe I .
Classe 23.
Sumos - Classe 41.
N 9 758.3e3 - Kem-Elastic - ReN 9 760.064 - Aços Solar - ReN° 760.603 - Aguavita - Re- querente: Fhe Sherwin- Williams Comquerente: Aços Solar Ferragens S. A.
querente: Laboratório Franco America - pany - Classe 1.
- Classe 5.
N° 760.238 -• Bul-Dog - Reque- no S. A. - Classe 48.
N o 758.430 - RCA * Vitrola - ReN° 760.608 Sexuol - Reque- querente: Radio Corporation ot Amerente: inducondor S. A. Indústria e
rente: S. A.. Simões Dias 6 Cia. Li- rica
Comércio - Class e4.
Classe 8.
N9 760.239 - 7 Anões - Reque- mitada - Classe 3.
N9 758.850 - januária Silvina rente: inducondor S. A teclas:ria e
N 9 760.609
Argotanil
Reque- Requerente: irmãos Correu - ClasComércio - Classe 46.
rente: Laboratório Farinaquion Ltda se 42.
N 9 760.240 -- Defesa - Reque- - Classe 3.
N 9 758.883 - Exolvent - Requerente: Cooperativa Vinícola Caxiense
N° 760.610 - Iogurtase - Reque- rente : The Sherwin 2 Williams C.ompany
Ltda . - Classe 42.
rente: Laboratório Farmaquion Lida. - Classe 1.
•.
N° 760.241 - S - Requerente: - Classe 3.
N° 759.166 - Sher- Will -- ReSuerdieck S. A. Charutos e CigarN 9 760.611 - Fimocardio - Re- querente: Sherwin-W dilatas Company
relhos
Classe 44.
querente: Laboratório Farmaquion Li- - Classe 17.
N9 760.251 j Pocket Book c/fig . mitada - Classe 3.
N° 759.168 - Sher- Will - Reguede cangurü -- Requerente: Pocket
N 9 760.612 - Otorien - Reque- rente: lhe Sberwin- Williams Company
Books Inc. - Classe 32.
rente: Laboratório Farmaquion Ltda . - Classe 46.
N 9 760.296 - Polydina - Reque- - Classe 3,
N." 759.169 - Sher Will - Rerente: Laboratório Climax S. A. N° 760.614 - Eunatrium - Re- querente - The W Ile Min IV ilClasse 3.
querente: Laboratório Farmaquion Li- liams Company - Classe 16.
.N° 760.297 - Sulfabrisol - Re- mitada - Classe 3.
•
querente: a Laboratório Honorterápk.
N.° 75.9.170 - Slier IV iii - ReN°
760.696
Cumbica
- Reque- querente - '1'he Sherwin II ilS. A - Classe 3
rente: Indústrias de Bebidas Pressanto liams Company - Classe 4.
N°760.298 - Silicaleno - Reque- S. A. - Classe 42.
N." 759.337 - Papelaria 13rasirente: Laboratório Parmaquion Ltda.
N 9 760.740 - Enciclopédica Médi- len-a - Requerente - Felice A.
- Classe 3.
ca do Lar - Requerente: Cia. Me- Orlandi - Classe 32.
N 9 760.299 -• Zinfene - Reque- lhoramentos de São Paulo Indúsrente: Laboratório Farmaquion Ltda . trias de Papel - Classe 32.
N.° 759.418 - '.ferolas - Re.
- Classe 3.
qi.erente - Shell Brasil S. A. N° 760.948 - Cica Requerente: Petróleo - Classe 16,
N" 760.300 - Conjugan - Requerente: Buller S. A Laboratórios Companhia Industrial de Conservas
N." 759 . 485 - Si 37 - RequeAlimentícias - Classe 27.
Farmacêuticos - Classe 3.
rente - Merck Co. Inc. - ClasN9 760.950 - Contos de Mistério se 3,
N 9 760.302 - Betanecron -- Requerente: Instituto l'arapAutico Acti- -- Requerente: Editora La Selva S.A.
N.° 759.747 - Manhattan Classe 32.
vus Ltda . - Classe 3.
N

9 760.303 - Brcitrin Reque-

rente: Instituto Terapêutico Activus
Ltda. - Classe 3.
N" 760.307 - B- Til - Requerente:
Bulier S. A. Laboratórios Farmacêuticos - Classe 3.
N9 760.308 - Hepasider - Requerente: Laboratório Farmacêutico
Campos Ltda. - Classe 3.
N° 760.309 - Plexofos - Requerente: Laboratório Honorterapica S. A.
Classk

N9

760.951 - Cine-Fan - Requerente: Editora La Selva S. A. Classe 32.
N° 760.957 - Zephyr - Requerente: Cia. de Cigarros Souza Cruz
- Classe 44.
N° 761.005 - Acro Club Juvenil
- Requerente: Rio Gráfica e Editóra
Ltda . - Classe 32.
N 9 761.012 - Dolores Bravo, Hilo
Requerente: EILIlberte Albuerne
Bravo - Classe 4$1. •
N9

Requerente - The Manhattan
Shirt Company - Classe 36.
N.° 760.109 - Confiança - Requerente - Doces Confiança S. A.
Indústria e Comércio - Classe 41.
N." 760 38:: - M - Requerente
- Michel. Cosmeticos Inc.
Classe 48.
N.° 760 . 949 - CICA
Regue.
rente - Companhia Industrial de
Conservas Alimenti cias CICA
Classe 26

•
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N9 499.514 - Compesa Comercia
Nomz Comarcial D^farilo
N.° 677.387 - Escolanha
de PnrCcirações e Erapreendirnentol
- Requerente - Malta S. A.
N9 493.073 - Irinaos Duék Lida,. S.A.
Eletroindústria - 'Classe 33.
- 1 . la:os Daék Ltda.
5W 370.152 - Mod. para Calçadot
a • aat.660
Perfecta Ind. e Com. Terra
N.° 678.269 - Lola do Menino
S.A.
an
Ltda.
-Perfecta
Ind.
Homem - Ilequei. .le - Com:mN9 442.491 - Incopar S.A.
'na
c12
Bslanças
Ltda.''
e
C.el:.
Com. e Partioipaoôes.
ultai de lionpas. J. Habena aa 492.329 - Companhia Gaspar
5W 47.4.55 - Enir - listagenhasa
Classe 36.
-rrian de Alimentação - Com- Ltda.
Allpari"n
c-w
anhia
raspar
GP
.
5W
470.638 - De Léo S.A. and
759 N01 - Granja Entintar. senta ra o.
e Com. de Aparelhos Científicos.
--- Requerente -- Dr. tino Evero
5W 476.846 - Ind. da Papéis e Paa
li n aaertins - Classes 10„ 41 e
•'.tulo de Estabelecimento Deferido palão Giant Ltda.
N.' 759.886 -- Park Hotel
N9 498.943
Ceatifeeaaas aStaake
-- Requerente -- C e
alterei)
N" 432.681 - Morumbi - Freios
sai- Gerada -- Classes 41, 42 e •3. • Fric4c) - Merece, Licciardi dr. Cia. Ltda.
5W 499.672 - Armazéns Gerais Stie
- Cl. 1 - 6 - 8 - 21 - 31 - 39
Cristóvão Ltda.
759.190
Saiistate•ai) (ia
N.° 759 919
Libelson atud.r- -- 31 - 47.
5W
499.735 -- Saptaria Snter Ltda
No 468.193 - Emprêsa de Transria lata mi Seu Dinaeiro de Voita Requere miii Lebelson
N9 499.834 - Bar e Café DrIvi;
portes
Tias
Meninas
Nabuchoao- Requerente -- Senas laia:mei; Laia. -- Classes 1 13. 27, 35, 36,
ro-or Oitia Mostaço Fil h o e Emi- Ltda.
S A. Com a rca) e IndúsIrin Clas- 37 e 48.
Bruncllo - Cl. 33 e 38.
5W 480.128 - Arnaldo Lopes.
se- 1 a 50.
N9 483.462 - Bar Restaurante e
5W 495.535 - M. J. Waymberg.
N.° 760.515 - Casa lencetre1"
N." 613.413
(P Bisa Emiti-cal
araaele-er, Londrina - José Garcia
N9 438.371 - Bagatex do Brasi
11; n Canseira Aeal- aia - Reata.- -- !letal:Tente - Calcados lana
cns- o - Cl. 41 - 42 - 43 c 49. S.A.
Ltda. -- Classe 36.
Indústria; - Químicas
No 460.781 --- Alce Tletrônica Lida
Na
700_570
Auto
Nisto
IgreIlf arcas Indeferidas
Alia 'tubi S. A. -- Classes 2 e 46.
5W 464.217 .- Hitachi Ltda.
jinha - Requerente - Auto Peasto
5W 496.913 -- Otto Hansel.
I ri sigo ia prorm ;a da
N9 43.3354 - Colicina - LaboraIgrejinha Ltda. - Classes 33 e 47
No
4197.197 .- Laticínios e Cerceai
tório de Biologia Clinica S.A. -- S.A. (Lacesa).
N.° 759.077 - ICA - !tameaN." 760.991 - Drogaria Morsa Cl. 3.
N9 497.903 -. Ind. Paulista de Lusrana. -- George Apsillç - Classe - • Requerente - Drogasil Ltda.
No ar al64 - Cosaipa Cesaipa
S.A. Comercial Importariota Pau- tres Ltda.
" 33.
_ Classes 1. 2, 3, 41 e 48.
N9 353a:45 -. Distrianiciara de TeN.° 760.744 - Tecelagem MO- lista de Automóveis - Cl. 21.
N.' 759.175 - Cassio Muniz
N9 489.594 - Panorama Turfista - cidos Cor eninge, S.A.
(terna
Requerente
Tecelagem
Eduardo Carlos Caries - Cl. 32.
N9 495.354 - Rohm & Malas Com,S A. Importae,ao e Comércio N9 482.413 - Coringa - São Pau- pany.
Requerente - - Cassio aluniz S. A. alodarna S. A. - Classe 23.
Alpargatas S.A. - Cl. 29.
N9 496.388 - Metalúrgica Demorai
importação e Comércio - filasses
N.' 760.718 - Papelaria Agenor loN9
494. 1_07 - Santa Branca, - Ltda,
lis. 1, 8, 1 e 21.
Aa-aaala __ Requerente - Aganoa Emn. de Ónibus Santa Branca Ltda.
5W 383.389 -- Wickes Corp. (TiniNome comercial prorriatado: Azevedo & Cia. Ltda. - Classes - Cl. 38 .
States Graphite Disasion).
N9 497.799 - Lonrita - Geraldo ted
N." 759.676
Esteve Irmãos os. 17, :;:1 e 38.
5W 463.335 -- Agência Marítima
Barbosa,
Cl.
43.
a A. Comércio e Indústria Transcentirental Ltda.
Not ricaça° :
'Requerente -- Esteve Irmãos S. A.
1n19 1113.451 - Lavendel - Costa 8.;
N 9 469.529 - Soe. aladeiraira
Pernambuco Ltda.
lanavez decorrido o prazo de Cio. Ltda. - Cl. 48.
Camarcio e indústria.
N9 420.191 - 3 Calis - Maniero &
ti" 759.075 -- Marsicano S. A. recimaideração previsto pelo arti5W 495.439 -- Antonio Aribtiae
Ltda. - Cl. 42.
ledaslria de Condutores Elétricos go 11 da Lei 4.048 de 29-12-01 e Cia.
Fernandes.
N9
489.240
Daluz
Enrique
SerNo 496.880 r•- Malta & IlubacnA
- Requerente - Marsicano S. A. mais 1 ; 1 dias para eventuais jtin rat Ge la is - Cl. 46.
Ltda.
tildas de reconsideração e do mesfintaste-ia ia. Condutores.
489.795
noa,
J.
P.
CouBaudilio Biagi (no P edido de con
N9
mo 05a tendo valido nenhum ia-traodexnlratodmcan(Erase de propaaanda prorro- ti ressintas serão logo expedidos os to - Cl. 42.
N9 483.275 - Siesta -a. Ciro Cria- mero 316.463).
gada:
verti ficados abaixo.
pino - Cl. 36.
N." 757.42a
Frase de Propaoanda Indeferida
Ilegancia a flua
Arquivamento diProce,„ço:e
la:aciis deferidas:
N9 476.297 - Feliz Natal - Digatia !sor Excelência - Reaucrenie
Foram mandadas arquivar os pro- balastrais fiC 1 n 01111:IS
N." 238.721 - Fortuna --. For- o com Pensi-Col a - Refrigerantes
l ana - Werke Spezialmaschinen- Sulrlograndenses S.A. - Ind. e Com. cessos abaixo mencionados:
- Cl. 32 - 42 - 43 e 53.
N G. -- Classe 6.
5W 422.309 -. (aM:11aC , Soa. ae
N." 760 601 -- A ia‘milia Super
Cl a bo a Serviço do Seu lar N.° 264.665 - Fig. de Ti aio de Estabelecimento Indeferido Estudos. Patentes e Empreendimentos de Concreto Ltda. -• Arquive-se
Ravina-ente
.kaala Sani t ária Sn- :c.rneta -- Gerir Weyersberg
o processo.
N9 464.651 - yntex - Laboratóper (ilidas Ida.
Classes 2 e 4a. (,asse 101.
Diversos
rio
Farmacêutico
Espasi/
S.A.
N ' 758 .8M3
Valoaalaile Pois
N." aaa.001 - Polenzola Cl.
3.
ti por Ponto - It a ietterante -463.542 - Jota° Pereira a.
S. A. .Ind. Bras. de Pro- N9 476.522 - 1C. D. F. Wagen - no5W
sem efeiot o despacho que arquiiN 1 , 1N S A. Comércio e traioria/:0.-;
-Classe
41.
Cl. 33. vou o presente 1.races6o e azia-ratar a
Friehe & Bienemann Ltda.
a acht.a.a. 8,
N9 427.00a Edificio Prineipa Ri- o seu prosseguimento, bu'iinc',.-.r.e.a-a
N.° 493 Sal - Kayatt - Têxtil cardo
759 115 - Comia/ar o can
- Pred'al Michigan Ltda. - a buscas.
alata de Seus Encantos Com -- aavail 1 rm. - Classe 36.
V. 33.
5W 448.903 Cr?:
-",a'.
ai.)
N.- 125 a78
1 1.i ap are n te •- Valas Carl a Luzais - Birigui
480.552
- Flash - Presa Na
- Aguarde-ca.
Javr Guimarães Arruda - Cl. 33. Nordeste
cie a India1 ria (11 , Ror nas S. a. a ip o 11 . 1 S. A. - Classe 40
14 9 479.736 - Magnesita S.A. - N9 485.072 - Itaquerê Automóviae Aguarde-se.
N " 1 -1 1 21
- C l aa att.
Se'd
'
Rerreros - CI. 21 e
- Jw('
Ltda.
Classe
36.
N° 488.368 -- Comparai:: P.a:auto"
_ Para Riscar um
ra de Vidro Prcvide p (com exclusão
N"
ati5
E ( .. , , s'eleraçáo de Despacho
Playtex - inter.
!ai a dIi
Sao Caetano só Ontro
de cortinas de borracha (cl. 34), roa:
! .aiax Corp - Classe 36.
ilbo Sio Caetano -Companhia de Calcados DaT13 (re- lhas (ci. 31) e tapetes de bo?..ac'r.i:
...ase
considerando
chaa
a
deferiu
a
^arrendo do despacho r
- Cara mica Suo Ca el a nn
•a as para chuva corno chapéus de - . -ca Bossa Nova tCirno 448.930). (cl. 34) retificando-:,e onde. coeber) .
Ia
.
Classes 15 e 10.
N° 499.940 - Osa-;co Vnftil S. A.
Tlaformo o despacho de fls. 7, verso,
ta
Titulo de eslah"lecimento m.or
a fim de se conceder o registro plei- (com exclusao de iinhaL p;:ta pesca e
N.a 4ai 29C,
ea do:
teado mas com exclusao de al parca- 11
Tupani ias de aço para pesca (cl. 4.
Gomes ilas Santos e Francis- tas, sa n atos. calçados, sandálias, chiN. a59 484 - - Scarpani o loa r; de Assia da
galochas, pantufas e Polainas
Silva - Classe 8. nelos,
'rol rogação de iydre-is
1111 . 11-1) ela a l etrópola - Requerer.
^ rn fa ca do R. 297 113, da recorrenN.' 497.1121
Cometei)! - Vic- te.
ia II. Seaa111111 • Jt.1;:la
Farreira da Costa Junior Intera'a-'ic S. Trid. e Com. treForam mandada:: anatar nos pioccsbatais 5 Á 13.
("asse 17.
^arrendo an desrraho eme deferiu a sei': abaixo mencionados ,Is scift Lotes
Na 659 702 - Farra ira Leila
marca Eiarplast, têrmo 438.218). nro,nagações:
N." -155.
„ a,
lia-acrania
oataaia Era t . ,-872
Conialpha - Co- - Tantenho o despacho concessivo do
ma
1,t
N o 673.907 - Morl3trean •
uNtria Com. e lin- 'estro e nego acolhimento ao peClasse 33
pold-Werk-Chemisch
Phan.,;a7c
" 670 433 - • A Roia:mie
- porlacan Ltda. -- Classe 6 - Com d'ao de reconsideraaao.
cite Fabrik - Cl. 3.
a ante -ai. maquinas ensturadeieia Lata axela
Exigências
_
ta is.
41,
N9 673.908 - Claudcmur - . 1,nit •
PI-mama:e, tispold-Werk-Chemisch
'
Térmr, com exigências
N " 490.19a - Elexocret - ()aiC70.134 de Cal
che
Fabrik
Cl.
3.
a camarir:
c) et
Dai li
•
• ' 1 p-tr1nta liras. de Coner e awarenle
N° 673.909 - Lamnpum, -- I,.
- 1 -1 da Cata- ' • Sia:_vaita fal- i !I a Aia)
- Classe 46 la9 444.926 - Frigorifico Aramar
N9 491.732 - Lang - F. C. Lana da Brasil S.A.
•
ai ; L. da
pold-Werk - Chernisch Pra,t r.
clas...e
5W 464.514 - Fania - Fábrica che Pabrik - Cl. 3.
N." 1172 x?.Í1
c•,ri, o Restau- S. A. Ind. e Com - Cl. 46.
5W 496.7'33 - Magiar - F. C. Nacional de Ina ramento para AutO
Pa.
Na 756.503 -ra'
Cala
Paititarantr Latia S.A. Ind. e Com. - Cl. 46.
Veículos Ltda.
e
Participaçüzs
fináce
R A Fernando ,:
(li.
N9 452.976 - Transmet S.A. Com.
5W 498.800 - Ginásio - Helena
Territorial Ltda.
Cl. 16.
(:1:;sst.-; 11, 42 e In.
e Ind.
Mendes Pereira - Cl. 32.
Sinal de propaganda prorrogado:
947 - Emblemático .Rodolfiel S. A.
Ia:atuarem le
ralisportes, (inana-cio e Ilepre- Classe 33.
Lxpressaa de propaganda pror• aaaio:
N. 759.159 22 22 Manco a
aadia t é Boa -- Requerente -Etainco Importeatara e EsPortaClasse 2,
data
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N9 485.976 - Café e Bar Cruz Alde cumprimento da exigência no t;), anta Ltdr
te a apresentação da
N" 5 977 - Talho Santa Isabel
Ltda
das
Têrimios iquardando auferia:
Rádio Lidera at!Con.i.t
NP 756,384
N9 4,-.5.985
Jambot Cosméticos
Cl. 33.
- Rádio Record S. À.
Ltda.. ( Arquivem-se os processos).
Prorrogação de títulos de
estabelecimento

Reconsideração de despacho

N° 431.216 - Innítos
N 9 496.368 - Genésin
N9 488 450 .--- Mercados C:111a ir lá

Proci"tos
O Senhor Diretor da Diviso
S. A.
Mal -tic 1 i:•,,as C
'Marcas deu provimento ao pedalo d..
N° 494 50
loconsideração do despacho interposto F..quipamentos
Importa:R,: 4 e
no processo abaixo mencionado a fim
N° 496.420
portadora interterra Ltda .
de reformar a decisão anterior:
.1•110 .
N9 489.739 - Del-Pret.
Controls Company of America. (no
pedido de reconsideração do despacho
Prorrogação de aa! -aaa
Laia indeferiu a marca C C termo número 439.636) . - Dou provimento
['oram mandadas prorr ,oar as • s
-1c) pedido de reconsideração e reformo
intes marcas:
o despacho denegatório de ' fls. 7, verM. SaiN° 757.980 - laspeai
so, a fim de ser concedido o registro.
O Senhor Diretor da Divisão de dinha S. A. Lad . e Com. - Claase
Marcas negou acolhimento aos pedidos 46.
N 9 758.163 - jodora
jodoru
de reconsideração dos despachos interImportação e Com. - Claspostos nos processos abaixo meneio- S. A.
nados a fim de manter as decisões an- se 7.
teriores:
N9758.302 - Emblemática - E,.
Cl 42.
Bozz ano S. A. Comercial, Indus- Agostinho Ltda .
trial e Importadora e Karlsruher ParArquivamento de or .cessos
fumerie-Und Toiletteseifen-Fabrik F.
Wolf E, Sohn, G .1V1. B H ( nos pedidos de reconsideração do despacho Foram mandad as arquivar os seque deferiu a marca Lanoderma Termo guintes processos abaixo mencionara»:
N° 346.908 - Schw a rz Laborató414.890).
rios S. A.
Tecnar - Soe. Técnico le Com . ,
N° 384.653 - Companh ía de Tintas
Administração e Representações iatcla e Vernizes R. Montesano.
( no pedido de reconsideração do desN9 406.968 - Isaac Kauthnan.
pacho que deferiu o titulo Tecnal fezN° 408 588 - Boa-. Castelani
mo 429.855)
Cia. Ltda .
Bial Farmacêutica Lado (no p 'elido • N9422.212 - F:r.finand Pendes.
de recorsideração do despacho que de- Youyoute.
feriu a marca Prolongai termo número
N° 426 231 - Cia . Agr) • Pecuária
425.893).
Marcomo.
lbesa - Ind. Bras. de Emb?knens
N° 427 .008 - Francis :o Rodrigues
S. A. (no pedido cle reconsidet ação
Margariaa Di as.
do de(oacho que indeferiu a maica
N° 427.555
fair la Carvaffio.
Matic tí:.rmo 442 . 231) . - Nago acoN9427.562 - histala ões e Montalhiment ) ao pedido de recoasiden--ição
gens Ferrar, Ltda.
impetrado e mantenho o deseacho deN9 427.568 Empresa Bras. de
negato do registro.
Engenharia Lt da.
N9 428.172 - Gr Modas Ltda.
Transferência e alteração
nome
149 428.208 - Wilmington Representaeões Ltda
ri,) titular de prolesso
N9 428.401 - Instalações e Mon•
ilianciaeos anotar as s'ominte.s tagens Ferrari Ltda.
N9 438.061) - Soe. Afro-Americana
o ansfca-Cncias e alterações de nome nos
de Exportação Ltda.
Processos abaixo mencionados:
519 439.803 - Probiotical LaboraGrine., Paz. Com , e ind S A. (no
tórios Ltda.
pedido de alteração de nome marca
da
N 9 443.586 - Cimbra Cia, IndusPr.go de Ouro n° 174.074).
tri'l Minas Brasil.
• Kaiscr leep Corp. ( nos a edialusdc
N . 445.979 - Fábrica de Bebidas
alteraçZr de nome da nroa a Willys Cordeiro Ltda.
N 9 446.354 - Madeireira Amanbai
Oyerlaad n9 (72.087 e feepsa, nú-

NOTICIÁRIO
Oposições

AVM - Auto Equipamentos S. A.
(o p osição ao têrmo: 125.680 - Privilégio de Invenção).
Artigos para Presentes Rocha Mattcs Ltda. (oposição ao têrmo: 88.228
- 2 - odelo de Utilidade).
mercados Pc-Pag S.A. ( o.o...ção ao termo: 135.622 - Mo..a mo de Utilidade).

Setembro de 1966 . 3887.
O n° 132.180 priv. invt.nçao "Proderivados'
cesso para a produção
básicamente substituídos de 7 halogeno
tio fenil feridil ominas" de Deutsche
Gold Und Silber Sc.heideanstalt Vor
mais Roessler pontos publicados
8-7-66 estabelecido na Renública
dera! Alemã:

e-

O n9 132.337 piiv. jns em alo para
"Fabricação de aloreto de a ult.:11 ia . de
Imperial Cheinical Indlistriess pontos publicadm; cai 8:7-61',.
O n" 134.046 priv.. inveoçao Má •
quina e processo pa einpacot .. r arogos a ser fechada a (atente - . de V(O.sapak Filia' and Packaging Machinerv
Corp., pontos publicados em 8-7.66.

'Apar..
preparai:ao
de 19 nor testosterota, da Roussel
o termo: 158.211 - Modelo
Uclaf, pontos publicados cal 8-7-66.
ir
Alumínio do Brasil S.A. (OposiO n9 134.095 priv. invene;a) "Beneel o ao termo: 163.059 - Modèlo In- ficiador e polidor de cata de Corca 1- 'dal) .
melo Cianci, pontos publicados cai 8
Retificações
de julho de 1966.
Têrmos:
O n9 134.070 " priv.

Ciai Industrial Brasileira de Cal-tidos Vulcanizados S. A. (Oposiçoã feiçoatnento cai processo -

N9 126.358 - Priv. inven -alo "Um
Piocesso para a Produção )2 4 Cloro Delta 4 - 3 Ceto Esteroides" de
Soc'eta Farmaceutici Itália, pontos
pu": 1 *-ados em 15.6.66 retificado em
4.7 'S.
N" 135.542 - priv. invenção Nora::: e Originais Disposições em Irri-

O n° 134.131 priv. inveraaio "Conjunto extrusor para materiais termoplásticos multicoloridos", de Oito Felts
de La Roca e Wilhehn Link( , pontos
publicados em 8-7-66.

O n° 136.011 priv. invenção "Máquina motriz principalmente motor Diegados- Vaginal" de ivietalurgica e Es- sel de quatro tempos'. de Faryrann
tamnaria Selopa Ltda., pontos pu- Diesel Farny e Weidmann. pontos aso.
b l icados em 17.5.66, retificado em blicados em 8-7-66.
16.6.66 e 30.6.66.
N 9 160.362 - Modêlo industrial
O n9 135.531 priv. invenção para
rir' a Capa para cobrir Botijões de a Instalação sintonizadora cle canal para

Gás" de Virginio Montem Filho,
noa, tos publicados em 8.6.66, retific ad o em 30.6.66.
519 162. a3,5 - Modelo industrial
"Novo e Original Modelo de Cam-

receptores de sinal", de Rádio Corp
ot America, pontos publicados em 8
de julho de 1966, inicio do 1° ponto:
Uma instalação sintonizadora, etc. ...
painha" de Sletro Bell Representa- e o inicio do 39 ponto: Uma instalacões Ltda. Pontos publicados firn 8-6 ção sintonizadora, etc. ...

de 1966 retificado em 30.6.68.
O n9 160.215 modelo industrial - Ori519 112.951 - Priv. invenção "Processo de Prenaração de 19 Nordeso- ginal coberta para , bico de lavador
xicorticosterona e seus Esteres" de de párabrisas", de Fereta foonti, pontos
s . 'ntex S. A . • pontos publicados em publicados em 12-7-66, inicio do 1°
9 .7.66 no interior do 1 9 nonto: 17 ponto: Original coberta para bico de
i"enregneno etc... e no interior do lavador de_ porá-brisas' constituid apor
4 9 "mito: ...etinilandroSteno-17 etc... uma concha Metálica ou plástica, caN" 121.811 - Priv. invenção "Um
liara obtenção de Rifarnici- racterizada por se apresentar, vista eni
na" de T enetit S P A, pontos publi- elevação, com a linha superior reta,
cados em 8.7.66, final do 5 9 ponto: etc. ...
...a soluc .5o com benzeno.
O n° 119.926 modêlo industrial
N 9 125.194 - Priv. invenção "Ni)vo modelo de porta-seios' . de
"Aperfeiçoamentos em ou relativos a
Bombas de Engrenagens" de Cons- Thiebaut 5 Cia. Lida . , pontos publitruções Tecnomecánica Jupiter Ltda. Cados em 24-8-66, depositado em 6 de
pontos publicados em 8.7.66, inicio junho de 1960. .
do 1 9 ponto: 1 - Aperfeiçoamentos
O n° 157.628 modelo industrial "Um
em ou relativos a Bombas de EngreS. A.
nagens"- caracterizados pelo fato de novo modelo de miniatura de forte',
mero 19!. i481
N9 446.379 - Santino Benigni.
se apresentar a carcaça i:51a bomba de Francisco Ortega Alone° e Andres
Rumex - Ind. Quitnica o Farata1 9 446.732 - Afra - Soc. Civil com duas câmaras distintas atra- Luis Lavin, pontos publicados em 29
5
(vodca Ltda . (transferência para o seu de Administração Ltda.
vessadas por dois eixos paralelos,. de agi:isto de 1966, 2 9 ponto: 'Moo
nonir e. - marca Glubis ny 228. 8251
etc...
N 9 447.438 - The Falis Corp.
modelo de miniatura de forte. tudo co.
- 449.921 - Companhia de EmN9 127.283 - Priv. invenção para mo substancialmente descrito, reivindi.
Diversos
preend i mentos Gerais - C.E.G.
"Bloco de empuxo para escarifica519 449.922 - Companhia de Em- dor montado em trator" de Cater- cado e representado no desenho apen.
op
pr
ncliinentos 'Gerais - C.E.G.
Isaac jackson 5 Sons ( Dosteners)
nillar Tractor Ltda., pontos publica- so.
519 455.134 - Ind. de Calçados dos em 8.7.88 no interior do 29 iraiI „rd . O:o pedido de trate iei éricia e alO n° 127.449 priv. invenção para
to: ...posição substancialmente "Processo aperfeiçoado para produção
teraçrio de nome da marca 0"149.1141. F i ai] Ltda.
519
455.444
Fáb.
de
Móveis
e
Vivertical num mecanismo de tração li- de hexametilenotetramina", de Monte.
-- Arco, aa. se o pedido
anotação de
^R t t
"f 9. Tereza Ltda.
gado, etc. ... e o finai
. . de em- catini Società Generale Per L'Industria
nsterenam, gol Mira
alo de nume e'
N ç' 467.775 - Leonardo Vinholo. puxo para trás.
( uoprimento da exigiai ia.
Mineraria e Chimica, pontos publica.
N9 468.334 - Stilnovo S.A. Ind.
N° 129.544 priv. invenção "Ras- dos em 12-7-66, final do 3° ponto:
Reho!ao Brasil S. A
ir astei ;meia Com . de Administração. .pai a o ...au ;lume ia ala 1 . Ca 1' 493.366) .
519 460 . .940 - Brasiluso Difusora pador portador de elevador tom pás preferência sob pressões de ordem de
em "V" - de Deere and Co, pontos 100 a 1000 Kg/m2.. Final do 4 9 pon.
Rceanaidero a ksoacho
C'"/...irri Ltda.
Tcwlk Bahhouth
519 469.900 - J. 5. Reis Se Cia. publicados em 8-7-66.
,,aro
to: ... de preferência entre 60
ar £1 9 5.929 - Jaime Frenkel.
o seu nome da ware atitono 487.778) .
O a? 129.640 priv. in% cação "Utna 70°C. A prioridade do correspondente
d
N9
"5
.
041
Proçrresso
da
PamReconsidero '3 despacha
válvula de plug" dr 'Th.? Continental "NOvo modelo de mochila", de Sérgio
--"....) S.A. - Propam
Manufacturing Co. pontoc publicados pedido depositado na Repartição de
Ótica Akaérica
transferência
t
519 485.947 - Republic Ind. e Re- em 8-7-66 final do )9 ponto: . . . do Patentes da Itália em 9-3-60 sob tulo
pai a c .-eu a0/11(' da nei . a o:irmo m) hi ..)s .--) 1-aeiíes E. A..
mero 4.072.
Aipim aa.sk o pemero 4N . 239) .
579 4 95.9,49, - Republic Ind. e Re- dito elemento Ktlaate.
.
r5.)'s S.A.
^-rk'n
O n° 141.312 ,'r,. a ,ençao 1-rodido e. ; motmje,
O n9 131.228 priv. invenção "Pro.
N° 495.9 n 9 - Inn.wdex Az Cia, Lida cesso para °reparai , arlitanatos
moa
inani in,auto d.,
p cesso para limpeza de um aparelho
N°
^5.971
Ind.
(
.---"iea
ides o.t.', & a São Be
*a. •
4i
ir. o ; lícos • de tendo um depósito de ácido maleico
halo leiloai 2 Indo,
"I
,
1,
• .l,.
\bal.,
thal
pz.b::tztdcis emi bruto e alcatrão", de Halcon Interna,
N"
975 - Café e Bar Mativ 1 lie 1 lpiolin
tui alma içado por talai Pauta Ltda.
tional Inc., pontos publicados em 12
- o ,
/ 66.
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Lourenço P Ribeiro e lesse Ferre ira
pontos publicados em 1 ,7 9-66 ponto número 2 - Novo Modeto de Mochila
como no ponto anterko, taracterizado
pelo fato de armação metálica referida
no ponto 1, receber uma corbertura de
pano, lona ou plástico ciotodo de bolsos nas partes laterais senclo um pequeno tamanho •no alto e de outro maio:
O n° 135.606 priv.. invenção " Aper- na inferior, sendo ambos guarnecidos
feiçoainento em mecanismo controlador de alças de fechamento.
•
de ,seqüênCia", de General Electric Co.
3 - Novo modelo de Mochila como
em 12-7-66.
pontos publicados
.
nos pontos anteriores, caracterizado pelo
O n9 126.001 priv.. invenção 'Pro- fato da mochila ser pro‘i :da de alça
cesso de produzir oligomeros de i bu- de segurança e de suipensõries para seu
teno • ', de Farhenfabriken Bayer Ak- transporte. Tudo como substancialimcnbengesellschatt, pontos publicados em , te descrito, desenhado e l'eivindicatio.
- ponto 2 - Processo de
N. 131.7(7 - Priv. invenção para
acórdo com o ponto 1. caracterizado «Aperfeiçoamentos em Registros de
pelo lato de que se empregam como Boiai> de Francisco Macedo leitosa
catalizador de polimerização permuta- pontos publicados em 1-9-66 estabeledores catiiint:cos anidros contendi) gi'u. cido no Est. da Guanabara.
pos sul fônicos, à base de poliweros
N. 120.55-1 - Priv. invenção paia
vinil aromáticos umectados.
«Aperfeiçoamentos em Aparelho de
3 - Processo de accirdo com o ponto Contato de- Gás e Liquido» de Carrier
2, caracterizado pelo fato de que os Corp pontos publ.cados em 22-8-55 depolímeros vinil aromáticos umectados positado em 23-6-59, .final do le" ponto:
contendo grupos fulfônicos são subme ... ser inturnescente. .3 ponto 14' tidos a um tratameiito posterior com Um engaxamento de acôrdo com o ponácido sulfúrico turneciaodo a tempera- to 13, caracterizado pelo lato do retarturas entre O a 2009C.
dador de incêndio compreender um re4 Processo de acOrdo coco os vestimento de tinta refratar-a a fogo.

de hdho de 1966, início do 1 9 ponto -Processo para limpeza de uni aparelho
etc. ... ponto 2 Processo de acôrdo com o • ponto 1, caracterizado por
ser realizado a urna temperatura na
faixa de 55 0 a 200°C. O final do 59
pcnto: ... com o fluxo de gases através de tubos.

pontos 1 a .3, caracterizado pelo fato
de que, como polimerizados umectado;
de compostos vinil aromáticos, são empregados polimerizados mistos de compostos monovinilicos e compostos polivinilicos onde o teor em composto poIn:Milico é 1-15, orelerivehnente 210%
eni pôs° do polimerizado misto.

N. 120.732 - Modelo de utilidade
Dispositivo Assinalad-or do Fun do Papel para Máquinas de Escrever em Geral» de Luiz José de Souza pontos publicados em 22-8-66, final do 2" ponto:
... quando o papel encimado entre os
dois rolos para seu término.

N. 120.713 Priv. Invetição «Um
Processo de Fabricação de Tubos ou
Hastes Claros consistindo de quartzo vidro de quartzo ou outros vidros tendo
alto teor de S10 2 fornos destinados
a fornecer matérias primas a este lorno»
de N V Philips Gloeilampenfabrieken
pontos em 22-8-66, 6" ponto: superior
O n° 162.793 modelo industrial do material . fundido.
modélo de afç apara suporte
N. 120.984 - Priv. invenção do péso". de Samuel Kestembaum ,pon«Aperfeiçoado Combustível Hidrocarbotos publicados em 27-6-66, retificado
netado para Motores» de Socony Mobil
C/it d2positades em 21 de seQi.1 Co Inc pontos publicados em 22-8
tenibro de 1964, estabelecido em São de 1966 estabelecido nos EU, da AméPaulo.
rica do Norte.
O n° 163.292 modelo industrial "OriN. 122.974 - Priv. . invenção ginal configuração em frasco (C)", de Processo para Purificação de EstreptoP.asticos Flextene Lida ., pontos publi. quinase» de Merck El Co Inc pontos pucridos em 27-6-66, retificado em 28 de blicados em 22-8-66. julho de 1956.
•
N. 124.541 - Priv.. invenção O n° 163.293 modelo industrial Ori •
ginal configuiacãf) cai frasco ( D , de «Processo de formar uma vedação en.
P ásricos Flextene. Ltda . , pontos pu- trebordas adjacentes d ernaterial filtranblicados em 27-6•-66, retificado em 28 te em forma de tolha na construção
de um elemento de filtro para fluidos»
de icilho de 1956.
O n9 • 129.004 modelo de utiiidade de • Pecalemit Liirnited - Pontos publi"No‘ as disposições em fixação de bo- cados em 22-8-66.
to:. , par pressão'', de Heraldo de Quei,.
N. 126.332 - Priv. invenção «Moroz. pontos publicados em 19-7-66.
tor de Combustão Interna por injeção
O n° 137.634 priv.. invenção "Bo- com compressão da mistura» de Dairnler
bina pneumática ", de Textile and Che-; Benz Aktiengesellschaft pontos publicanucal Research Co. Limited Vaduz, pu-1 dos em 22-8-66 estabelecido na Alefincado em 5-8-66: retificado CP/ 22 .nanha
dr agôsto de 1966. •
N. 127.750 - Priv. c • O n° 125.607 priv.. invenção "Urn «Carris Ferroviários» de Ecli!on N V
pi acesso aperfeiçoado para a prepara- pontos publicados em 22-8-66, retifico
ção de tereftalatos de polimetileno al- o ponto 12' - Carril do acôrdo com
um ou mais pontos precedentes, caractamente polimerizados , de Imporial
t`erizado pelo fato de .pie entre a coChemical Industris Limite& publicado
bertura e a união de ponta e as extreco, 11-7-66, final do 8° ponto: ... vamidades das barracas sã. o. colocadas cata licador de ester intertroca.
madas de cola'.
O n" 134.008 pricv. invenção "ProN. 130.717 Priv.. invenção cesso para a revelação de desenlio de
iAparelho Vendedor Universal» de The
o ri a ele-o-c ...tática" de Gevaert Pho•
Proclacten N. V., pontos piiiiiicaclos -lendo Co porns publicados em 22-8
ein 11-7-66, final do 189 : ponto: ... de 1966, inicio do 1° ponto: 1 - Aprir..iTr cação da 'camada fotocondu ,relho vendedor universal que compreende estruturas de prateleira, etc.
tiva .
O a.' 136.457 modelo de utilidade
N. 131.371 - Modelo de utilidade
"Novo modelo de mochila" de Sérgio «Novo modelo de berço desmontavel»
Final do 10° - ... granular de
0,1 - 500 micron. A prioridade dejraisiiada na Repor! Ição de Patentes da
A!emanha em . 23-1-60 e 14-7-60 sob os
ns. F 30.387. IVb/12 e F 31.666
IVb/12 o, respectivamente.
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de Ramos Gonçalves 5 Cia. Ltda. pontos publicados em 22-8-66.
N. 134.533 - Priv. invenção «.fru- I
ques Estabilizados para Veiculos Ferroviários» de Standard Car 'fruelo Co
pontos publicados em 22-8-66.

N. 136.360 -- Priv.. invenção •••••
«Aperfeiçoamentos em OU relativos a escovas metálicas industriais" de Agua.
ronte lnclintria e Comércio Ltda. portos publicados em 24-8-66 depositada t. tn
12-2-62.

N. l35.772 - Priv.. invenção «Transportador ou Carregriclo-) cie S°ejete de Constructioa D'Appareils Mecaniques Socam pontos pcblicados em
22-8-65, ponto n° 2 - Uns oieo segundo o ponto 1, caracterizado porque
os resialtos são realizados no miam ia,
do corpo, por chanframentos ou entalha..
mentos apropriados. 3 Uni ó leo „Se(junco o ponto 2, caracterizada porque
çsses entalhamentos ou chantriunentos
sio a l argados na direção da rotula e na
direção do um dos flancos do corpo,
de tal sorte que o coroo dos óleos se
reduza a Lima alma longiniclinal. a unia
placa longitudinal, perprencliculi r a essa
alma, e a um ressalto n i união da
chanfradura.

N. 136.563 - Modelo de litilidade
"Original moclélo de capa pt:ra enceradeira elétrica» de Plásticos Bustama
2-1-3-55.
Ltda. pontos publicados
N. 138.378 Pr:v. neenção <:Novo
dispositivo publicitário -- de Dr. Acyr
13. Girão" pontos publicados em 24-8 de
1956.
N. 138.570 Moi] . 1a de util:t1,ale
«Nova apresentação em Ia:moços molc.
dados por pedaços de coroas: -- de
Vicente Muniz de Farias pacto; palilicados em 24-8 66.

N. 137.699 -- Modelo utilidade
"Nôvo conjunto de espelhos retrovisores
para veiculos» de Irmãos Reileer cdi.
- Pontos publicados mi 24-8-66 iir al
N. 135.193 - Modelo de utilidade do 1" ponto:
como um prolonga«Conjunto Elétrico Automatic° Tornei- mento central.
ra Chuveiro Bebedouro» de MetalúrgiN. 135.53-1 - Priv. ¡nvc,
ca Bartelle Ei Cia. Lida. pontos publi- pensador de calor com liga:G ...is trilascados em 22-8-66.
versais entre as pás da ventoinhas" de
N. 136.605 - Priv. invenção - Ingebrog Laind pontos palilicados oro
«Aperfeiçoamentos em aparelho domés- 24-8-66, a prioridade depo;itec lo na Re-,
tico para escovar esfregar e absorver» partição de Patentes alemã era 1 de a iiii
de José Francisco Lopes e Tini fick Sul- de 1961 sob tly L 38.6521a1171,
tani Jr. pontos publicados cm 22-8
N. 116.276 - Priv. inimoção
de 1965.
"Dispositivo para contrôle de direçaio
• N. 126.765 - Priv. invenção - para motores sincrónicos de partida ccc«Aperfeiçoamentos na preparação
de tomáticas" postos de Controls Co', Ot
ool lmeros resistentes a solventes» de América pontos publicados n 218 de
W R Grace ei Co pontos publicados 1965.
em 23-8-65 estabelecido nos E.1_1. da
N. 126.124 -- Priv. i0 • t:. j1k) •••-r,
América do Norte.
«Interpolimeros e processo para preoa.
•
N. 130.061 - Priv. invenção «Sis- ração dos mesmos» de ). T Eaker
tema deaControle Remoto Eletro Mecâ- mical Co ponto; publicados em 24-S de
nico", de Admiral Corp pontos publica- 1966 estabelecido nos E.0
dos em 23-8-66 no interior do 1" pon- rica.
to: ... eletromagnéticos etc...
N. 136.347 - Priv. «Novo Freio de Emergênc'a para Veículos» de Bentivoglio Mariai
plicados em 24-8-66.
N. 136.351 - Priv. inveoção
dispositivo gerador de ondas acilciticas
de
destinadas a afugentar passamos )
Sergio Otero pontos publicados em 21 8
de 1966, retifico o final do 2 , ponto:
... na mesma barra. Final do 3 5 pon•
to: ... solidaria com dito membro, fica
5 - Um dispositivo de acordo com disposta horizontalmente.
o ponto , 2, caracterizado porque os reN. 137.307 - Priv. inwnção cipientes são autônomos e mantidos «Implemento Agrícola Destocador C.a
como uma espécie de revestimento por Pés de Café» de Decio Grizzo pontos
peças de sustentação.
publicados em 24-8-66 depositado em
- 6 - Um dispositivo segundo o ponto 20-3-62.
5, caracterizado porque es peças de sustentação têm a- lbrma de cunhas ocas
N. 123.810 - Priv. invenção cujas faces laterais formam corrediças
«Processo
de preparação de derivados
para os recipientes autônomos.
5 hidroxi - 19 -Nor Androsterticos»
N. 130.097 - Priv.. invenção
«Processo de preparação da amidos 6.8 de Roussel Uclaf pontos publicados eia
Ditiooctanoilicas» de Fujisawa Pharroa- 4-7-66 retificados em 28 - 7 -66 e 10-8-66,
ceuEcal Co Ltda. Pontos publicados em no interior do 1 , ponto: .. delta .,
24-8-66.
9 ( 10) 3-metil 7-ceto etc....
N. 134.691 - Priv. invenção N. 137.307 - Priv. invenção «Fios de Fibras Artificiais e Processo «Implemento Agrícola Destocacior
e Máquinas pára sua Obtenção" de Ernest Schagg 6 Sons Limited - Pontos Pés de Café» de Decio Grizzo pontos
publicados em 24-8-66 depositado em
publicados em 24-8-66.
- 20-3-1962.
N. 104.205 à,- Priv. invenção N. 137.716 - Mod9lo de utilidade
«Aperfeiçoamento em ',atice • Isento de
Emulsão Ficador» de W. R Grace 6 «Novo tipo de carburador para moto»
Co ,pontos publicados em 24-8-66, final rés a gasolina» de Pandelis Haralam.
do I' ponto: ... mínima entre 68°C e bos Haralambides pontos publicados • en
77"C., conforme está indicado na figura 24-8-66.
2. Final do 10": mínima é 68°C.
N. 128.249 - Priv. invenção Final do 11: ... temperatura mínima «Aperfeiçoamentos em ou relativos o
é 68°C. Prioridade depositado • na Re- menacnismo de retenção aplicado a ma.
partição de Patentes nos Estados Uni- cacos mecanicos» de Indústria ,e Comérdos da América em 19 de agetsto de cio Irmãos Cestari S.A. pontos publi.'
1957 sob &' 679.005.
cados em 24-8-66.;
N. 129.439 - Priv. invenção «Aparfeiçoamentos em moldes para calçados» de Lambert Howarth 5 Sons
Limite.d pontos publicados em 24-8-66
estabelecido na Inglaterra.
N. 137.293 - Priv. invenção «Novo processo e dispositivo para melhorar após o vazamento ou fundição
a qualidade dos lingotes» de Henri Jcan
Daussan pontos publicados em 24-8-66,
seguem-se os pontos:
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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 Departamento.
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Trinos as. 740,889 a 790.928, de
21-3-1966
Confecções Zé Beto Ltda.
São Paulo

Classe 4
Substâncias e produtos de origem ani
ma i vegetal ou mineral. em broto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto. argila refratária. astáltico
bruto, algodão em bruto. borracha em
bruto. bauxita. benloim. breu. cântora
entaliam chifres, ceras de plantas: ceras
vegetais de carnaúba e aricur., crina
de cavalo, crina em geral. cortiça em
bruto. cascas vegetais, espato. ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre. fõlhas, fibras vegetais. flores
cacas. grafites. gomes em bruto. granito
etc bruto. kieselghur. líquidos de plan.
tas, Iates em bruto ou parcialmente
prensados. minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente traba
Itados em toras. serradas e aplainadas
manganês. óleos de cascas vegetais,
mica. mármores em bruto. óxido . de
gazes solicfificadores gelatina, giz. clivados. plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições. pedras britadas. piche em bruto, pedra calcária
piantas , medicinais. pedras em bruto
grebrache, raizes vegetais, resinas. realnas naturais. residuos testeis, silicio
uivas. talco em bruto. xisto, abro
betuminoso e allicato
Classe 25
Para distinguir: Bibelots, cartões postais, cartazes, displays, desenhos artísticos, decalcomania, estatuetas, estampas, gravuras, frutas de vidro, figuras
de ornatos, fotografias, imagens, manequins, maquetas, obras de pintura, cartazes para decorações e para exposição projetos, mostruários de mercadorias diversas para propagandas
Classe 2
substâncias e preparações químicas
pisadas na agricultura. à saber: adubos.
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxehos, cianamide de cálcio
!torno adubo para o sblo defumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas. extratos de
nuassia para fins hortícolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano. inseIfugos. massas para enxertos., pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas dani•

para sorvetes, palitos para dentes, táboas de passar roupas. táboas de carne.
tonéis torneiras, tambores, tampas,
suportes cle madeira
Classe 2b
Para distinguir: Artetatos de mataria
plástico e de nylon: Recipientes tabri •
cados de material plástico. revestimen
Para 'distinguir: Absorventes, acetona, tos confeccionados de substâncias ani
ácidos. acetatos, agt • ntes químicos para mais e vegetais: Argolas, açucareiros
tratamento e coloração de fibras, te- armações 'para óculos, bules, bandejas
cidos, couros e celulose: água-raz, al- base. para tele lsanes, baldes, bacias boi
bumina, anilinas: aluanen, alvaiade, al- sas. catxas. carteiras chapas, caba:
vejantes industriais. aluminio em p6 aara ferramentas uteasilios. .cruzetas
amoníaco, anti-incrustantes, anti-oxidan- :aixhs para acondicionamento de alites, and-corrosivos. anti-detonantee, azo- mentos, caixas de material plástico para
tatos, água acidulada para acumulado- Daterias, coadores, coas, canecas co
res. água oxigenada para Fins industri heras. co9chas. cestas para pão, cesti
ais amônia: banhos para galvanização. abas capas para álbuns e para livro<
benzinas. benzol, betumes, bicarbonato :atices, cestos, castiçais para velas
de sódio, de potássio: cal virgem. car- caixas para guarda de objetos sim,vões, carbonatos. catalizadores.. celulo- :hos. coadores para chã, descanso pare
se. chapas fotográficas: composições. ex- acatas, copos e copsnhos de plátot',
tintores de incêndio, cloro, corrosiVos. para sorvetes, caixinhas de piardes:
éromatos, corantes, creosotos:•descoran- para sorvetes, colherinhas, pas,uhas
tes desincrustantes. dissolventes: emul- sarfinhos de plásticc para sorvetes larsões fotográficas. enxofre. ater. esmal- -ninhas de plástico para sorvetes disco:
tes. eestearatos: Fenol. filmes sensibili- embreagens de material plástico unha
zados para fotografias. fixadores. flui- .agens de material plástico pa ,-a sorvedos para Freios, Formol lostatos indus- tes estoios para objetos, espumas de
triais, fósforos industriais, flnoretos. sylon, esteiras, enfeites ' para autorn6
Fundentes ' para solda: galvanizadores. pratos, funis, formas paia doces, fitas
de:atit:as para fotografias e pinturas. solantes, filmes, tios de cemlose. Fechos
glicerina: hidratos. hidrosCticos: impar- eões para chupetas e mamadeiras. guar
meabilizantes. ioduretos lacas; massas :lições para porta-blocos, guarnições
nara pintura, magnésio. mercúrio, nitra- para liquiditicadores e pára batedeira:
tos. neutralizadores, nitrocilulose: Pro. para bolsas, tacas, guarnições guarni.
oxidos, oxidante. óleo para pintura óleo de trutas e legumes, guarnições .ty eiade linhaça, produtos quimicos para im- :arfai plástico para ctensilios e objetos
pressão, potassa industrial. papéis he- guarnições para bolsas, garfos galerias
liográficos e preliocopista películas sen- nara cortinas. larros, laminacos. piás
síveis. papéis para fotografias e análi- dcos, lancheiras. mantegueiras «alas
ses de laboratório, pigmentos, potassa, Jrinbis, pendedores de roupas, puxadonós metálicos para a composição de tin- res para móveis, pires. pratos palitei
tas, preparações para fotografias. produ-' ros, pás de cosiaha. pedras °ornes, artitos para niquelar. Pratear e cromar, gos. protetoes para documentos. pu•
produtos para diluir tintas, prussiatos, sadores de água para uso don,ésticc
reativos, removedores, sabão neutro, em outras ciasses, para aa para
sais. saliçilatos, secantes. sensibilizantes. cortumes. para marciaeiros. para sapasililatos. soda cáustica, soluções quími- ,eiros, para vidros pFisil Idesiva
cas de uso industrial, solventes, sulfa- porta-copos. porta-niqueis. porta-notas.
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou porta-documentos, placas, rebites, ri
pastosas .para madeira, ferro, paredes, abas, recipientes, suportei suportes pare
construções. decorações. couros. tecidos. guardanapos, saleiros tubos, tigelas
fibras, celulose, barcos e veículos, talco 'Mos para ampolas, tubos para seria
industrial, thmer, vernizet, zarcão
gas. travessas, tipos de material pias
Classe 3
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha,
Para distinguir como Marca genérica aTea para acondicionamento, vasos, si.
substâncias químicas, produtos e prepa- caras, colas a frio e colas não incIcida,
rados par asarem usados na medicina correiaa pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos. adesivai
ou na farmácia
Para ladrilros e adesivos para aZUlelOS,
Classe 26
anéis, carretéis par tecelagem e miarArtefatos de madeira em geral: Argo- lições de material plástico para indaa
las, alguidares, armações para balcões tria geral de plásticos
e para vitrines, artefatos de madeira
Classe 27
para caixas, bandejas, barris, baldes,
batedores de carne, caixas, caixões, cai- Para" distinguir artefatos de palha ::•ti
xotes, cavaletes, cunhas; cruzetas, cubas, fibra: Cestas, cestos, cabos para utencaçambas. colheres, cestos para pães, ílios, cestos para costuras, cestos para
capuz para cozinha, cabos para ferrapães. caixas para acondicionamentos.
mentas, cantoneiras engradados, estraaixas para enfeites, esteiras. embornais.
dos, esteirinhas, estojos, espremedeiras,
embalagens. estojos, guarnições pare
embalagens de madeira, escada, forutensílios, malas, peneiras. redes. réd‘ns,
guarnições para porta-blocos.
'mas
guarnições para cortinas, guarnições de suportes para filtros. sacola, sacos, telas
para assentos de cadeiras
'madeiras para utensílios domésticos,
Cliasse 6
malas de 'madeira, palitos, patos. piMáquinas ara: acabamento. achatar
pas, pinos. puxadores prendedores de
roupas, pãeinhas, garfinhos e' colheres arame, acondicionamento, adelgaçar

nhas, sais para fins agricolas. sais para
fins horticolas, substâncias químicas
para destruir Insetos. hervas e plantas
dan'nhas venenos contra ,a vermina.
venenos para insetos e visgos —
contra lagartas'
Classe 1

ajustar, alimentar água alisar, amassar. aplainar, arrolhar beneficiai °urdia' ortnquetai, brunir, cardar, caielar. compor. comprimir condensar. cusservas, cortar, coser costurar. clanti.
car. classificar, cravar debruar. debp.
lhar. desbagar, desbastara., descaroçar,
desernbrar, desintegrar. destnatar. de.
polpas. distribuir, dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar,
tabricar arame, tabricar artigos de cietal. Fabricar bebidas, fabricar calçados. tabricar chapéus. fabricar escovas,
Fabricar ferramentas . 4abricar gêlo. Fabricai móveis, Fabricar papel, fabricar
peçia, fabricar rebites fabricar roupas,
fundir, imprimir. Insultrat. perfurar, manar, prender. rebitar- roscar, seleciona. sepaar serrar tecer, timbrar torcer. tornear, betoneiras, til/milhos,
briaquetadores. cardadeiras, condensadores. 'travadeiras. dinamos, escavade.tras.
misturadores, motores prensas, rebitadores, teares máquinas insultradoras,
operatirzes.
motrizesmoto-motoras.
perfuratrizes, rotoras, e, peças integrantes destas máquinas
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil. azul da
Prüssia. a l vaiade de zinco abrasivos
algodão prepa.adc para limpar metais.
detergentes. eapremacctes, extrato de
anil. técula para tecidos fósforos de
cera e de machra. g goma para Javanderia. limpadores de luvas' 'IA:lidos de
branquear tecidos. liquidos mata c ordusas para roupas e mata óleos tiara roupas, oleina. Óleos para limpeza de carros. pós de branquear roupa. salicato
de sódio soda cáustica sabão em pó,
sabãe comum sabão de . esfregar e saponaceos. tijolos de polis e verniz
Classe 47
Para dist nquir combustiveis, lubrificantes substâncias e produtos destinados 3
iluminação e ao aquecimentoi álcool
motor carvão a gás hidrucarhoreto.
gás metano. butano t propano. gás 2T1,
garratado, gás liquefeito raselina. graxas Iubr:ficantes. óleos cc,mbustiveis.
óleos lubrificantes. óleos destinados á
iluminação e ao aquecimento óleos para
amortecedores. pttróleo e 4uerosene
Classe 94
Cigarros,' acendedores para clga-ros.
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo. bolsas para rapé cachimbos. carcinzeiros, estojos para cachimbo filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso. Isqueiras, parra .. para cigarros, piteiras,
pooteiras de cachimbos. porra-charutos.
rapé, sacos para fumo
Classe 45
mudas para a agricultura, a horticultura
e a floricultura. ?rores naturais
. Classe 43
•
Aguas gasosas, naturais ou artificklist
caldo de cana, caldos de frutas: guaraná: refrescos, refrigerantes: soda: xaropes p ara refrescos
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para 'animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum. aveia, avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos:bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canele,
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Publiermao feda de acordo com o art. 1:'.0 riu Cedl'io di li,,..
e inaurtr,al. Da data da publica rii:io começa:1'a.
a LOI'ler o rixa r 0 d ti) das para o deferimento do Pedido Duranie
n
poderão oprcseilar suas opom-N , s ao Drnrtrl?mento
Nacianai ou Propriedade
acitiele., mie se
pri ..iltlicadOs com o com . e:são do rerisire reauerido

Cm ima e -rui pó, cacau.' carnes. chã.
c..1 .inelis en g rolares, confeitos, l:TAvu
cominho. crente de leal... cremes
•
airaent k los, croquetes, compotas....can
ria • coalhada. castanha, cebola, condinir aios tara alimentos. colorantes.
tariariros, dendê, doces. doces de frui.) , ,• spinalre essenc:as alimentares, emervilhas. ensovas, extrarr de toé
•
n. ira farinhas alimentícios Ia !as féc»)..s, flocos farelo. fermentos. feijão
° faas trio s . f rutas sêcas naturais e cais z das. glicose aoma de mascar gor
ciai as. granulas. .grão de bici rielatina.
•
4:CrYa eiias, herva doce hersia
nt- e. hortaliças lagrstas. lir.guas. ímre
cr-icrisadc. le la cri pó. iecarras
leaPl fias. linguiça !curo. trasmariscos, mentehia
sialicias
,
aarira marmelada macarrai, mas),•-' traiare. mel e melado. mate, mass-• ai ri ri agaus. molhos. molusuos
•Hrra, raciraála. p is mosc Re p . ao20 , conustiveis, ostra, Jkas
•
t, .acs pralinés P i menta. p ós Prir%,
pie i c l es. peixes, presuntos. pa
ti- s p eta-rias pastilhas. pizzas pudias.
ri irlios rações balanceadas r ara açuirie'jaes, sal, sag(' sard.nhas
sar • i r a 'ia , so rvetes. suei de tnnate e de
tzT:oca. tâmaras, taPidri
treices, tortas. tortas para a1;
...reato d; ammals e aves, torrões
rinr.nho e vinagre.
Ciasoe 40

-1So.

:),,f(it
arn gral. de metal, vidro, de
ac-) • mar s eira. estofados 1/12 não. mela
-n(it:ais para escritórios: Armários
ar r • --a-- pa-ri banhei/o e para roupas
u s r ! . ..s, a!uídaclas. acolchoadas para
mio as, banc o.s.
balcões, banquetas,
r i ias domiciliares. berços biombos.
cr
carrinhos para chá e cale,
coa;
para donmitórios, conjuntos:
pri) ça'a de jantar e sala de • visitas,
con i anto s . P.raa terraços, larel'in e praia.
coi ,, ,mtoz de armários e gabinetes para.
rop;., e co , i,lha camas cabides. cadeiras
ranadrirs, cadeiras de balanço. caixas
• dn cl n o. colchões, colchões de Molas.
cl a nensa s . divisões, .divans discotecas
atar/.C , ra, espreguiçadeiras. escaivanintia, estantes, guarda-roupas., mesas.
mesinhas para'radio e televisão rnesinbas . para tekvisão, moldaras
pLy2, (10'3Ins p orta- retratos, au". t °na'
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaoeus. SOtá5 sofás-camas. travesseiros e

vitrines
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an:z bitter. branda+, conhaque, cer•
'teruet, genebra. gin. [ruma aco.
•
aeciar punch pipermint. rhum
sucos de frmas sem álcool, tinhas, ver.
mouth vinhos espumantes. Vinhos
quinados e wh:slrv
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borrirha para
utefato3 de borracha não ti.
elites em outras danes: Arruelas ar

- para juineJo ..)atente de Doma
umente de enass.s. oh:.,? , para coama,le,
'as ta at, ade ras. bO.i.s n iises p ari tr
eiones, borra:nas ai. • a carrinho: triOu,
:riais. bo r racha Dar? amortecedores
.min,has . de norracha parz, redeas, cochile
le ,notal. carharas de :o chupetas co'
racha. chapas e centros te mesa ui,
• arac entro de mesa ca ,es Ar. berra
iões masisiço.s de porradm cabos vara
ferramentas chuveiros, ca l ços de Dor
r ias de oorrache cápsulas de borracha
,:ha p ara mãe/imas. copos de oprrache
sara tratos dedeiras lesen r upideiras
discos de mesa, descanse para pratos
meostos embolos. esguichos estrados
sponias de bor racha 2[33 quebrajacti.
:Iara cimeiras, tios de borracha lisos
- ó rmas de borraaha guarnições Para
automóveis guarnicõ e s para veicules...
• anche ias p ara escolares, lâminas de
a orrache para degraus. listas de bar
-acha manopIrs maçanetas, proreto
-e: pare vara lamas, protetores
caro choques, pedal do acelerador. pe
Ui de partida peraz para busMa3
2rati r:POS pneumáticos, pontas de bor
cicia rara bengalas e muletas. rodac
nat-aiças, rodizios. revestimentos
:err Na , c, e isolador suportes, semi
aneuMatmos, suportes de cambio %ia
maca sapatas do pedal do breque, re
-eis, cantorias de vácuo suportes de
,ir-acua rosa norracha para mo,
fonas r:e partidas, saltos, solas e colmam
de borracha. surdinas de borracha para
s p acaçao a03 k105 telegráficos e teletlà
ruem travadcras de porta, tigelas
ticelas tampas de borracha paro conta
põtaa tiras de borracha Pa ra ela-ora
rão da substâncias adi:amas
Classe 35
Couros e ptles preparadas ou não, camurças. couros, vaquttas, pelicas, e arteiatc dos mesmos: Almofadas de touros: arreios, bolsas, carteiras, caixas.
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para ' livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portaChaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 32
Para dist nguir: Alhuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, hornai,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão.
nublizaçõea , revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Classe IS
Mios para guardanapos de papel

aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógratIns, balões lesta
teto para brinquedos) blocos para .
c Orrespondência, blocos para cálculos.
-locas para' anotações, bobinos, ' brochuras nãO impressas, cadernos de escrever. capas para -documentos, carteiras.

caixas de papelão, cadernetas, 'cadernos, caixas de cartão, casas para papelaria cartões de visitas cartóes c0

§calas carro: tecedores, a,swntos para ca
mercio i s. -cartões índices ouf a ti. rir
deiraç torrechw para aros, t,:ilentes
Mina, cadernos de par,et
cofre, buchas de estabilizado, buchas, e em branco para deSetliblà.

eS..ldr,t,

--tirões em 1 . '

"1111,111,a
ca,„ inOs
lembranra carreie :• de pai
cn y ckmes. envi . lu ,
itara charuto, (1,. •ri' papel
Ou udpeã, • uPtrw , .., Iôftias In Iices.
fo'h. s
celulose, ,girirrianapos livros
afio aapreia..s, livros riscais,
'os
coniabiliil mata-borrão. ornamentos
de papal , .,insparente. pratos, papeliah 's . papes de estanho e de alumin o.
arpeis sem impressão. imPei , em branco
para lOrrat paredes, p,rel olmaço com
ou sem pauta, papel cripta papel de
seda pape) impermeável. papel encerado
par I higiênico, popel impermeável
para copiar. papel para desenhos, paria) para embrulho impermeabilizado
papel paro encadernar papel para estravar. papel para imprimir, papel paraf i na para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente p. nal " para emb-ahar tabaco. papelão. recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papei
serpen tinas tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
•
rir c,lli,1ila

L01`.3!,

llldiJi,I 1 Lat.

Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação argolas para vedação, arruelas
para vedação; barbantes, barracas de
campanha betume para vedação, buchas para vedação, bujão (rõlha para
tarraxa ); cabos, canaletes, cordas, cordéis, cordoalhas, coraies, correias de
transmissão de tõda espécie; enxárcias, esferas para vedação; fitilhos para
amarradias, forros para vedação. fugelaça; gachctas; ¡untas para vedação;
lonas, lonas para freios de veículos;
mannuiras, massas para vedação, molas para vedação; rõlhas; tampões para
vedação (tios não medicinais), tendas
tiras para vedação, tubos para vedação
tultularõe s para vedação; válvulas para

Para distinailir:(
C L.) 'isiri
sL): da-chuvas,
30
guardasol, bengalas e suas partes intlintotes

Classe
Para dtstinguir: l og();1'-brinquedos, pa.ssatempus e artigos desportivos: Automitie, s e veículos de brinquedos, araMs de brinquedo, baralhos, bolos para
todos os espertes, bonecas, árvores de
natal chocalhia discos de arremesso
desport vo ligaras de aves e animais,
jogos C: armar, jogos de mana, luvas
para esporte, miniaauras de arensilims
()ornear:cos, máscaras paár espolie. na:)aleiras. redes para pesca, tarnbca tas
e varas para DC:".3Ca

Classe 29
Pi ri distinguir: Vaisouras, esp-ii:dores, escovas comuns, lambuzei e
vasculhos
Classe 21
Para distinguir: Veiados e suas partes
integrantes: Aros pata bicicletas, automóveis.: auto-caminhilas. aviões, amo:tecedores, alavancas de cambio. twecs,
breques. braços para veiculeis, 1.1ii,_22te, carrinhos' de mão e carretos
ehoiete5, carros ambulante& camin.t.iaras,
carros: tratores. Crure3- berços cor:r3carras-irriardees, carros.. ararNoa. carroce:ia:a. chapas ria•
calares para veiados. cubos de vricu.:ca,
corrediços para veicules direção, deaasradaires. estribos. escudas rolantra elavedares aura pnasroeLos e ilara carga.

engates para carros. tinos :te Cieção,.
trelas. tront-irw para veicule:: Quidão.
)ocornota'as, lanchas. motociclos, molas.
inorockletaa. motccargas mato tivaêas,
maniveias. navios. onibus, para-chcaues
para-lanras, para-brisz.s. pedais. Da:aia-ar
orlas, para bicicletas,, ralos ao r a facisZr.
roa. reboque. radiadores nora veieulcrs,
potes para veiculos, vauães veloc1r2Jogralor a
des. varetas de contrôle
rodas para velados. selins irc'cloi.
aceiera2or tróleis trolaibus varaes
carros: talaras ara-, .arros

Classe 48
•
Classe 20
Para distinguir; Per turr.es. essências extratos. água de colônia, ág ia d.e touca' Para distinauir: per:cal:os navais c zador. água de beleza água de quina
água le rosas. água de, a l tazeaa água
pare barba lo,.ews e sônicos pira 'os
cabeie!: e pare a pel2 brilhantina. bandolina, 'ha tons' cosméticos, hiladores
ir penteados. petrMeos óleos p ara os
cabelo creme revanascente cremes gol
durosos ,e (salmodias para limpeza da
Pele a . maquilaae - lepilatórios deso
dorantee vinauTe aromático po de arroz
e talco pertnniade ou dão. l apis para
pestana e sobranceiras mepados Para
embelezai cílios e alhos carmim Pare
O romc, e para os lábios, sanar r :remi
para barbeai, sabão riquido perturoad,
013 não, sabonetes,. tenntriclos em oo.
pasta ou liquido sais pertuawdos Daca
banhos pentes. vaporizador ni rtu
me; escovas p ara dentes ca p elos •labas
e cilios. sa q uinhos p ertilmaao prej-ara
dos e.II, Pó nassa 11:33/11.106. .;• ti!-310:
oras a tratamentr.lobas 1 -aio
ventes e vernizes. retnov •Niorts n t tal
lila glicerina
anta c5. Janci n C•
• prep,:t.01(,.
n,•ra
lescoion annac
mios e Pi nla•
'01 heals
•"
d pele
V."

ronauticos: ancoras, baias, cinta de natação, fateixas, flutuaCores para hirlroAnimais vivos C
iniacss
I jsii,.1.. aves aro , : err
g eral, icclusive do No i r la sêda
Classe lá
P. na distinguir: . Materiais para ri:insira.e decoraro.a: Araainassas. a gula.
azulejos, batentes na,anstres Noras de cimento. b l ocos tiara pavanertoAo. calhas. cimento. ea., cré. çnapas
solante:
edihros
ca
colunais.
-1 ,,,,pas para when-tia) , .
clágua.
'ias ri descarn;
artanold.-irlas esi,:eue crrinis,it .11?
base as-falta°. estacas ebtru•
nume meró íicas para construrõrs Mine
ad ripara. lambris. '13VLS
Os de reta,
de lunçan ages +nevais material iso•
• ira criara fria e ca i o/ ir, n • lhaa ;fiae.
ams pura r evestuurmtes rir nartiltS cria.
-h .*FIS congrtic, 0J.5 mo.alros arodu ro' la nase astá tiro til-Matos cura
rEn r iner/l N iliZ..nres ris ,r,lariicis'
.
p?,ire•
e cai
1',
11 M-911'110Sn,
, o1

to.inm•
pira revistimenic e untais winc na pa
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prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderetti apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

ai corres o

e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e da cafe
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de Metal precioso. serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turíbulos de metal,
turmalinos lapidadas e vasos de
Classe 9
Para distinguir instrumentos musicais:
Arpas, bandolins, birimbau, banjos, baterias, cavaquinhos, , clarinetes, contra.
baixos, cordas para instrumentos musicais, cuicas, gaitas, guitarras. pandeiros, pianos, pistões. rabecões, tambores.
violas, violinos e violões
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adáadeiras, ancinhos mecânicos e ernpilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para acerais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
Classe 8
ceifados para arroz, charruas para agriPara distinguir os seguintes artigos elé- aclama. cultivadores, debulhadores,
tricos: Rádios, aparelhos de televisão, destocadores, desentegradores; esmagapick-ups, geladeiras, marveteiras, apare- dores para a agricultura escarrificadolhos de refrigeração, encerakras, as- res, enchovadeiras, facas para máquipiradores de_pó, fogões, fornos e foga- nas 'agrícolas ferradeiras, gadanhas,
reiro& elétricos, chuveiros, aquecedores, garras para arado, grades de discos
balanças, fartos elétricos de engomar e ou, destes, máquinas batedeiras- para
passar. batedeiras, coqueteleiras, expre- agricultura máquinas inseticidas, mácriadores, liquidificadores elétricos, má- qu:nas vaporizadora, máquinas de
quinas para picar e Moer legumes e fundir, máquinas niveladoras de terra.
carne, resistências elétricas, fervedores. máquinas perfuradoras para a agriculestufas. ventiladores, paenlas e bules tura, máqcinas de plantar, motocharelétricos, refletores, relógios de ar re- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
frigerado formas elétricas, máquinas roçar, de semear; para asfaltra; de
fotográficas e cinematográficas cam- torquir, de triturar, de esfarelar terra,
painhas elétficas, garrafas tértnicas, re- para irrigação, para matar formigas e
gadores automáticos, lâmpadas, apare- outros insetos, para borrifar e pulverilhos de luz fluorescente, aparelhos de iar desinfetantes, para adubar pata
comunicação interna, esterilizadoree con- agitar e espalhar palha, para •aher
densadores, bobinas, chaves elétricas, algodão, para colher cereais, máquinas
comutadores, interruptores. toma rias de
para ains agrícolas, de
rorrente. fusível„ aparelhos fotogr't ticos amassadoras
e 'cinamitográgicos, filmes rev cindes cortar árvores, para espalhar, para cacombinadas para sebinóculo , . óculos, aparelhos d: aproai- pinar,emáquinas
cultivar,
de
desbanar, para comaquinas
mear.
cação. abat-jours e lustres
sacar, máquinas e ancinhos para forrapara lavar roupas para uso
gene. máquinas toscadoras. urõenaciadoméstico
ras mecâncas, raladores mecânicos, ra;,
Classe 13
los compressores para' a agricultura.
Adereços da metais preciosos semi sacha-leiras, semeadeiras, secadeiras.
Dreccifos e Seas imitações. adereços de
ircaciores de terra, tosadores de grapedras preciosas e suas imitações, mim'. ma. tratores agrícolas, válvulas para
nos de metais preciosos, semi-preciosos
máquinas agrícolas
e suas imitações, alianças. anéis, artielasse 5
gos de (antasi-d- da metais preciosas.
balagandans de metais preciosos ou Aço em bruto, aço preparado, açc
semi-preciosos, bandejas de metais pre: da, e ,.ÇO. .pena tipos aço fundido aça
Ciosos. berloques de metal preciosos. um .11:Rente trabalhado, aço peto, açr
ot
brint os de metal precioso ou semi- r ,.'•narto bronze, bronze em bruto
a i de
preciosos, bules de metais preciosas. I 1.11. :talmente trabalhado, brom
t)to-lze em pá. bronze eiy
carteiras da matais preciosos, colares
Classe 19
cio
tio
;humho em 5r.ute
,,irra
p..eclosos
ou
semi•prceiosos
Vidro comum, laminado. trabalhada de metais
car.ente me
iaalmente
int
em toadas as fornias e preparos, vidre costas de metais preciosos ..opos de ralleo cobalto bruto ou parcialmente
tle ouro
tio
lapidados,
ciosos.
diamantes
cristal para todos oa fins, vidro indus.
rlo couras,as estanhe nrure o,
trina com telas de metal ou campos fio de prata, fivelas de metais precio ,:ratmiha
trah.- , isado ferre em orut
metais
precioso.,
tólas
cafeteiras
de
ções especiais: amadas, aquários, as. sos
em
aarra
terrc
manganês terra veltni
metas
pra.
sadeiran almofarizes, bandejas, cube- jóias falsas. iantejolas de
ou parcialmente tratai
gxisa
en,
nrute
tas a-al e:hos. cântaros, aahces, centra ciosos. met:r d-is de metais pre losos nade
temperado gusa maieave.
imitações.
0:11,.(.,
semi-preciosos
e
&ias
cápsulas. copos, espelhos, asde
.tal (ato em feira larã$
Mn no, le
preciosas rara
ear.111 , :"n c:. f rasco.; fúrtnaa para do es de ouro pedras
'atai.
em chapas latão eur
il
,
n
h
per
tO
fôrrmo .ra leira° , fios da vidra, gar- dras seini-precs par,. jóia

lelmentaçao. peças ornamentais de el.
acento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anta,
ileidos para uso nas construções, parajudas, portas, portões. plsos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas> tacos, tubos de vtntilação, teltquets de cimento, vigas, vigamentos e
vitros
Classe 17
Artigos para escritório, almotadaa para
carimbos, almofadas para tintas. abridores de cartas. arquivos, borrachas
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos. cofres.
canetas, canetas tinteiro, =atua para
desenho, cortadores de papal. carbonos,
carieboS, carimbadopes, cola para papel,
colr.dores. compassos, cestas para COP
resaamIência, desenhadores, duplicado
'res, datadares. estofos para desenhos
este paro canetas, estojos ema minas,
esquadros. estojos ¡sara lápis. espetos
estiletes para p apéis, kuradores, fitas
para máquinas de escrever. grafite:
para n;-,piseiras, rio= arábica. grampeadores. ltials em geral, lapiseiras. cio
quinas para apontar lápis. minas ,paea
grafes, minas para penas, máquinas de
eseaevca, máquinas de calcular. maquinas de amar. máquinas da multiplicar
mate-aatos. porta-tinteiros. porta-carirn
bora porta-tápls, aorta-canetas, porta
cartaa, prensas, orendedorea &a papéis
percevejos para p apéis. perfuradores
:éguas, raspadeiras de borrões. stencils
para min/et:vaias, tintas e tinteiros
Classe 18
Para distinguir armações c munições da
guerra e caça: Alfanges, arpões, balas,
baionetas, canhões, carabiaas, chumbos
Vara caça, cartuchos, dinamite, espoletas.
explosivos, espingardas, fases. fogos de
araficloa, tnetrariadoras. pato/es,
aor.a, punhal. rvulvar
Classe 15
rara distinguir: Artefatos de ceâmica,
porcelana.' faiança, louça vidrada para
liso caseiro aparelhos de chá, de café,
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures i r. 'ampla°,
açucareiros. apanha-moscas. bacias de
laandeijas banheiras, biscoiteiras
bidês, boalas, bules, cafeteiras canecas
sastiçais, chavenas, centros de mesa,
ompoteira, cubos& descansos de porcaana, escarradeiras, aseremedores filtris
funis, garra ças, globos lard:neira's ¡aros, jarrões, lavadedos, Lavatórios leieiras. maçanttas de porcelana, miante!pairas, molheiras, morin,gas, palite:ros
edestais, pias. pires; polvilhadire,
porta-facas, potes, puxadores, receptaalos. sale:ros; serviço de chá: taças
Vara café, travessas, terrinas. orinóis
vasilhas, vasos sanitarios e xícaras

rafas,' garrafões, g-mus. • ..-.1.1os, haste,
jarros, jardineiras, licOreiros mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias, paliteiros, potes, Pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasas, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas; vidro para
automóveis e para bara-brisas e
afearas
Classe 10
Agulhas cirúrgicas, agulhas para injeção, algodão hidrófilo, agulhas de platina para injeção, alavancas para fins
c:rúrgicos e dentários, alicates para dentistas, bisturis, boticões, brocas cutelaria
para fins iirúrg:cos, esparadrapos, fundas, gaze antiséptico e para fins cirúrgicos, guta percha para dentista, instrumentos para cirurgia e medicina, .:rrigadores cirúrgicos, luvas de borracha
para cirurgia, pinças cirúrgicas, seringas
para injeção, termômetros clínicos, tesouras para f:ns cirúrgicos e ventosos

ligas metálicas. limalh;a
marnaaio, reanganas, mctalr rüli: tr.
deados ou parcialdrente trabalhados, metais em massa metais e.stainpaloa,
metais para soam algum e zinco
Termo na 740.920. de 21 - 3 - 196u
Vergalhões,

Confecções Zè Beto Ltda.
Silo Paulo

Classe 33
Sinal de proparaanda

Tarmos na. 740.930 a 740.932, de
21 -3 -66
Manufatura de Metais Magnet Ltda.
São Paulo
21, A
1
4...N....mi,

r&
tir
ényásrala gagsken

• Caasse 5
Aço em bruto, aço preparado, cçc
doce, aço para tipos, aço Fundido aça
parcialmente trabalhado, G ço pálio. aç
refinado. bronze, bronze em bruto 'ui
parcialmente trabalhado. tironze á

manganês, bronze em pó, bronze em
parcialmente preparao cimento mc.
barral,. er., fio, chumbo em bruto csu
tâlico, cobalto, bruto ou parcializ:.ni::,

trabalhado, cour,içns, estanho ;.)rus)
parcialmente trLi'oz,;:.a...1o. tztfo em
em barra, (erro IT5I000n:s, LITJ c ucLio,
gusa em bruto ou parcialmaate
ihado, gasa temaerado, gusa aui.'cár..21,
lâminas de metal, lata em lóira,
em falha, latão em chapas, latão em
vergalhes, • ligas metálicas,
magnésro, manganês, tnetaia não trabalhados ou parcialmente trabalhadaa, metais em massa metais asrampalos,
matais para solla, níquel e zinco
.
Classe 11
Ferragens. ferramentas de trirIa espécie,
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas.
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, biniboaieres;
bules; cadinhos, cadeados, amaçai.% colheres para pedreiroa correntes. cabides:
chaves; cramonas, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões. canos de
tanta chaves de fenda chaves isglésa.
cabeçóas, canecas. unos. cachepots.
centros de mesa. coquctele;ras caias
para acondiLionam en to de a, mentos.

•
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MARCAS DEF•SIT
Publicação feita de acordo com o su t. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começares
a correr o prazo de 60 dias para o deferimenào do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industriai aquêles que se julg arem prejudicados com 8 concessão do registro requerido
caldeirões, caçarolas, Chaleiras. eateteiaas, conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma": deitas; formõas. Si3ices, ferro pare corta:
capim, ferrolhis, facas, facões, fechaduras ferro c,anuia a carvão, seruteiras,
funis fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frig • deiras; ganchos,
grelhas gar‘os, ganchos para quadros
goazis para darruagens; insígnias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo:
jarras; machadalhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos darretas. matrizes; navalhas; puas; pas, Pregos, parafusos, picões, porta-gelo; p0seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebites, reçi adores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, ' sachos, ;sacarroaia: tesouras. • talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes travadeiras, telas it arame, ;orneiras, trincos, tubos para encanamento
tri l hos para pintas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasas, vasilhames
'e verruma
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó, fogões, tornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores. liquiditicadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas,. fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz tluoresceuie, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores. bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusível,. aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculas, aparelhos de aproximação, abat-jourá e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.9 740.933, de 21-3-1966
(Prorrogação)
Util S.A. Indústrias Mecânicas e
Metalúrgicas
São Paulo

filamento de boreacha para vedação, tiras e canaletas para juntas de vedação
Termo n.° 740.934, de 21-3-1966
(Prorrogação)
Adhemar de Barros Filho
São Paulo

PRORROGAÇÃO'

SlFDifSi'SJô

and516£11tp

passamaries, pavios, rédeas, nadas
des, sacas, sinhaninhas para vestidea
telas, tampos para almofadas, não 'ma
zeado parte de móveis, artigos êst20
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta°
PR012,11000
seda, raiou lã pelo e fibras não
UNSP
incluidos em outras clasaes
Xradaetria rwmoUeik-6-: Para distinguir: Aguardentes, aperitfla
vos, an:z, bitter, brar-dy, conhaque, cel.
vejas, kernet, genebra, gin,
lima
res, nectar, punch pipermiat, chalra
Classe 49
Jogos e passatempos: jogos de tômbola sucos de frutas sem álcool, vinhos, vewa
mouth, vinhos espumantes, valuta
e bingo
quinados e wh:sky
Termo n.° 740.936, de 21-3-1966
Classe 22
Mosane — Mão de Obra para
Para distinguir: Fios de algodão, câConstruções Ltda.
nhamo, luta, lã, nylon, fios plaaticoa,
São Paulo
fios sintéticoa, fios de seda natural o
rayon, para tecelagem, para bordaa,
para costura, tricotagem e crochê. Fios
MOS AME
e linhas de tâcla espécie, fios e linhas
para pesca, linhadas de aço para
São Pmulo- CopatsA
Pesca
Classe 37

Classe 41
Alcachofras aletria, alho, . aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
arnendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau. carnes, chã,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leae. cremes
dimenticios. croquetes. compotas, canpica coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de trutas espinafre essências alimentares. empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toemate. farinhas alimentícias, favas féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão
f:gos frios, 'auras sêcas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, aorduras, grânulos, •grão de bici gelatina,
goiabada. geléias. herva doce herva
mate, hortaliças lagostas, línguas, leite
condensado, le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada macarrai, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para tp:ngaus. Molhos. moluscos.
inciStarda. mortad ', i a, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos. patês. petit-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
sanduiches. sorvetes. saci de tomate e de
frutas, torradas, tap:oca. tâmaras, talharim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
moída e torrado
Termo n.° 740.937, de 21-3-1966
Bar Lanche "Sévla"
c.;ão Paulo

v
Classe 31
Marap,,eiras. gachetas, tubos, anéis de
s. calaça() para junção. arruelas. esferas e.

Termo n.° 740.935, de 21-3-1966
Walter Heymann
São Paulo

7, A

Classe 41
Refeições pia atas

Classe 33
Mão de obra para construções civis em
geral
—
Termos os. 740.938 a 940.942, de
21-3-1966
Morungaba Industrial S.A.
São Paulo

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim,
caro& casemiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta. farsas,. linho nylon.
eace-paco, percaline, ratai. ?avo% seda
natural, tecidos elásticos. tecidos im.
oerzaeabilizantes e tecidos de pano coara
a- vestidos
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados. braçadeiras.
.borlas, cadeados caas ara móveis e
:anos, carapuças para cavalos, cordeões, debruns. lã, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galar
dates lam p arinas, mochilaa, mosquiteiros nesgas. ombreiras e enchimentos
pare roupas de homens e senhoras
panos nata enfeites de móveis. nãa
fazendo parte dos mesmos, palmilhas

Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas- colchas, co.
bertores. es tegões, tronhas, guardanapos, jogo• bordsa.os logos d. toalliaa,
lençóis, mantas gira camas, aanus para
cosinha e panos de pratos, toalhas a2a
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para cia e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toa/hW:ma
'(cobre pão)
Classe 31
Barbantes, barracas de campÁnha, canaletas, cordoalha, cordas, correias da
transmissão, cobertura sde lonas, fitilho.%
guarda-sol para praia, gaxetas,
lonas para freios, mangueiras, mangotea
rolhas, tampas. tiras, tampões, tendas e
válvulas de vedação
Termos ns. 740.95 la 740.954, de
21-3-1966
Metalsalts Corporation
Estados Unidos da América

Classe 2
Fungicidas e bactericidas para a
agricultura
Classe 4
Polpa vegetal e revestimentos orgânicos
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão p reparado para limpar metais,
detergentes, esprernacetes. extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
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cêra e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa. salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum. sabão de esfregar e saponáceos. tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 1 •
Preparados químicos para controlar o
limo na indústria 'de papel e inibidores
de limo ar apolpas
Têrmos ns. 740.'955 a 740.999, de
21-3-1966
'Colamarino S.A. — Metais e Ligas
São Paulo

CO-LAMARINO
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vidre
cristal para todos os fins, vidro latiu&
trial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras almotarizes, bandejas, cubetas, cadinhos. cântaros. cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, asratas. garrafões. graus globos, haste,
jarros. jardineiras, licoreiros mamadeiras. mantegueiras. pratos, pires, porta.
jóias. paliteiros, potes. pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas. vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidto pare
automóveis e para bara-brisas e
xícaras
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
.Plásrico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetas: Argolas, açucareiros.
armações para &cios, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos caixa de matmaal plástico para
baterias, coadores, co pos, canecas, con-

chas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibletos . cartuchos. coadcres para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
„para soraetes, ca:xinhas de plástici
para sorvetes. colherinnas. pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas dt plástico para sorvetes. discos,
embreagen de material plástico. embalagens de material plástico para sorvetes. estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para ait'Órrlõy ds, massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas, Sacas. guarnições quartil
:lições para porta-blocos, guarnições
para I:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de asa
Serial plástico para utensílios e eiljetos,

guarnições para bolsas garfos .' galerias
Para cortinas, ferro laminados, piásticos, lanche:ras, mantegueiras. malas
urinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentns pt:xadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-nique:s, porra-notas,
porta-documentos. placas, rebites toch.
nhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos. saleiro. tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos Para seringas, travessas, tipos de material plástico. sacolas, sacos, sagu:nhos. “asilhames para acondiciinamento, vasos, xícaras. colas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
corrumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
inater:al plástico e mgeral
Classe 15
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de c'aa, de café,
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
latr:na, bandeijas, banheiras, bisco teiras
bidês botijas, bules. cafeteiras canecas
castiçais, chavenas, centros de mesa,
compoteira, cubose, descansos de porcelana, escarradeiras. espremedores.
funis, garra ças, globos, jard:neiras jarros, jarrões, lavadedos, lavafórios leiteiras, maçanttas de porcelana, mantagueiras, molheiras, moringas, palite:ros
pedestais, pias, pires; polvilhadires;
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, sale:ros; serviço de chá; taças
para café, travessas, terrinas, orinóis
vasilhas. vasos sanitários e xícaras
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos 'de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dáqua,
caixas de descarga para etixos. edificaoções prernoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas iara construções. lamela. de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages. lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfált;.co, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedragalho. produtos betuminosos. impermeabilizantes líquidos ou sob outras tomas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas. massas antiácidos para uso nas construções. par
quetes. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tan•
ques de timento. vigas; vigamentos e
vitrôs
Classe 17
Para distinguir artigos. maquinas e uns
dores, clips, coladores, cestos para pa

péiÉ e correspondência canetas, compassos. cofres, canetas tinteiro, canetas
esterográScas. canetas para esenhus
carga para canetas esferográficas, .de
senhadores, datadores com minas. des
cansos para lápis e canetas. esquadros
estantes para secretária, estojos, borra
chas de apagar, espátulas, furadores
fluidos para escrever, trisins, fichaaira
fitas para máquinas de escrever fichas
para arquivos gomadores. grampéanores.
grampos e ganchos para escritórios
9 0cle1s. gama-arábica. i pstrumentos da
escrever e de desenhes. Papos ou con
juntos de artigos de escrever e dese
nhar ara mesas ou secretárias, jogos ou
conjuntos do tipo de imersão para me
sas ou secretárias, lápis esterográficos•
-lápis. laorserras, molhadores. minas. rná
quinas e apetrechos para apontar lápis
maquinas Para eserever, calcular. e so
mar maquinas para grampear. mopote
cas, minas ou grafites para lápis lai
seiras, e aontadores. metros ara escri
tórios e, para desenhos, papel carbono
penas para canetas, penas esferográb
cas. erfuradores, • astas para escritório.'
com fechos de metal, porta-tinteiro, por
ta-lápis. • porta -canetas, porta •caneta,
es c'erogra ficas, porta-carimbos. Porta
cartas, porta-blocos, penas, prensas
prendedores de papéis. percevejos. réguas, atencis, separadores para arquivos. sainetes, tintas para escrever, ti
tas para escrever. tirahnhas. tintas para
carimbos, tintas para duplicadores, 'tia
tas para impressão e tintas para dese
nhos. conjuntos de artigos de escrever
e desenhar para mesas ou secretárias
Classe 18
Para distinguir armas e munições de
guerra e caça: Alfanges, arpões, balas,
baionetas,
canhões,
carabinas,
chumbo para caça, cartuchos, dinamite, espoletas, explosivos, espingardas,
tusis, fogos de artifícios, metralhadoras,
pistolas, pólvora, punhal e ,revolvar
Classe 19
Para distinguir: Aves e ovas em geral
inclusive do icho da seda. animais vivos
bovinos, cavalar, caprinos, aalmaceos
ovinos e suínos
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecetíores, alavancas de câmbio barcos,
breques, braços para veículos. • bicicletas. carrinhos 'de- mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros. tratores, carros-berços, carroscangues carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias.' chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos. direção. &dlgacleiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos. guidão.
'ocomoaivas, lanchas motociclos, molas.
motocicletas. motocargas moto furgões.
manivelas, navios ônibus. para-chogues,
para-lamas para -brisas. pedais. pantõer
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque. radiadores para veículos,
rodas paa a veicrilos. seuins. triciclos, tirantes para • eicrilos vagões. velocipedee, varetas
contrõle do afogador e
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acelerader rscie,s. troiaibus. varasÉ
ca! 'os. toletes para carros
Classe 22,
Cânhanio em fio ou 'M linha, estanihre
de seda ou de lã. 1 Os ia algodão. irra,
lã, linho, plástico. ranu.. rayon. seda na.
tural para tecida,;. m ou uso conarn.
juta em 'fio ou urnlinha . lã torairla,
linhas e mmeadaa ou novelos. linsaa
bri!hantes. linhas para bordar, para :Ostiara, crochet ou tricotagarn. linhas srn
meadas • ounovelos. rctrozes
Classe 7
Máquinas e utensillos para serem usa.
dz.s axciusivamente na agacultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubalciras, amanhos v ilacânieos e empai/adores coinb is, '!as,
arrancadores mecânicos para agricultura batedeiras para acerais, bonwas
para adubar. cei ladeiras. carpid
ceifados para arroz. charruas para agia.
ccltura cultivadores, clebulhadoras,
destocadores, desentegradores: estuava.
dores aara a agricultura escarriticadores, enchovadciras, facas para maquia
nas agrieolas terradairas gadanhos,
garras para arado. grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura maquinas inseticidas máquinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura mágcinas de p:arbrar, motochar.
ruas, máquinas regade.ras: máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra. de
torquir de triturar. de esfarelar terra,
para irrigação, para matar torin , zm e
outros insetos, rara borrifar e pulvaria
zar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais ínálu.nas
amassadoras para Sns agrícolas de
cortar árvores, para espalhe.r. para .pinar. máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar para era.
sacar. rnáauinas e ancinhos para karst.
gens, máquinas tos. adoras ordenadonas mecânicas, raladores mecânicos. rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, sameacleiras, secarleiras,
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 9
Bandolins, banjos, baterias. cavagula
nhos. clarins, clarinetes, concertinas,
conrta-baixo, corneta, cuicas. castanho.
las, flauta, flautim, gaita, guitarra,
harpa, har..nónicas. órgãos. pianos, pistão, pandeiros. pianolas, rabeçâo. tans.
bores, trombone. violisos, vu, ôca e
violoncelo
Classe 10
Albuminimetros, aparelhos para medir a
pressão sanguinaa, bombas para extrair
leite, buretas, copos para banhar os
olhos, bicos le seringa, cânulas. catateres
cuspideiras para dentistas, cistoscóp.os,
drenos para Sns cirúrgicos, duchas para
os olhos, espátulas para abajur a língua, estetancopios. .hemoglobineanctros.
hemomanõmetras, histerotomos hematoa
citometros, inhaladorcs, irr:gadores. ira
rigadores cirúrgicos, irrigadores nasais,
lancetas laringoscápios. laringetom0s,
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DEPOSITADAS

Publicação feita de acôrdo com o art. 230 do Código da Propriedade Industrial. po
data da publicação começar
correi o prazo cie 60 dias para o deferimento do pedido. Durant,° Casa prazo poierão apresentar suas oposições ao De
p artamento
Nacional cia Propriedade ltaddstrial aquêlea qua se julaareus prejudicados com a concesstao do registro requerido
olhos artilic:sis, otoscopios, pipos para wc,is e p:antas daninhas, extratos cl
seringas, seringas de vidr opara arargia quassia para- fins horticolas, kertilizast
termômetros clipicos tubos de traqueo- tez para o solo, formicida, guano, incetomia, uretroscópios, ureõmetros, válvu- titugaa, massas para enxertos. pastilhas
las abdominais e vaginais, ventosas. para destruir insetos,preparações para
v:viômetios, xícaras para doentes
arest-var o solo, preparações para desClasse 12
truir ineetco, hervaa e plantas câmi
Artigos de metal cornyin e miudezas de abas, sais para fins agrícolas, saia para
armarinho: Alfinetes, alfinetes de segu- tina harticolas, substâncias químicas
rança, agulhas, argolas, botões, colche- para desfrair insetos. !servas e plantas
tes, dedais, fivelas e fechos corrediços, daninhas venenos contra a vermina
garras, grifas de metal para enfeites de
venenos para insetos e visgoa
contra lagartas
vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas
Classe 27
e presilhas
Para distinguir artefatos de palha ou
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e prepa- fibras. Cestas, cestos, cabos para uten
rados para serem usados na medicina silios, cestos para costuras, cestos para
pães, caixas para acondicionamentos
ou na farmácia
caixas para enfeites, esteiras, embornais
Classe 1
Paria distinguir: Absorventes, acaime. embalagens, estojos, guarnições para
ácidos, acetatos, agentes químicos para utensílios, malas, peneiras,' rédea, ré
o tratamento e coloração de fibras, te- deas, suportes para filtros, sacolas, sacidos, couros e celulose; água-raz, al- cos ,telas para assentos de cadeiras
Classe 30
bumina, anilinas; alumen, alvaiade, alarajantes industriais, aluminfo em pó, Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas e
suas partes integrantes
ansontaco, anti-incrustantes, anti-oxidanass, anti-corrosivos, anti-detonantea, azoClasse 26
imtos, água acidulada para acumulado- Artefatos de madeira em geral; Argosei, agua oxigenada para fins industri- 'as, alguidares, armações para balcões
ai& amônia; banhos pare galvanizaçâo. e para vitrines, artefatos de madeira
benzol, betumes, bicarbonato para caixas, bandejas, barris, baldes,
4.n,2 sódio, de p otássio; cal virgens, aar- batedores de carne, caixas, caixões, caivam carbonatos, catalizadores, celulo- xotes. cavaletes, cunhas, cruzetas cubas,
Es. chapas fotográficas, composições, ex- caçambas, colheres, acatas para, pães.
tintores de incêndio, cloro, corrosivos, capaz para cozinha, cabos para ferraaro:natos, corantes, creosotos; dascoran- meditas, cantoneiras engradados, estraCa.aa desincrustantes, dissolventes; emul- dos, esteirinhas, estojos, espremedeíras,
abes fotográficas, enxofre, ater, estriei- embalagens de madeira, escada, forice, cessearatos; fenol, filmes sensibili- mas, guarnições para porta-blocos
zaa'as para fotografias, fixadores. flui- guarnições para cortinas, guarnições de
do:, para freios, forma fosfatos inclu- madeiras para utensílios domésticos
ir:ars, fósforos industriais. fluoretos, malas de madeira. palitos. pratos, pikundentea para solda: galvanizadores, pas, pinos, puxadores prendedores de
gelatinas para fotografias e pinturas, roupas. paainhas, garfinhos e colheres
islicerina; hidrato& hidrosulatos; imper- para sorvetes, palitos pare dentes, táais Silizantea ioduretos, lacas; massas soas de passar roupas. táboas de carne.
tonéis . torneiras, tambores, tampas,
toara pintura, magnésio, mercúrio. nitra
suportes de madeira
`.os, neutial;zadores, nitrocelulose; proClasse 29
°ardas, oxidante, óleo para pintura. óleo
de linhaça, produtos químicos para Sm- Espanadores, escovas comuns, lambazes,
reides, vassouras, e vasculhos
prassão, potassa industrial, papéis he:ioaraficos e p rellocopista. peliculas senClasse 23
aía-eis, papéis para fotografias e análi- Para distinguir tecidos em geral tecises de laboratório, pigmentos, potassa dos para can.feco3es em geral, para
pós metálicos para a composiçâo de tin- tapeçarias e para artigos de cama e
tas. preparações para fotografias, produ- mesa: Algodão, alpaca, canhmo cetim,
tos para niquelar, pratear e cromar, caroa, casimiras. fazendas e tecidos de
produtos para diluir tintas, prus.
- siatos. lâ eia peças, juta, jersey; linho; nylon.
reativos, resnovedores, sabão neutro, paco-paco; percalina; rami; rayon; seda
sais. salicaatos secantes, seno'bilizantes. natural; tecirl
os plásticos, tecidos imsai/atos, soda cáustica, soluções gabai- p ermeáveis, tecidos de pano couro e
cas le uso industrial, solventes. sulfaveludos
tos, tintas em pó, liquidas, sólidas (Ta
Classe
21
pastosas para madeira. ferro, parede&
construções, dscoraçõas, couros, tecidos. Mamares, atacadores para espartilhos
fibraa celulose, barcos e veículos, talco e calçados, ataduras de algodao para
diverso0 fias, exceto para fins aaediciindastrial thiner, vernizea. zarcara
naifa bandeiras . bordados braçadeiras..
Classe 2
borlas cadeados cana ara móveis
S ubstan ci as • e preparações quimiCaS Manos. carapuças para cavalos ror e
aaralas na ag r icultura, saber: adubos. dõea, debruns, la. fitas
franjaadubas artificiais para o solo, álcalis f estão feltro para órgari,forros
fofos galas
para fins agrícolas. bactericidas, ceras detea lamparinas, mochilas, rnosquitei
)ara curarias, cianamide ae efficio -9, nesgas. ombreiras e enchimentos
cessa adabo para o solo, defumada-es para roupas de homens e senhoras
ricsinfeinutes usados na agricultura e aanos para
de móveis. nue
or fio-ta:altura. escórias básicas para Fazendo parteenfeites
dos mesmos nalmi/bas.
a d.
efmcias para earsrminar ani- p assamaries, pavios. rédeas. rendas
re

dos, sacas, ainhaninhas , para 'vestidos
teias, tampos para almofadas, são kaa
sendo parte de móveis, artigo3 êstes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta.
seda, mim) lã pelo e fibras alio
incluidos em outras; clasres
Claw..› 23
Ar UOMB de natal. bibelota, bolas para
enfeites do árvores da nata.. castaa
g eográficas, cartões pintai.% eartasaa
olisplava, desenhos anistias:to. ‘i'2L'?ff.J.1Cel
do calcornaala Data tecidos, eatzleuan"
estatuetas, estampas, gravuras. kutna de
vidra figuras de ornatos. (asteca foCasardias. frutas de louço.a. figuras tiara et>
feitor bolas (Â'l aniversários, aneizaaos.
sasamenita e outras quaisquer comem>
rações, gravuras, imagens. letreiros osamigas. maquetas, obras artisticaa. obras
do p intura, paina; o cartazes çarci docorações a para expasiçfla. Profee=
mostruários de mercadorias Oversne, e
para prop agandas, suportes artiatisca
Sara vitrines, estatuetas. para adorara
o para fina artistices e taholeSaa
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos, a saber; âncoras, bolas, cintos de natação.
para-quedas e salva-vidas
Classe 13
Adt.reços de metais preciosos J2111i.
preciosos c scas imitações, adereço 3 de
peuins preciosas e suas unitações, adornos de metais preciosos, seinaprecioso3
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de ‘antasia de metais preciosa/
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais Pre
ciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semipreciosos. buiria de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
Fio de 'prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
Jóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitas
de ouro pedras preciosas para jóias pedras semi-preciosas para jóia pérolas
e imitações de pérolas. pratos de metais preciosos, serviços de clã e de cala
de metais preciosos, serviços
licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talhares de
metais preeisaos. turibuloa de metal.
turmalinas lapidadas e vasoR de
metais preciosos
Classe 50
Impressos, papéis d acarta, papéis de
oficio, cartões comerciais, de visitas impressos, envelopes de qualquer tipo, recibos, faturas, duplicatas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias, debêntures, apólices, ações, passagens cnpons
impressos em geral, papel mata borrão e
fichas
Clasae 49 •
Para distinguir çogos brinquedos. pasaafempoc e aragos desportivos: Auto .
e crr, icri los (ir brinquedos.
armas it. sameilarto bar alhos, bolas

à

para todos as esportes, bonecas, árva.
res de natal, chocalhos, discas de arreinê.so desportiva, figuras de oves e
aves e animais, Jogos de armar, loalea
de mear, luvas para esported a:Micteraa de utensílios domésticos, máscaras
para esporte, nadadeiras, r'àlea soro
pesca, tamboretes e varas ;asas
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendaa.
anuários, álbuns Impressos, boletina, catálogos, edições impressas, revicsas, taaa
gâos de publicidades, 'programas crae,
fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais o cbsematograficaa programou
circerrea
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis pose
dação argolas para vedeçâo, ar:ambas
para vedação: barbantes, barracas de
campanha, .betume pare vedação, buchas para vedação, bujão (ralha gim
tarraxa); cabos, canaletas, cordas. cordéis, cordoalhas, cordões, correlaa
trananissão de tôda espécie; enuás'.cias, esferas para vedaçâ'o; fitilhos pata
amarradias, forros para vedação, fuges
laça: gachetas: juntas para vedaç2,o;
lonas, lonas para freios; de veicelav,
mangueiras, massas para vedaçaci, was
las para vecrasalo: rôlhas; tampões puiu
vedação (fins não medicinais). Senda%
Vais para vedação, tubos para vedação,
tabidaçõas para vedação; válvulas ErOki.)
vedação
Classe 35
Couros e piles preparadas ou nao, esmurças, couros, vaquttas, pelicas., e BE0
tefato doa mesmos: Almofadas de coas
ros. arreios, bolsas, caeteiras, caixaa,
chie-ates de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro paro
automóveis, guarnições para porta-blecos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulaeirw
de Couro, rédeas, senas, sacos para vissa
gaza, sacolas, saltos, solas e colada:,
tirantes para arreios e valises
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, ?Acerados, estrados, linóleos, oleados, estradoaa
linóleos, oleados, passadeiras, panca
para assoalhos, para paredes e tapetea
Classe 33
Para distingair: Artigos de oca-tua:rica
e roupas feitas em geral: Agasaihra
aventais, alpargatas, anágua& blusas,
h nfP botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartola°, carapuças casacão, coletes, capas, ebnies;
cachecols, calçados, chapaaa. dana,
cintas. combinações. caminhe.% en3cps
-te senhoras e de criançaa calçaiza cala,
çes. camisas. canalsofaa
cuecas, ceroulas, colarinhos, cintem
salas. casacos. chinelos, dominós. eo.."arsaa
nes. fantasias. fardas para militaras. coa
! raiais. fraldas. galochas, gravatas. aro.
ros. ogos de lingerle, jaquetas. batsêa,
luvas. liana lenços, mantas. mel ma
maiôs mantas, mandrião marítilhas paJetós. p aias nenhoar pulover pelerinau:
neugas. pouches polainas. piinmas punhos, perneiras. quimonos reg ,!c5r,.
robe de chambre roupão. Rnhretuelpo.
suspensririos. saídas de banho. oin
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st ateres, shorts. sungas. stolaa ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
classe 37
Roupas brancas, para cama mesa:
Acolchoadoa para camas. caaalms, coa
h .teres, btregeea, fronhas, guardaria
/aos logos bordam a, ima,os e toalhas,
para
lençóis mantas para camisa
casinha e panos de r 't toa, toa'has
resto e banho. toalhas de mesa. toafilas para Jantar. toalhas para chã e
café. taalhas para banquetes guarnições para cama e mesa, toalhinhas
4cobre pâo)
Classe 38
Aros para guardanapas de papel
agis:ninados. álbuns (em branco) . albinia
ama retratos e autógrafos, balões (enceto para brinquedos) blocos para
correspondência blocos para cala-111cm
&acari Deo- anotações, bobinas brocham] figo Impressas, cadernos de escre
ver, capar aura locumentos. carteiras
caias Ne pape lão cadernetas. cader.
nos. -atuas le :artao, caixas para pa.
pelaria, •a ates de visitas, cartões comarcid g carteos mamata contrai. cor
tolina. cadernos de papel melimetrado
e eia branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, crapas planográfieas. ca .
demos de lembrança. carretéis de p.a.
peão. envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenaçâo de papel
ou papelão, etiquetas. fôlhas indicas
falhas de celulose, guardanapos, livros
nem impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos papei'.
nhos, p apéis de estanho e de aiuminio.
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressAn. papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon papel d.:
seda, papel impermeável. papal em bobina para impresso. papel encerado
papel higiênico. papel impermeável,
rara copiar, papei para desenhos. papel .ara embrulho, Impermeabiazado
papel para encadernar. , papel para escrever, papei 'para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papal
absorvente, papel para embrulhar tabaco. papa-lata recipirates de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papei transparente sacos de papel
sarpentinas, tubos. postais de carta°
Classe li•
Alcachofras aletria, alho, espargo
açúcar. alimentos para animais, amido.
ornendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha,
café em pó e em grão. camarão, canela
cri pau e em pó. cacau. carnes, chá.
caramelis chocolates. confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de le:te. cremes
alimenthos. comutava compotas. cangica ccolhada. castanha, cebola, condimentos nara ah-uai:tos. colorantes,
chouriços, r ienda doces. doces de trutas espinalre assai-se:as alimentares, emoadaa ervith:-a ema-IN/as extrato de toê
mar! .ri n til, alIlT1'nt Iças lavas fé
cuias, flocos, razelo, termentos,

f:gos frios, 'auras sacas naturais e cris
talizadan, glicose, goma de mascar, ger.
duras, grânulos, grão 'de bici. gelatina
goiabada. geléias, herva doce nerva
mate, hortaliças lagostas, línguas leae
condensado, le:te em pó. legumes em
concerva. lentilhas.• linguiça, louro, massas alimentícias. mariscos. manteiga,
margarina, marmelada macarrâi, massa de tomate. mel e melado. mata, massas para maagaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela. nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães. paios. pralinés pimenta Os para
pudins, picklea peixes. presuntos. patês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins.
çtteijos, rações balanceadas para ani
mais, requeijões, sal, sagú sardinhas.
sanduiches. sorvetes. saci de tomate e le
trutas, torradas. tap:oca, tâmaras, ralha.:
rim. tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões
toucinho e vinagre
Classe 40
Móveis em gerai, de metal, vidro, de
aço. madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheira e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis. Sancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliares. berços., biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café.
conjuntos para donmitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha. camas cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, caixas
de rádios., colchões, colchões de molas,
dispensas. divisões, divana diecotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
inesinhas mesinhas para rádio e talava
são, mesinhas para televisão, molciaras
para quadros. porta-retratos. poltionas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
_Classe 39 .
Para distinguir artefatr° de borracha
sã oincluidos erra outras alasses: Aros
ie borracha para veiculas, asacntos de
borracha, argolas de veicula& ahnofadas de borracha almofadas 4..irtirgicas
ae iam-racha. anéis de borracha, acama'toras' k borracha, atomizadores de bola
acha, ataduras de. borracha, aspiradores
de borracha, baciasi bases para telefones, braçadeiras, blaas de maenaderash,
,cos de borracha para anuas. borracha
para fias odontológcos, borracha para
amortecedores- bocais de borracha para
extrair leite de selos, afamaras de ar
cabos para ferramentas, chapas e ceiatroa de mesa, caceteies, câpaulas de borracha para centro de metia, conta-.
gotas de borracha. ‘colchões de borra.
cha, cintas umbelicalb de borracha, chissetas. cordões maciços de borracha. ci laCO2 para mesa- desentupidebras, dilata.
:fores de borracha, drenos de borracha
elásticos, elásticos para calçados. co.
-casto. esferas, esguichos, fios ic horra.
:ha guarnições de borracha pau auto.
móveis, guarnições de móves • nsufla
aes le borracha para pas. lax as de
coro chi: . m.lça netas m
r_.5
bc.),racha, man:mias, mu, iam: mamam:

borraeaa para cansa de crianças, para
para buzinas, uratinhos de borracha
pneumáticos, porta moedas de borracha.
protetores de borracha, protetorea de
borracha para bicos de mamadeiras.
ponte; rzis de borracha para beaga:as
saltemos, revestimentos de porradta
para autoMóveis, rodas de borracha
rodos de borracha. rôlaias de borracha
;altos e soados ia borracha, sacos .dr
aorracha para aparelhos de verificar
st essáo alumiai, sacos de borracha para
agua quente. seringas de borracha, taPeies e taninos de borracha rara forrar
mesas. oleias. tubos de borracha para
Irrigação, tubos -dtrodenais. tubos de
borracha endotrapéias. tubos nasais de
aorracha para oxigênio e vasos de borracha para enfermos
Classe 4i
•
Retrescos e águas naturais e artificiais
usadas como bebidas, a saber: Aguaa
gasosas, naturais ou artificiais; caldo de
cana, caldos de frutas; guaraná; refrescas, refrigerantes: soda: xaropes para
refrescos
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti•
vos, an:z, bitter, branda, conhaque, cervejas. ferver, genebra. oin, kumel, licores, nadar, punch pipermint, raiam,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouch, vinhos espumantes, vinhos
guinados, e wh:sky
Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarros.
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimbos, wrleiras pare fumo, charutos,. cigarreiras.
cinzeiroz, estojos para cachimbo, filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso, is.
queiros. paiha para cioarros, piteiras,
ponteiras de cachimbos, porta-charutos.
rape. soros para fumo
'Classe 45
Plantas, sementes, e mudas para a agricultura, a horticultura e a floricultura.
Floras naturais
•
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, eapremacetes, extrato de
facula pare tecidos, fósforos de
cêra o de tairdira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidas de
abranquear tacidos, líquidos mata-gorda.
rua para roupas e mata óleos para apupas, calcina, alem para limpeza da carros. p6a de branquear roupa, calicato
de sadio, uoda caustica sabão em p6,
sabia° comum, sabão de esfregar e eaamacem tijolos de polir 0
para calçador
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências,
tratos, água de celônia, água de touca.
cador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para as
cabe'os e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave reitnamescente, cremes gorduro , os s pomadas para limpeza da
'ale e "inaquilage". depilatórios. (lesoimante.; vinagre aromático. p6 de arroz
• ia
n,'rciiaçio nit não, lápis para

'catana e sobranceiras, preamrados .para
mahelezar cílios. e olhos, carmim para
. rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó, g*
lasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfila
escôvas para dentes, cabelos, unhas
• cílios, eaquinhos perfumado, preParaa
ia: em pó, pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas, disso].
ventes e vernizes, removedores da cutia
cala, glicerina perfumada para os cabe.
os e preparados para descolorir unharia
:ílios e pintas ou sinais artificiais, 61eoS
para a pele
Classe 47
Para disanguir combustíveis, lubrificantes substâncias e produtos destinados O
iluminação e ao aquecimento: laico&
moto; carvão a gás hidrocarboretm
gas metano, butano t propano, g0j.ea.
garra aio, gás liquefeito, gasolina. graxas labial:cantes, óleos combustlyela
óleos iubrificantes, óleos destinados O
iluminaaao e ao aquecimento, óleos para
amortecedores. pttróleo c querosene
Classe .4
Para distinguir substâncias e produto
de, origem animal, vegetal ou mineral
em bruto . ou parcialmente preparadaa
Abiasivos em bruto, argila refratária
asfalto em bruto, algodão em bruto, be
tume, borracha em bruto, bauxita, bera
:oim, breu, cânfora, caolim, chifres, cô
mas de plantas vegetais de carnaúba
aricuri, crina de cavalo, crina em ',go.
espato, ervas medicinais, extratos talco
soa estopas, extratos de plantas, enx&
fre, fôlhas, fibras vegetais, fiadas secas
grafims, goma em bruto, granito en
bruto, kieselghur, líquidos de plantas
látex em bruto, ou parcIalmerite prepa.
radm minérios metálicos, madeiras eu
bruto ou parcialmente trabalhados, cio
toras, serradas e aplainaas, mica, mar.
mores em bruto óxido de manganês
óleos de cascas vegetais, óleos de Unauça em bruto ou 'parcialmente prepara.
doo, plumbagina em bruto, pó de mol
dagem para fundições, pedras britadas,
piares em bruto, pedra calcária, plantas
medicinais, pedras em bruto, quebracho
raizep vegetais, resinas, resinas naturais
resíduos téxteis, alicio. seivas, talco
em bruto, xisto, xisto betutninoso,
cato
Tênno na' 741.002, de 21-3-1966
Chocolates Dizioli S.A.
São Paulo
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Termo n..0 741.001, de 21-34966
Chocolates Dizioli S.A.
São Paulo

Classe 41
Balas, bombons, chocolates com
abacaxi ou 1:cor

tecedores, alavancas de câmbia barcos,
breques, braços par,. veículos, bicicletas,, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratoree, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desp.
'gatleiras estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
eLgates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão,
locomotivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas. motocargas moto furgões.
Cnanivelas, navios ônibus, para-choques,
para-lamas, I para-brisas. pedais. pantôes,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboqua radiadores para veículos,
rodas para veiculos, seuins, triciclos, tirantes para veicuios. vagões, velocípedes, vareta. de contrôle do afogador e
acelerador f ruíeis, troleibus, varaes
carros. toletes para carros

Termo n. 9 741.000, de 21-3-1966
eo1amarino S . A. — Metais e Ligas
'
São Paulo

Trmo n:° 741.004, de 21-3-1966
Chocolates Dizioli S.A.
São Paulo

t.-1
,
•i`Zot
'

_
INDUSTRIA

BRASILEIRA

Termo n.° 741.006, de 21-3-1966
Chocolates Dizioli S.A.
São Paulo

AUTO DKLAN
Classes: 21 e 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 741.013, de 21-3-'t966
General Electric S.A.
Guanabara

INDUSTRIA

BRASILEIRA

Classe 41
Balas, bombons, chocolates com
moraauo ao licor
Termo n. o 741.007, de 21-3-1966 .
Colamarino S . A. — Metais e Ligas
São Paulo
C OLIMARINO

Classe 8
Lâmpadas
Termo n.o 741.014. de 21-3-1965
Videcar Ltda.
Santa Catarina

S/A.

.lawraxs E LIGAS

COL'AMÁRIU 0.

Nome Comercial

SUJ Paulo—Capital .

Nome Comercial

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n." 741.009, de 21-3-1966
Platon ConNtaritin Tsotsos
SAt.: Paulo

Termo n," 741.003, de 21-3-1966
Chocolates Dizioli S.A.
São Paulo

CMSTELAÇÃO
INDUSTRIA
o
o
•NDUSTRIA

BRASILEIRA

Classe 41
Balas, bombons: chocolates, uva
ou licor
Termo n.° 741.005, de 21-3-1966
Chocolates Dizioli S.A.

o

Termo n.° 741.012, de 21-3-1966
I. Zamarrenho Corrêa
Silo Paulo

São Paulo

imAsiteIRA

Classe 36
Camisas e camisas esportes
Termo
741.010, de 21-3-1966
SeMentol — Indústria e Comércio de
Óleos Vegetais Ltda.
São Paulo

SEMENTOL,
jNDUSITIZIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Óleos comestiveis

Classe 41
Balas, bombons, chocolates com figo

Termo n.° 741.011, de 21-3-1966
Wanera Sociedade Civil Gráfica,
Impressos, Pesquisas e Artes

ou licor

Télmo n. 9 741.015. de 21-3-1966
Comercial União Sul Ltia,
Santa Catarina

•Cemsrcial
União Sul Ltda.
Nome Comerciai
1 ermo n." 741.016, de 21-3-1966
• Coirnex Ltda.
:Santa Catarina

efriv-A;
Nume Comercial
Termo n.o 741.017, de 21-3-1965
(Prorrogação)
Companhia Indústrias Brasileiras
Portela S.A.
Pernambuco

PRORROGAÇÃG

São Paulo

Termo n.° 741.008, de 21-3-1966
Lumasa — Lutfala Wadhy S.A.
Comércio de Automóveis

Um a

São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Para dist ngtar. Álbuns. almiiivioties
anuários. boletins. catálogos, jornais,
ivros, peças, teatrais e cipernatográfiClasse 41
'INDÚSTRIA BRASILEIRA
p roorat»as
rã 4ic e televisão
Balas, bombons, chocolates com t rcm
n, iblirações revistas fo l hinhas 'mures
Classe 21
ao licor
ça te firtmaramas circenses
Para clmaiguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, autoPREÇO DO NICNIECO DE 111).1E: 11:$ 50
iõvels, auto-caminhões, aviões, amorNOUSTRI A

BRASItEIR*

5

ILTEX

Indústria

Brasileira

Classe 38
Papel higiênico
Termo n." 741.020, de 21-3 1966
Confeitaria Apoio
Santa Catarina
f
I
v;.-~4,2
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