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UEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Secretário
da Indústria
Dia 20 de setembro de 1966
Despachos era Recursos
Lorenzo Lorenzetti (recorrendo do
que indeferiu o tèrmo 95.483
priv. invenção - Ane rfeiçoamentos eia

lkspa(ho

Chuveiros Elétricos - de Nelson de
Menetes) - Dou provimento ao recur-

so pooi reformando a decisão indeferir
o pedido de acordo con, o laudo técnica do Instituto Nacienal de Tecnoloeia .
Pedido.,

de Prefe.rêncla

jayine Maria Francisco de Castellvi
Ortega (no pedido de preferência do
tèrtno 149.290, modelo de utilidade Tampa Precinta) - Indefiro o pedido

de preferncia de acô rdu com o art. 2.°
§ 1.9 da Portaria n.9 6. de 1965.
Laurinda Azzein Ferraz (no pedido
de preferência do tétano 151.006, pilo.
de invenção -- "Novas disposições e
epresentação ou cadernetas escolares e
de identificação em geral") - Indefiro o pedido de preferência, de acOrdo
ceam o art. 2.° § 1. 9 da Portaria
6.
196.
Atistovoulos George Petzetakis (no
pedido de preferência do têm° 142.607
priv. invenção - "Aperfeiçoamentos
(In ou relativos a tubos ticos") - Indefiro. o pedido de preferência de acôrdo co mo art. 2 9, § 1 9 da Portaria
a- 6, de 1965.
Dia- 209 de seten,bro de 1966
Despachos em Recursos

O Sr. Secretario da Indústria, Fietido Souza Mattos. negou provimenk. aos recursos interpostos nos processos abaixo mencionados a fim de manter as decisões antenores.
Tênno 45.938 - niodélo de utilidade "Folha sõha de Hort Diário para escrituração máquinJ" - Requerente:
Dr. Pedro Renato Humberto Camera
Processo indeferido.
fektliCia de Privihspio de Invenção

Toshio Komazaki (no pedido de preferência no térmo 155.288 priv. ia.'
venção Mecanismo dc transmissão
d.. rotação aplicãvel em veículos de
brinquedos) - Conc:do a preferncia
oOicitacia de acordo com a Portaria n.9
1, de 1965.

FREYISTA DA F2 OPRIEDADE
1NEDUSTRIAL

N° 286.089 marca Egil - Requo,.
rente: Emprêsa Guatury de !moveis
Ltda. - Processo deferido.
N9 301.848 marca M. .A.
quorente: Mesbla S. A. - Proeesso
deferido.
1\1 5 321.624 marca Spray-Stop -Requerente: Indstria Farmacêutica En.
cochimica S. A. Processo deferido.
N9 321.428 marca Nusite - Requerente: American Optical Comany Processo deferido.
N9 347.494 marca Rendosa - Requerente: Indústria Mineira de Moa.
gem S. A. - Processo deferido.
N° 347 .733 marca Sulclock • Requerente: Relógios Brasil S. A Dou provimento ao recurso, para reformar a decisão e conceder o reoistro,
sem exclusividade em relação à expressão - Clock
isoladamente.
N9 145.825 marca Indiana - Requerente: Ferragem Pnheiro Guimarães S. A. - Processo deferido.
N9 147.031 marca L'Elu Requerente: Société Anonime Dorillv -Processo deferido.
N° 219.168 marca Az de Ouro Requerente: Soc. Importadora Expor.
tadora Holanda América do Sul Neinaza Ltda. - Processo deferlio.
1\19 163.841 marca Andrade - Re.
querente: Cia. de Tecidos José Ana,
drade - Processo deferido.
N° 151.810 marca Krause Requerente: Alexsis Krause - Proaesso
deferido.
N° 333.414 marca Di Lascio - Requerente: Ernesto Ziggiatti Processo deferido.
N 9 162.897 marca Osiris -- Requerente" Perfumaria San-Dar S.A.
- Processo deferido.
N° 309.060 marca Vinhanovz, Requerente: Produtos Mosteiro S.A.
Ind. e Com. - Processo detendo.
N.9 201,595 marca Barkley. - Requerente: Casa Para Todos Ltda. Processo deferido.
N° 149.182 marca Mappin
Requerente: Casa Anglo Brasileira S. A.
Modas Confecções Bazer
Processo
deferida.
N° 136.877 marca Zebú
Requerente: Paulsen 8 Norremose
Processo deferido.
N9 367.274 marca Forapin Re.
querente: Heinrich IVIack Nachf .--Peoceseo deferido.
N° 174.786 marca Folifigan - Re.
querente: Marcelo Mas.sera 6 C:a.

Co . , S. A. Indús ti ia e Comércio
Processo deferido.
Fábrica Piratininga de Artefatos de Tênno 242.786 - Marca Emba Borracha Ltda. (reconendo do despa- Requerente: Mutation Mink - Breeciers
cho que indeferiu o tèrmo 54.957. mo- Association - Processo deferido.
delo de utilidade - Novo modello de
Têrmo 250.434 -- marca: Alu-'-uov
chupeta) - Nego provimento ao re- - Requerente: Alumínio do Brasil S.
curso e confirmo a despacho de folhas A. - Processo deferido.
28v., que indeferiu o pedido: (RepuTênno 289.266 - Marca Buddha
blicado).
Brasil - Requerente. Yung Zengdústria e Comércio Leda. - Processo
Dia 20 de acocada.° de 1966
deferido.
Termos:
Despachos e•i , Recursos
N° 312.005 marca Renault ReO Sr. Secretário da Indústria, Heraldo de Souza Mattos, deu provimen- querente: Saint houvent Ci Cie. to aos pedidos de recursos interpostos Processo deferido.
N° 325.009 marca Lursol - Uni
nos processos abaixo mencionados, a
fim de reformar as dec;..5es anteriores. prodUto incoler - Requerente: Incoler
Têrmo 191.167 -- Marca Lavorada Indústria e Comércio de Abrasivo:, Li- Requerente: João de Souza Miguel mitada - Processo deferido.
- Processo deferido.
N 9 323.104 marca Caninha Brasil
cesso deferido.
- Requerente: Mattos 6 Pala - Dou
Requerente: Antonio Lyra Jr. - Pro- provimento ao recurso para reformar
Tênno 193.543 - Marca Biodente - a decisão recorrida c conceder o rebau - Requerente: L. Pokorny li Cia. gistro, considerando-se como distintiva
Tênno 196.142 - marca Rex-Koe- a forma de representação da .narca.
Ltda. - Processo deferido.
NP 247.981 marca Aí Vem o Pato
Têrmo 293.896 - Título - Santa - Requerente: Rádio Nacional, EmRita - Requerente: Organização Cons.. presa Incorporada ao Patrimônio da
trutora e Incorporadora Andraus Ltda. União - Processo deferido.
N 9 328.451 marca Sylflex
- Processo deferido.
Requerente: Dow Corning Corporation
Têrmo 233.630 - Marca Leite de - Processo deferido.
Clorofila '- Requerente: Jose Pedro de 'N9 329.057 marca Da-Ma - ReResende Reis - Dou provimento ao re- querente: D'Amigo a Matteo -- Procurso, Para determinar o registro, na cesso deferido.
forma representada pelo clichê, sem diN° 335.892 marca Bandeirante
reito de uso exclusivo de expressão - Requerente: Bandeirante Editora Muleite de clorofila.
sical Ltda. - Processo deferido.
Têrmo 285.292 - Marca: Quelindo N° 350.249 marca Demi - Tosse
- Requerente: Jurandy Lopes Victorio - Requerente: Castro 6 Masijah Ltda.
- Processo deferido.
- Processo deferido.
N9 180.006 marca Meia Caçroinna
Têrmo 349.663 - Marca: Galante
- Requerente: Araujo Lago - Dou - Requerente: Meias Caçulinha Ltda
provimento ao recurso para reformar a - Processo deferido.
N° 222.436 marca Estex - Redecisão recorrida e conceder o registro, com exclusão de "meias".
querente: Felippe Kauffmann Processo deferido.
Têrmo 348.931 - marca: Hysunite
- Requerente: The Goodyear Tire 8 N 9 233.297 marca Tatu! São Meo'tinho - Requerente: Comp, Textil
Rubber Company - Processo deferi- São Martinho - Processo deftoido.
do.
N9 236.824 marca Albra - ReTêm° 99.326 - Marca Anecrosan querente: Alumínio do Brasil S. S.
- Sofos - Requerente: Instituto BifaProcesso deferido.
químico Maragliano - Processo defe- N° 242.627 marca FAP
rido.
querente: Fábrica de Aparelhos de PreTênno 179.521 - Marca: Marujo cisão - FAP S. A. -- Processo de- Requerente: Anderson, Clayton tl ferido.
Processo deferido.
Recurso
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- As Repartições Públicas
- Ais Reijartiçõeu Públicas
X
cingir-se-ao .às assinaturas
'deverão remeter d expediente
anuais . renovadas até 28 de
destinado à publicação nos
DE OMP"[ENSCas NACIONM
DEPARTAMENT
fevereiro
de cada ano e as
jornais, diariamente, até às
IDGREtTeR GSRA6
iniciadas,
em
qualquer época,
W5 horas.
ALBERTO DE BFUTO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- As reclamações pertineuf.
naçoceçao
CHOCO DA on.0e)
ien:IPC De =viço ou PUBLICAÇ8G8
-- A fim de possibilitar e
ges à matéria retribuído, nos RfiUM,0
FLORIANO GUNVIARAES remessa de valores acompaFERREIRA ALVES
casos de erros eu OiniSUÓes,
nhados de esclarecimentos
deverão ser formuladas por
DOÁ 80 OFBCOAL
quanto ci sua aplicação, soli.
escrito, à Seção de Redação,
ocçzic
citamos usem os interessados
das 13 às 16 horas, no máxi.
ClooCO 120 publicidade do Orapodionto 00 002ortorra0aCZ)
preferencialmente cheque ou
nio até 72 horas após a saída
g ut:dono/ do ProprIododo Induotrioi do tlinlotario
vale postal, emitidos a favor
do ind.:Joe:rio o Comarolo
dos órgãos oficiais.
do
Tesoureiro do Deporta.
nes? Ofiernso do De p artamento de trnpreneo Notion39
- Os originais deverão ser
Meith, de imprensa iVacionai.
dactilografados e autentica- Os supiementos ás edidos, ressalvadas, por quem de
ções
dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS.
@Emito, rasuras e emendas.
fornecerão aos assinantes que
- Excetuadas - o. s paro a
as solicilorem no ato da as• FUNCIONÃPMS1
exterior, que serão sempre REPAIMONES R PARTICULARES I
sinatura.
. Capital G Interior?
Capital e Interior:
enua!'s, as assinaturas ader
- O funcionário publico
4.500
Cr$
se-ão tomar, em qualquer' Semestre . o . Cr$ 8 000 ' Semestre
federal,
para fazer jus ao desCr$
9 OG.0
dpoca, per seis meses ou una Ano . o . . . . Cr 12.000 Ano
conto indicado, deverá provar
ano.
Exterior:
Exterior? • .
esta condição no ato da asCr
113.000
r
o
- As assinaturas cencidas â n 0000000C
10 - 009 sinalara.
poderão ser suspensos sem
- O casto de =Ia exem.
(: , ,se prévio.
vão impressos ra, -número doi dos jornais, devem os as. piar atrasado dos órycíos ()fl_
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e oI sinuntes providenciar a res. c iais será, na venda avulsa,
pectiva 'renovação com* ante-; acr-seido de Cc k; 5 se do mes2es a ve.ificação do prazo de ano em que findará.
A- fim de evitar solução de, cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr. 10 por une
valido de de suas assinaturas,
Ula parte superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.

E

EDIE,NTE

Termos:
T -I
1\1 9 150.997 marca Francano - Re- Recorrente: Editora Legislação Federal N" 166.819 -marca D T
Requerente: . Química Industrial 9onfiln
querente: Lourenço El Cia. - P.ocesso Ltda . - Processo indeferido .
- Marca:
Ltda .
Recorrente: Ind.i , tria de , tií
in. l ci
d. icrido •
\T "ie13
1-.2. .71/8e .:15
c te11
al1
1 N 9 345.762 marca Vedex -- ReA.
Duu
Produtos
Químicos
GT
S.A
N° 302.988 marca Kappa Re- querente: Juscelino ' Aguiar 6 Fflho
canto Riezi Lida. - Reco ,
Pe.
c-arente: Pontal Mercantil S. A. - Recorrente: Química Industrial Moura provimento ao recurso para relormar dro R. Robeli
Processo .1. terido.
a decisão récorrida e indeferir o ocP. ocesso clefarido.
N 9 290.428 - Marca . s .' uezac
1 Ltda . - Processo indeferido.
Reque- 1 IV' 349.992 marca Fenotex -- Re-1 dido de registro, de acôrdo. 7om o
N° 338.875 marca Bless
Reei :erente: Cin. 13;asile ,, a
-cantil
ligo
95,
n°
17,
do
Código
Ja
PraPro- uerente: Rudolf Henryk Schiele
re :te.: A. 6 I. Pears, Limited
do Rio Grande -- R ecorl ente: Q , 13Inipried,:de
cesso deferido.
ca Industrial Medicinalis S A. Qui-1
Recorrente: Quimanil Indústri
N 9 207.783 marca Sélo de Ouro-- Processo deferido.
N
9 278.913 marca Wa/de -_- ReProcesso ,ndeírrido. Requerente:
Samuel
Gandelma,
.-qu erente: Ind. e Com. de Matérias 11112
N
° 221.537 marca Interlâncha lmo- 1 corrente: J. R. Kanitz - - D . '
N° 320.191 - Marca: Suo.t Pastas
proPrimas WaIde Ltda. -- Processo de- Requerente: José Tas,o : vimento ao recurso para reformr-.r
Ficieoro - Requerente: Incl
ias de
•
ferido.
Massa i ni - Recorrente: H nt.rland desaello denegando o registro com fun- Fidos S. A. Recorrent. : A cclerN° 236.623 marca Albra
! S. A. Imobiliária e Construtcyal - damento no art. 95, n° 17, do Código son, Clayton Cia. Ltda. -- Processo
querente: Alumínio do Brasil S. A i Processo incirte.rido.
da Propriedade Industrial, como pro- deferido.
- Processo deferido. ,
N° 326.749 - Marca: Vitoria
põe o G. T.
N° 175 382 marca Dragão das Ca-1 N 9 281.621 ii.,arca Mon.rtype
Requerente: Produtos Vitória E rcl-A
a!
ono teMyo
ans t
on • M
misss - Requerente: Casa Para rodosR equel ente: L
marca Nirven Re- Processo
chine Company - Recorrent a• Carlos . ;: N 9 314.324
Lida. - Processo deferido.
Lab. Dorsay do Brasil Ltd .
N 9 328.239 -- Marca. Aval-A.1in Gangutia
Flores
Dou
provimen-,
,rente:
de
ndústria1
I
O Senhor Secretário da
Recorrente: Laboratórios Androma- R:c-inerente: Ind. Mineira de Moagem
- Heraldo Souza Mattos - deu pra- to ao recurso, nos termos do
feCer: j
) S. A. - Processo -ndeterido.
. A. - Recorrente: K..11 ..ion S. A.
vimenfo aos recursos interpostos nos para denegar o registro. Abaudonada
312.632 marca Pipezi.ia - Re- (Indústrias Alimentícias) Processo
processos abaixo mencionados a fim que foi a marca, « assou ela a ser aul- 1 N9 .• Q
Ltd •
I
deferido.
lius”, caindo no domínio púbhee como- corrente: Société D Etudes
ker.hrhde reformar as decisões anteri.) , es:
expressão necessária, não :3t ,dendo, ches et DApilications Scient: f itmes et N°. 332.526 - - Marca: Aura - ReTermos:
conseqüentemente, voltar ao domínio" Medicales (E.R.A.S.M E.
- Pro- querente: S. A. Philips do f.h•asil
N° 338.532 marca Afa - P :caie- exclusivo de requerente.
Recorrente: Saturina S. A. A cuim"cesso ind2fericlo.
rente: Confecções Afa Ltda. -- Re- N" 322.752 marca Cine
N" 331.719 marca Lira - Reque- ladores P.IJtrieos - - P oc.-•st, MeR.
corrente: Indústrias Textis P...1;1.aa. S.A. Campo Grande - Requerent
rente: Ind. c Comercio Sant." ,titollio - rido.
Fernandes Ltda - Re- - Recorrente: Indústria de ChaorsoiaIV 167.026
Marca .
- Dou provimento ao recurso- para! Almeida
reformar a decisão recorrida e -ndeferir; corrente: Companhia Brasilei-a
rtcids o.Lacta S. A. - Processó indefc- Requerente: Altino de Bsii o t'orttes
a
1
crido.
co nerna S. A. - Processo incl
es pedido de registro, de adido com
:Recorrente: Perimi:iria Flora . l .s Ltda .
- Processo deferido.
N9 332.622 marca Galeri Paulista.
e) art. • 95, n° 17, do Código.
N° '249.221 - Merca:
N 9 338.243 marca Caça e Pesca - --Requerente: Praiha E So la Ilibo EN PED ENTE DO SENHOR SEReci te s r2nt..: Parall 6 Cia.
Recor.
Requerente: Fcrrã'o, Guimarães 6 Cia. j" ida. - Recorrente: Galeria Paulista!
CRF.TARIO DA INDÚ-TR IA
ente: Inc l ip 4;-ias cie Choco 1 .e. 1.Oct2
Ltda. - Recorrente: Rubens Diogo de Modas S. A. - Dou p?ovimento1
S. A. Gallera - Processo indeferido.
deferido.
Rio, 20 de setembro de I clii6
ao recurso para reformar a clec:slIo '
N 9 317.823 -•
,-nal
indeferir
o
pedido
de.
ree
recorrida
ReDespachos em Recursos
N° 322.334 marca Dolar A,..romMtiLa - R,.corrente: ',4;,.1.-"cn te
120, nú-;
querente: Ferragens Dolar Ltla . - gistro, de acórclo com o art.
O Senhor Secretário cia
,t.)r D'Almeid 1 e Brito e
Recorrente: A Sensação Modas S.A. meros .5 e 7, do Código.
Heraldo SoliZa Mattos - negisu pro- •Recorrente: Rtiv Co 1,1 ti 1"5
N" 196.347 marca Maraclm'
Processo indeferido.
cl-ferldo.
Re-1 vam-mo no Recursos bata p. 2 10s nos
N9 323.190 marca Revista Lec,isla- cte:rente: Livio Ti ma 6 Cia
N° 205.78
1• r. : 5. f.
proce:.sos ; , Inaiso menciou-dos tun de
c5C
i
; r.1
rr.M.,-sn,';ea.
•
orrente
Re,tão e Fiscalização Nacional --- Requerente: S. I. E. L S
.d..cfe
1 manter na decisões anteriores:
O
11 j
Xi ~nes - Ltda. - Processo incleferidn.
Querente:

ctaci o ns
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ele Instalações Elétricas Ltda. - ReTermo 345.297 - Marca Lovoline.
torrente: IVIóveis de Aço Fiel S. A. - Requerente: S.A. Ind.aetrics Eaunicle.a.r F.. Matarazzo - Recorrente:
- Processo defevido
N° 312.556 - Nome comerdal: The Lovable Brassiere Ccmpany Companhia Rochedo de Seguros - Processo deferido.
Requerente: CM, Rochedo de Seguros
Termo 345.425 - Marca Coaal - Recorrente: Companhia Rachado de Requerente: Cia. de Colonizaealo e
Desenvolvimento Rural Codal - Re/ovestimentos - Processo delerido.
1\19321.548 - Marca: Dileto - corrente: Cedei Companhia IndusRequerente: S. A. Indústrias Reuaidas trial de Sabão e Adubos - Processo
F. Ma tarazzo Recorernte: Fábrica deferido.
Têrmo 348.115 - Marca 'Lrajá de Café e Chocolate Moinho de Ouro Requerente:
Indústria de Meias
S. A. e Sociedade Algodoeira do Ncri- Camhaji Ltda. - Recorrente: M.
deste Brasileiro S. A. - Processo Lopes & Cia: Ltda. - Processo dedeferido.
ferido.
N° 331 .25 - Marca: Coliascl Termo 348.135 - Marca Urú Requerente: Soc. de Expansão Far- Requerente: Frtz Lerem S.A. Inmacêutica Ltda .
Recorreatt: La- dústria, Comércio e Agrieoltura boratórios Andromaco S. A.
Pro- Recorrente: Uhu-aVeric H. dl M. Pischer - Processo deferido.
cesso deferido.
N9 340.401 - Marca: Deetile - T3rmo 348.257 - Marca O Pente
Ouro - Requerente: Margarida
Requerente: Desfile Tecidos Finos Li- de
Araújo - Recorrente: Perfumaria
mitada - Recorrente: Campa alija Karina Ltda. - Processo deferido.
Progresso Industrial do Bras:: - ProTarmo 196.198 - Marca Colagocesso deferido.
lem - Requerente: Instituto CientíN9 361 .360 - Marca: Sebo - Re- fico Medicator Ltda. - Recorrente:
querente: Irmãos Seba ei Cia. Ltda. Produtos Químicos Ciba S.A. - Recorrente: 'Indústrias Téet -eis Bar- Processo deferido.
Termo 259.191 - Marca A-Vi-Pel
bedo S. A.
'A - Processo defelido.
N9 361 .793 - Marca: Centeine - - Requerente: Instituto Pinheiros,
Produtos Terapêuticos S.A. - ReRequerente: Jean Baptiste Bourteille - corrente:
Armando Teixeira Leite Recorrente: Jean Baptista Evariste Processo deferido.
Bouteille - Processo deferido.
Termo 296.203 - Marca Pérolas
N° 314.010 - Marca: Ceres - de Amor - Requerente: Café PauRequerente: Isauro Dorninguez - e- lista S.A. - Recorrente: Compacorrente: Ceres S.' A. Indústria e hia Usinas Nacionais - Processo de'Comércio de Máquinas - Prcresso de- ferido.
ferido . Tairmo 26.2â4 - Marca Pérolas
regras - Requerente: Café Paulista
N9318.261 Marca: Reailam - S.A. - Recorrente: Companhia jsiRequerente: Resibem Indústria e Co- nas Nacionais - Processo deferido.
anércio Ltda . - Recorrente: Rilsan
Termo 286.631 - Marca Reviens
Brasileira S. A.
Processo date- Cabeleireiros - Requerente: Sebastião Gpdinho - Recorrente: Worthsido.
N9 319.083 - marca: Hércules - Perfuras - Proceaso deferido.
Requerente: Companhia Cervejaria Termo 333.611 - Título de estaDrogarias e Farmácias
Brahma - Recorrente: Companhia An- belecimento:
Associadas Drogapan - Farmácias
tártica Paulista Indústria Brasileira de Raia - Requerente: Raia & Cia. Bebidas e Conexos - Prez eaeo defe- Recorrente: União Fabril Exportadorido.
ra S.A. (UrE) - Processo deferi1\19 32-1.478 - Marca: Vencedora do.
- Requerente: Sátiro Moagem BittenTermo 314.011 - Marca Cerca court - Recorrente: S. A. Indústrias Requerente: Isauro Dominguez Reunidas F. Mate.razzo - Processo Recorrente: Ceres S.A. Indústria e
Comércio de Máquinas - Processo
deferido.
N° 330,722 - Marca: Casa A. deferido.
Urano 313.345 - Marca Super
B. C. - Requerente: Bern_ardo Zi- Leve - Requerente: Comp. de Caltronenblatt - Recorrente: Rfeupas AB çados Fox - Processo deferido.
S.A. Indústria Roupas Profissiaaais Termo 315.222 - Marca Hibinal
Procrezo deferido.
- Requerente: Química FarmacêutiN° 331.222 - Marca: Rio Pardo ca Mauricio
Vilylela S A. - Recor- Requerente: Comp. Viação e Te- rente: Imperial
Chemical (Pharmacidos Lanifício Plástica - Recorrente: ceuticals) Limited - Processo defeIrmãos Bruderer S. A. - Fábrica rido.
de Tecidos Semper Idem - Processo
Termo 322 553 - Marca Duplem deferido.
Requerente: Química Duplex Ltda.
N9 331.283 - Marca: Supracortex - Recorrente: M,yrta, S.A. Indús- Requerente: Soc. de Expan eão Far- tria. e Comércio - Processo deferimacêutica Ltda . Recorrer te • La- do.
borterápica Bristol S. A. Indústria Têm° 322. 992 - Marca Cianovit
Química e Farmacêutica - Processo - Requerente: Chimica Baru' Ltda.
- Recorrente: Laboratório Torres
deferido.
N° 333.362 - Marca: Máquina S.A. - Processo deferido.
São José - Requerente: Souza, Lopes Termo 326.604 - Marca Saturnia
Requerente: Saturnia S. A.
e Silva e- Recorrente: Máquinas Grá- -Acumuladores
Elétricos - Recorrenficas São José Ltda . - Processo de- te: Saturno Filmes Ltda. - Procesferido.
so deferido.
N9 337.021 - Marca: Lill - ReTerno 347.143 - Marca Queenbequerente: D. W. Albaneze ei Cia.
- Requerente: Richard
Ltda. - Recorrente: S. A. ,Indústrias Percam
"Tucinut - Recorrente: tucien LeReunidas F. Matarazzo - Processo l erer Perfumes S.A. Processo dedeferido.
ferido.
N9 337.677 - Marca: Pinga Per- Termo 347.166 - Marca Brasília
nambucana - Requerente: Ind. Per- Patentes Marcas - Requerente:
nambucana de Sucos Ltda . - Aecor- Pedro Persona - Recorrente: Marent e: Fr me ire° Prisco - Processo noel Alves - Processo deferido.
Termo 349.359 - Marca Clcap deferido.
Cicep Cia rum:In:idem
N° 341.435 - Marca: Sparta - Req uerente:
rntOinbõeS
Recinerente: Confecções Sparta S. A. e
---,ta: raia
- Recorrente: São Paulo Alparg 3 ta e
nmentícias Cica -- Processo
S. A. - Processo deferido.
deferide.

Ulmo 288.364 - glarca 3;13 Requerente: Ind. Mecânicas Perfect
Ltda. - Recorrente: Minneeota Mining And Manufectaulne Co cesso deferido.
Têrmo 148.098 - Marca Panei:a:In
- 'Requerente: Laboratório de Biologia Clinica Ltda. - Recorrente:
Sharp & Dohme bbeorp - Processo
deferido.
Termo 161.894 - Marca Líder Requerente: Balas Líder S.A. Recorrente: Ind. de Chocolate Lacta
S.A. - Processo deferido.
Termo 310.994 - Marca Sangar
- Requerente: Ird. Mecánica Sanam. Ltda. - Recorrente: The Singer Manufacturing Co - Processo
deferido.
Termo 164.391 - Marca CampaWeide - Requerente: Produtos Químicos e Medicinais Hileia Ltda. Recorrente: Cooper Mcdougall & Robertson Limited - Processo deferido.
Termo 309.983 - Titulo Casa das
Rendas - Requerente: Abras ta Curi
- Recorrente: Casa das Rendas Armarinho Ltda. - Processo defeaido.
Termo 324.706 - Nome comercial
Empresa de Mudanças e Transportes
Duque de Caxias Ltda. - Requerente: E'rnprêsa de Mudanças e
Transportes Duque de Caxias Ltda.
Recorrente: Duque de Caldas
ónibus Ltda. - Processo deferido.
Termo 185.198 - Título T-mport adora e Exnortadora Interex - Requerente: Imp ortadora e Exportadora Interex Ltda. - Recorrente: Imtrex S.A. Comércio Inanortação Exportacão e Representação - Precese o deferido.
Tarno 313.650 - Marca Calcannel
'NT I B - Requerente: Bracco Novotheranica Laboratórios S.A. - Recorrente: Ma4ncia Neudson Ltda. Processo deferido.
Termo 235.346 - Nome comercial
Auto Agrícola Alegretense Ltda. Requerente: Auto Ag rícola Alegretense Ltda. - Recorrente: Comerree i a uto Agrícola S.A. - Processo
deferido.
Termo 373.924 - Marca Orfasil Requerente: Orfasil Organização
Farmacêutica do Brasil Ltda. - Recorrente: Farbwerke Hoexhst Aktieng esellschaft Vorm WIalester Lucius
& Bruning - Processo deferido.
Termo 188.245 - Marca Phenix Reauerente: Textil Industrial Pieri
& Belli S.A. - Recorrente: Tocaianem Phenix Ltda. - Processo deferido.
Termo 187.453 - Marca Inca Requerente: Inca Ind. Nacional de
Calçados Ltda. - Recorrente: S.A.
Ince Ind. Nacional de Couros e
afins - Processo deferido.
Termo 314.854 - Marca G - Req uerente: Instituto Ganassini dl Ricerche Blocbimiche SPA - Recorrente: J. B. da Casta 81 Cia. Ltda.
- Processo deferido.
Termo 348.957 - Marca aluminar
70 - Requerente: Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários S.A.
abar - Recorrente: Cerâmica São
Caetano S.A. - Processo eferido.
Termo 260.575 - Insí gnia Rápido
rama
Reauerente: Ránlan
S.A.
Transnortes e Ac a ssórios ecorrente: Finprêsa União de
Transportes S.A. - Processo deferido.
Tarro° 338.180 - Marca Henle Reauerente: S. Henle Tnc - Recorrente: Uniãó Fabril Exnortadora S.A.
- Procraso deferido.
Termo 3e7 R69 - m arna Almas Reauerente: Paulo António de Andrare Stefariai - Recorrente . Indústria de Sabonetes e Perfumarias
" T erriphis Ltda. - eraresso deferi'e.
reo 337.094 - Marca Paratoclos
Reee-e ate: Cerea!ista Jaratodos
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Ltda. - Recorrente: Laticínios Vloo
coca S.A. - Proceeso deferido.
Termo 187.875 - Marca Pabrinca
- Requerente: Soe. Industrial de
Brinquedos Sobrinca S A. - Recore
rente: Indústrias C. Fabrini S.A.
- Processo deferido.
Termo 290.033 - Marca Tilim •Reeuerente: Ame Kobliski - Pc..
corrente: Abel de Barros e Comera
elo e Indústria de Tintas n.A. Processo deferido.
rérmo 320.719 - Marca Web Peruerente :
Buchil
- Recorrente: Jervis B Webb Américas Co - Processo deierido.
Têrmo 123.469 - Meca ;3ramin
- Requerente: Instituto 1:7.ormoquimico e Biológico S.A. - Recorrente: G. D. Searle ai Co - Processa
deferido.
Têrmo 290.018 - 'Merca Brasim
- Requerente: António Domingoi
Porearo Recorrente' liravoz s.A
Indústria e Comércio Pletronico Processo deferido.
Expediente do. Sr. Sev ;ettirlo da
Indústria
Rio, 20 de setembro de 966
Despachos em recyrsos
O Senhor Secret ário da Industrie
- Heraldo Souza Motins - deu provimento aos recursos interpostos nos
processos abaixo mencionados a fim
de refornar RR CCCMP ; anteriores:
Termo 216.923 - aaaeca vaintetiq
- Requerente: Win thron Products
"rine. - Processo deferido.
Termo 214.060 - Merca Venealaa
na -- Reauerrnte: G. Rosin & Cia.
Lt fi n - Pr ocesso deferido.
'Termo 215.740 - Marca Sertãozinho - Renuerente: Viúva Saram Ç3
T:911108 - Processo deferido.
Tèrmo 293.706 - Titulo A Veran ista - Req uerente: Emílio VOZ
A forSO - Recorrente: Trindade
*^:alson - Dou provimento ao recur.
co, em p arte. nara conceder o eegiseo
tro. com exclusão do e:êrtero de nemórin de choDéu, boinas, farwres e sia
nanares.
mêrmo 311.419 - Marca Porto
Ral o - Reauerante: Chinen & Cia.
T.irn itada - P rocesso deferido.
Termo 315.194 - Marca Pr in e,estnha de Assis ea Requerente: Alberto
Pernendes Cia. Ltda. - Processo
deferido.
Tênno 363.220 - Marca Ta'aloide
Saci ei - Requerente: Sér gio Alarcon Marques e Wilson Helder Albuquerque Eifler - Recorrente: The
Wellcome Foundation Ltda. - Processo indeferido.
O Senhor Secretário dc Indústria
- Heraldo Souza Mattos - negou
p rovimento aos recurshs interpostos
nos p rocessos abaixo mencionados a
fim de .manter as decisões anteriores:
Termo 225.322 - Marca Atriphos
- Requerente: O p oterápica Nespa
Ltda. - Recorrente: Richter Geo
deon Vegy észeti Gyár Ria - Procesa
so deferido.
Termo 303.683 - Marca Meteor Req uerente: Impressora 'piranga.
Limitada - Recorrente: Jorge Luiz
Stark - Processo deferido.
Termo 364.552 - Marca Tebaliin
- Requerente: Indústrias Têxteis
Barbéro S.A. - Recorrente: Tootal
Broadhurst Lee Company Ltd. Proc esso deferido.
Termo 272.207 - Insígnia Cralto
Elegante -R equerento: °detona da
Silva - Recorrente: Ao Mundo Elegente S.A. Tecidos e Confecções -.Processo deferido.
N° 235.589 - Marca: São Joaquim
- Requerente: Usisna São Joaquim
S. A. A g ricultura, Ind e Com. .03
Recorrente: M. Ferreira Jorge S. •1443
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Reconsideração de Despacho
Dunlop Rubber Co. Limiezei (Peeee
Com, e Ind.
Processo defe- portadora S. A.0 F E- Re -egrepte:
rogação
da patente 4.213) modelo
rido.
Myrta 43. A. Ind. e Com, S. Sirnpson Ltmited - -Na recone
~.
1)
N° 307 .5a5 - Marca: Momaco - cesso deferido.
sideração ao despacho que deferiu Dunlo p ubber Co. Limited (Prorrea
Regue rente: Momaco Motor?s IVIanufaN° 286.413 - Marca: União-Ca370.697 marca Zaks de Nusin- gação da patentei 4.214 modelo im
Zcirs).
tura e Com. Ltda . - Recorrente: Fa- bodo - Requerente: CompanLia União
dustrial).
brica de Bicicletns IVIonark S. A. -- dos Refinadores Açúcar e Café -Coldeat Ind-. e Comércio S, a,.
Dia 20 de setembro de 1666
Prrxesso deferido.
Recorrente: Frigorifico Santo Antônio
(Prorrogaçào da pelaste 4.221 rrae
Reconsideração de Despacho
N° 306.753 - Marca: Fran-Le
S. A. - Processo deferido.
dedo industrial).
ecorrendo São Paulo Alpargatas S. A. (Praia
interente: Francisco Stedil e Ei Co.
Coty SAB
N9 311.946 -- Marca: Beijo - doPerfumes
despacho que indeferiu o termo rogação da patente 4. 214 modelo
- Recorrente: Frani Corp. -o Proces- Requerente: Com. e Ind. Barbosa
397.690 marca Instant Color) - Aco- dustrial).
klo deierido.
Marques S. A. -- Reco:rente: Sonk- lho o pedido de reconsideração para
Osvaldo Colombo (Prorrovictio t'L4
N 9 233.514 -• Marca: Camatorin - sen Chocolates S. A.
- Processo o efeito de reformando o despacho patente 4.250 modele industrial).
R ,.querente : Parke, Davis Ei Compd :y d. f, • 'o.
Euclides Boe (Prorrogação da pz,.anterior concedendo o registro menos
- Recorrente: Instituto Medicam-. 1,,
, , 13.731 e- Marca: Star - Re-• para produtos de maquilagem batons tente 4.252 modelo Industrial)
Forn toura S. A. - Processo dJel 1,ao. euerente: Star Elétrica Com. e Ind. carmim cosmeticos crayons lapis e
Sia'S. A. Produtos Quinamet
N° 315.117 - Marca: Lina - Re- S. A. Recorrente: Daimler- Benz preparados para o cabeia nos termos Construção
(Prorrogação de
querente: Modas Lina Ltda . - Re- Aktiengesellschaft - Processo defe do parecer da D. de Marcas.
4.253 medeio inclustrial)
O Sr: Secretário da endústria, Hec.orrente" Lima, Lima E, Cia. Pro- rido.
Paulo Melo P; Irmão (Prerroauteeo)
raldo Souza Mettos negou provimento da patente 4.311 modelo bule a ,
cesso deferido.
N° 316.038 -- Frase: Brastemp O ao recursos interpost -e nes processos
N° 204.335
marca: Valery Sil- Que Há de Melhor - Requerente:
Sperry Rand Corp (Prorroraer,
abaixo mencionados a fim de manter patente 4.47e modele industele1),
iwtinado
Requerente: Valery Per- Vomp. Industrial e Comercial Bras- as
decisões anteriores:
Sperry Rand Corp. (Prorroeiii,
fumarias Ltda . - Recorrente: Helena
- Processo indeferido.
Térmo 197.421 - Titulo Faemasil da patente 4.473 modelo induetrial),,
Rubinstein, Produtos de. Beleza S. A motor
N° 316.041 - Expressão . O Que Paulista - Requerente: Drogasil Li- Waldemar Clemente (Fm:roerei:e
Processo deferido.
Há de Melhor - Requerente: Comp. mitada - Recorrente: Drogasil Li- da patente 4.474 modelo inclusteirl),
N9 216.525 -- Marca; Gifenil
* Giroflex S. A. CaCeiras e PolacaIndustrial e Comercial Brasmotor - mitada - Processo deferido.
Requerente: Laboratório de Biologia Processo indeferido.
nas (Peorrogação da pae ente 4.
Terme 216.367 marca Cacique
Clinica Ltda. - Recorrente: LaboMarca: Aranha -• Requerente: Indústrias Reunidas Ca- Modelo industrial).
N9 307.129
ratórios Farmacêuticos Espasil 5 A. - Requerente:
Humble
84 Reeleing Co. (alorFábrica de Linhes Adonis cique S. A. - Recorrente: Indústria
Peoceso deferido.
Brasileira de Eletricidade S. A. ia_ rogação da patente 4.152 evotielo a e
Ltda. - Processo indeferido.
dustrial).
belsa - Processo deferido.
N° 316.811 - Marca: Farinacinha
N° 216.892 - Marca: Motorbraz - • Termo n9 226.833 marca Palmatex
(ao Bedê York
Requerente: Inclús- kequerente : Celso de Freitas
N. V. Amsterdains ehe 1:1Keurti nPro- - Requerente: Companhia de Teci- kerii
tias York S. A. Prfodutos Cirúrgicos cesso Indeferido.
Lootsje Der Erro. I,Itere•
doe
Casa
Palma
:Re:errente:
GoBole
(Prorrogaieão da patenie
Recorrente: Perfumaria Lopes Ind.
N9 214.818 - Marca: Boa-Nata
odr1 San2ord Inc.
Processo
def
modelo industrial).
p Com. S. A. - • Processo drhrido. Requerente: Laticínios Boa Neta Ltda. rido.
Projetores Ciaie do Brasi l S. A.
N9 315.562 - Marca: Luzam bo - a- Processo indeferido.
Ta.mo 397.797 Tituo Bar e Mercea- (Prorrogação da pa 1 ente e. Ire
m iRequerente: Manoel Messias Alves 219.178 -Marce: Nomtonus ria Santa Tereziram -.Requerente: dela inelteoia,..a1),,
a
Celçados retry Leda, (Prorreere..e
Recorrente: Lever Brothers, Port SunSanta Terezinha LiRequerente: Laboratório Torres Bar e Mercearia
Recarente: Vaz Teixeire de patente 493 modelo adiu
Ught, Ltd .
Processo defendo .
S. A. - - Processo indeferido.
Irranos InMluc
&
- Processo deferido. .
&
N9 254.985 -- Marca: Osrnofot m - Termo 351.667 - Marca.: Cobauto
(Fraror. açtio da patente ej I eee , Requer ente: Prema Preservação de - Requerente: Cia. Bandeirantes de • 'Mino 409.r)42 mana Casb.olex
Requerente: Brasil Oiticica S. A. •-. lo industrial).
Madeiras S. A.
Recom ente: Os- Automóveis Cobauto - Processo in- Recorrente: The Bordcn Co. •-• Proetselv,;-;
The SinE,rer
eacse Wood Preserving Co of Ca- deferido.
(Prorrogação de pt:
aocesso deferido.
Termo 315.386 - Marca Cannon
aclá Ltd. - Processo deferido,
Termo 229.091 marca Cargotricin delo inclustri.21) .
N° 261.663 - Marca: Maia loa -- - Requerente: Cannon Eletric Cora- - Requerente: Natrien José Tanicie
Per -In lo.quip: mentes
lórios 5. A. (F.. 'negar, e c da 4),J, ol
- Processo indeferido.
Requerente: Florindo Nevas Pasquall pany - Peocesso indeferido.
Termo 455.016 marca Branco e 4.506 modelo _industrial).
- Recorrente: Companhia Bras. Rho- Termo 365.845 - Marca Veri-TenSicaley C. Dor:. 23 Cia. f,):)rollk:;nMacete, Fábrica de Raion - Processo der - Requerente: Frigorifico Ar- Preto - Requerente: Branco e Preto
raour do Brasil S. A. - Recorrente: Decorações, e Arteseneio Ltda. - ção da patente 1.546 rartielo ardiasieferido
Frigorifico Wilson do Brasil 5 .A. Processo indeferido.
Indústria Paulista de Moveis de Aro
N° 252.569 - Marca: Cynel - - Processo indeferido.
Exigêndias
•
S. A. (Prorrogação da retante 1.;e3
Requerente: Raia 8 Cia. -- RecorPedi•o
de
Preferência
modelo
industrial) .
119 343.307 - Davio Rathspreeher
rente: Cyrillo Mothé Ind. e Com.
Util
S.
A. Industrial Importadere
Giureppe
Ghinsberg
e
lbertA
GhinsD'Olne,
Companhia
de
Tecidos
Au
Processo
deferido.
S. A ,
- Baixe ao DNPI para que no- de Maquinas (Proreogação da patente
N9 286.261 - Marca: Lzinalactea rora - No pedido de preferência ao berg
3.3e4
:modelo
industrial)
tifique o requerente da marca destes
.- Requerente: Antonio J. Ferreira 8 termo 654.955 marca Kivinco) - autos, ou seus procuradores a provaLa Roca (Prorrogava('
Otto Pelts
Cia. - Recorrente: Indústrias
de Chonos tarmos da rem que se constituiram em Socieda- da patente 3.420 modelo Industrial
Portaria an9preferencia,
procez„
defe,Concedo
6 de 1965.
zolate Lacta S. A.
de, apresentando, no caso afirmativo
Pierre Grumbach (Prorroaaçao
Exigências
rido.
novos exemplares em nome da Socie- patente 3.490 modelo industrial).
dade que por ventura hajam organi1\1° 311.014 - Marca; Pilsen CoOsterr Knopf U Metellevarenfebrilt
fhunbia S. A. - Recorrente: Com- Têtmos coa Exigências a CulaPrie zado, voltando, após o presente pro- J. Meister s Co. (Prorrogação da polffimbia - Requerente: Cervejaria Cotente 3.820 modelo industrial).
N9 314.189 - Rosalina A. Esteve& uno a esta Secretaria.
Expediente do Diretor Geral
Les Perfuma Jean Dessea (Prorropanhia Cervejaria Brahma • Processo - Arquive-se o recurso, de acordo
Dia 20 de setembro de 1966
com o art. 196 letra d, do C.P.I.,
gação da patente 832 modelo indusdeferido.
trial).
e cumpra-se o despacho concessivo
Diversos
N9 367.271 - Marca. Aquatil - de fls. 18-v.
!Melete Franco Hispano Anericaine
Requerente: Laboratório de Biologia
Francispam (Prorrogação de patente
249 284.102 - João A.Iffedo Oscar
Penam mandadas prorrogar de acdr 3.834 modelo industrial) .
Clinica S. A. - Recorrente: Ferb- Schwregler.
do com o art. 48 do Código as sesociete Franco Hispano America4:1e
DUerses
werke Hoechst Alctiengesellschaft vorm
guintes patentes abaixo mencionadas. FranClOpanl (Prorrogação da pateni e
Meister Lucius 6 Bruning - Processo Romeu Ckearelli li Cia. Ltda. - SalYador Pelas° Basile - Prorro3.835 Modelo industrial).
deferido.
No recurso interposto ao deferimento gação da patente 3.022) modelo inSalvador Peluso Basilio (Prorrogamarca Majestie). dustrial).
do
têrmo
218.023
ção da patente 3.836 modelo indusN° 233.108 - Marca: Onmibion - - Arquive-se o recurso, de acordo
Joseph Tlxunas Myers (FrOrrOga00 trial).
Requerente: A. S. Corrêa Ei Cia. LI- com o art. 196, letra d, do C.P.I. da patente n9 3.923 modelo indusSalvador Pelam Basile (Prorregagaitada - Recorrente: Werner Hud- e curnprapee o despacho eonceesivo trial).
ção da patente 2.837 modelo indusde ils. 13-v.
nut, Inc. - Processo deferido.
Ge...ellsehaft Per Technischen Por- trial).
techritt MD/1 (Prorrogação da patenN° 249.997 - Marca: Castone
The Parker Pen Co. (Peorroeação
Requerente: Arthur Kuoch S. A. Ind. Soped,isate do Secretario da Indústria te ne 3.9a8 modelo industrial).
Osvaldo da Costa Dona (Prorroga- da patente 3.833 modelo induetriaa .
,e Com. - Recorrente: The SherwinEsvine Krol (Prorrogação da ostengão da patente 4.009 modelo indusDia 20 de setembro de 1466
Williams Company - PFOCC740 de!"te 3.839 modelo industrial)
trio).
ido.
Despachos em Rectirsos
Amo S. A. Indústria e Comercie
Dell Delleopter OCrp (Prorrogagtio
N° 309.353 - Marca - P.osederine O Sr. Secretario da Indústria He- da patente n9 4.012 modelo indus- (Prorrogação da patente 3 . rel modelo industelal).
Requerente: Sebastião Daniel - raldo Souza Mattos deu provimento trial).
Hudson Distribuidora ao Brasil
Ceremica Sanitária ?omelete S. A.
Recorrente: Perfumaria Kanitz I Acta . aos recursos interpostos nos processoa abaixo mencionados a fim de re- (Peorrogrição da patente 1.078 modelo (Prorrogação de pa t ente 3.881 modelo
e- Proceso deferido.
industrial).
formar as decisões anteriores.
Industrial).
al9 308.995 - Titulo: - Têrtno
n9 288.734 marca Bi Sex Unilevee N. 1. (Prorrogação da
Indústria e Comércio de P .tstieoe e
eieeile-ente: Cia. Cinema Comerciai Requerente: Waldernar Teixeira Car- patente 4.089 modelo industrial).
Artefatos • de Metais Bonitineo Ltda.
Lditstrial e Mecánica Bras.
Meteria
s
Plásticas
e
Botões
Brasil
(Prorrogação da patente 3.88e modelo
doso - Processo deferido.
co 'rente: Cimbre - Cia. Industrial Têrmo n9 .12.902 marca Mignon - Ltda. (Prorrogação da patente núme- industrial).
tyiPerfumes
Mobmil S, A. (ProrroRequerente: Manufatura de Brinque- ro 4.0e0 modelo industrial).
M.: nas Brasil - Processo izferido.
A. J. Pagaed et Cie. (Prorrogação gação da patente 3.8e1 model ) !richt,Têrmo 314.429 - Marca: 3 Es- dos Estrela 8. A. - Processo defeda
patente
.2'4
modelo
inchisteial),
- - Reeoemtt: União Fabril Ess , r44o,

n:-T
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aperry Rand Corp (Prorrogação da
patente 3.916 modelo industrial).
Foram Mandados Restaiirar de
acôrdo com c art. 206 do Código as
seguintes pe tentes abaixo mencionadas:
Bruno Balsimelli Neto (Restauração
da patente 4.417 privilégio de inven-
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Sanitária Animal do Ministério da EXPEDIENTE DO DIRETOR
, N° 447 .822 - Mar(
S.-R P -atle)
Agricultura. Prossiga-se, pois no
DIVISÃO DE MARCAS
Bangu
Requerente:
I.) de
exame do pedido de alteração do noCamisas São 11 .,ttlo lia,/ tu ltd.
me da titular da patente, de acexrdo
Dia 20 de setembr ode 1966
Processo indeferido.
com o requerido a fls. 15.
N° 450.402
Mar,.
Despachos em Reconsideração
Requerente: Parfunis NA' 1 1,
Reconsideração de Despacho
O Sr. Diretor da Divisão de Marças Processo indeferi.!o.
tão) .
Haup São Paulo S. A. Industrial deu provimento aos pedidos de recon- N° 505.365 -- 1\4.1 .. 1 1,-11(
S
PI: • • Jrilig
Ramos Gonçalves Ag Cia. Ltda. e Comercial (na reconsideração do siderações interpostas nos vrocesos R.mmerente:
Nag
(Restauraçáo da patente 4.417 pri- despacho que deferiu o têrmo 127.754 abaixo\mencionados a fim de ref•fianar fadora e Distribuidora .1.. ;
privilégio de invenção de Egidio Be- as decisões anteriores:
cesso indeferido.
Vilégio de Invenção) .
lotti) Pedido de reconsideração sem
Ramos Gonçai,e; & Cia. Ltda. fundamentação suficiente. Mantenho
Termos: .
igeneia
(Restauração da patente 57.734 pri- o deferimento publicado em 25 - 5 - 66.
7 - Marca: Gluba N°
352.60
vilégio de invenção).
Expediente da Divisão de Patentes
Fábri,... .I • Alo '0(
N° 486.657
Emilio Suarez Marcelo (RestauraRequerente: Gunter Harald Hirschrl ção da patente 59.210 privilégio de
• Satisfaça e
Atlas
A
.
sal,
Dia 20 de setembro S.
de 1966
Processo deferido.
invenção).
N° 416.780 - Marca: Vulcan V
Armour And Co. (Restauração da
DiVerl 4
- Requerente: Vulcan Material Piás- EPEDIENTE DA SEÇÃO 1,1:CAti:
patente 59.686 privilégio de inventivo S. A. - Processo deferido.
Dia 20 de setembro de /1,6
çao).
N9 142.145 - Iolando Aloia Armour Ana Co. (Restauração da Torno sem efeito o despacho de arN° 454.085 - Insígnia: Emblernátipatente 59.685 privilégio de inven- quivamento.
1:xigi. 11,. ias
a - Requerente: Florarrar Ind . c
ção).
N9 135.442 - Cyro da Silva Pereira Comércio Ltda . - Recorrente: Pernirmos com exiqetic i as .1 !Imprimi
Sel:chl Sugo (Restauração da pa- - Torno sem • efeito o despacho de fumaria Mascote Ltda . - Processo
tente 60.455 privilégio de invenção). arquivamento.
deferido com exclusão da classe 48.
No 120 gbb
- Continental M.,tori
Willys Overland Co. Brasil S. A.
N° 455.549 - Marca: Kioura -- Corp.
•
N9 116.912 - Gabriel Pou Mateus
Indústria e Comérc io (Restauração
Requerente:
Frigorifico A rmour
da patente 61.301 privilégio de inven- - Concedo e desarquivamento.
N9 127.895 - - Cebruder 43 ,Yer
Brasil
S. A. - Processo deferido.
N9
116.945
Shoichi
Sato
Conção).
S..ndoz S A.
N.9 134.170
N°
447.805
Marca:
Passarinho
cedo
o
desarquivamento.
Jean Theodose Psarroupas (Res?1/4
N° 134.171 -• Sandoz S
Requerente:
Villzts
Boas
Estabele-tauraçâo da patente 61.411 privilégio
N9 122.799 - Alfredo Calo - ConN°
135.238
Sondo::
S.
A.
de invenção).
cimentos Gráficos S. A. Re:orrencedo o desarquivainent0.
Liquefreeze Co. Inc. (Restauração
Diversos
te: Editora Paulo de Azevedo Ltda.
N
9
125.223
Metalurgica
Berym
da patente 61.'107 privilégio de inven- Processo indeferido.
152.623
-- São Paul. AU-mr.
N9
Ltda. - Concedo o desarquivamento
ção).
O Sr. Diretor da Divisão de Mar patas S A. -- Declare .1
The Singer Manufacturing Co. e cumpra a exigência.
(Restauração da patente 81.767 priN9 125.424 - Maria Inouc - Con- cas negou provimento aos pedidos de da oosição.
vrilégio de invenção).
cedo o desarquivamento r cumpra a reconsiderações interpostos nos pioresEXPEDIrr 7T1: DO k; Ertv mo :02
aos abaixo mencionados a fim de manEnzo Gallo (Restauração da paten- exigência.
RECEPÇAO T NEORMAÇÃO E
ter as deciSões anteriores:
te 61.789 prállégio d.: invenção).
N 9 125.946 - Bial Farmacêutica
EXPEDNI A O
Placidino Guerrieri Brigagão (Res- Ltda.
Concedo
o
desarquivamento
342.075
Marca:
isonesin
N9
tauraçâo da patente 61.792 privilégio
DIA 20 DE SETEMBRO DI: it`66
9 126.108 - Indústrias de Choco- Requerente: Laborattx_kios Hosbon S . A.
N
de invenção).
Recorrente: Massa Falida LaboArthur fl^rrison e &a ha Weigh- late Lacta S. A. - Concedo o de- Divci-sps
ratórios Raul Leite S. A. - Processo •
tman (Restauração da patente nú- sarquivamento.
mero 61.917 privilégio de invenção) .
N9'126.533 - Leo Industrie Chimi- dertrido.
rarlos
N9 257.50-1
Vilern Eckhardt (Restauração da che Farmaceutiche SPA - Concedo
.
N° 447.379 - Marca: Racil -- ves - A
patente 62.051 privilégio de invenção) o desarquivament,o.
N9 387.757 - Union Carbide Corp
Requerente: Racil Rações Comercial e
Glycerio Fardos Pompe (RestauArquive-se.
N 9 126.594 - Georges Perde - Importadora Ltda . - Recorren t : Soração da patente 62.338 privilégio de
Concedo o desarquivamento.
Invenção).
cil
Pro
Pecuária
S.
A.
Processo
EXPEDMN1 E DA SEÇÃO DE
N9 126.785 - Armco Steel corp Cia. Avicola São Paulo (Restauradeferido.
EXAME FORMAL
ção da patente 62.412 privilégio de Concedo o desarquivamento.
RIO, 20 D.E SP TEMBRO DE 1966
N° 450.890 - Titulo: Salá Darcy
invenção).
N9 144.150 - Dr. Luis Fortunato
- Requerente: Mathilde Schn.z Fio
o desarquivamento.
Nxigélicids
Francisco Rivero (Restauração da - Concedo
N9 149.688 - Manuel de Campos rencio - .Recorrente: Hans Schwarzpatente 62.539 privilégio de invenção)
Térmás
com
eYigènelas. à cumprir
Mello
Concedo
a
desarquivamento.
kopf - Processo deferido.
Charles Lazare Hantower (RestauN9 160.352 - Videaço Ltda. ração da patente 62.691 privilégio de
N°
454.305
Marca:
J
Reroita5n0y0..
864
- Scully-Jonos And.
Concedo o desarquivamento.
in vençã o) .
querente: Representações j j Ltda. Antonio Martins Torres e GuilherN9 501.018 -- Miraele. Aparelha;
Recorrente: Johnson 6 ohnson Pro
Arquivamento de Processes . de
me Aloysio Telles Ribeiro (RestauraEletrônicos 1,1.da
cesso
deferido.
,Patentes
ti:111°ra
gari da patente 62.975 privilégio de
N° 502.004 - Mirante -In venção .
N° 471 .109 - Marca: Uteplex - Contábil e Fiscal Soc. Civil.
Foram
mandados
arquivar
os
seCia. Avi( ,la Stic, Paulo (RestauraN 9 502.141 - Ildefonso Batis s a de
Requerente: Laboratório Faimacêtreico
ção da Imiente 63.085 privilégio de guintes processos abaixo menciona- Internacional S. A. Recorrente: Ferreira
dos:
invenraw .
N9 502.413 - Biscuit Modas Ltda.
Ultraquirnica S. A. Ind . e Comercio N9
Jo:,é Boiar th,'estnuracao. da paten502 527 - UniversiCade Popular
N9 113.417 - FAB Metalurgica - Processo deferido.
te (1.).514 p rivilégio cie invenção).
de S5.o Paulo.
Diana Ltda.
N°
162.299
Marca:
Chá
do
Sul
âmica Rainha S13
N9 502.972 /%19 115.228 - Indústrias de Tenis
Divers-;
e Artefatos de Borracha Iris Ltda. ---. Requerente: Yastto Kubota • - Pro- Ltda.
N9 121.149 - Continental Oh Co. cesso indeferido.
504.001 - Televisúcs General
En.presa B.asiicara de rteloglos
N 9 129.752
Societe Rhodiaceta.
N 9 269.961 -- Titulo: Credi Sul Transistor Ltda .
Hon. S. A. uno pedido de denuncia
N° 132.819- Augsto Estevão P1- - Requerente: Iincosul Com,.), Im- N9 504.015 - Rainox Ind. Caiu, de
da int-nte o 60.310 privilé o de in- 11,0
Detergentes Ltda.
portadora Sul Rio Grandense Provetw.o “Aperfeivoinentos em reloN 9 504.022 - Cel. Controles Especesso indeferido.
ios cie Mauro Cocuzzel) Pelas razões
N° 135.570 -- Tacho Mandai.
ciais Ltda.
(1:( rtriti • esa Wasileira de Relogios
N° 368.664 .-'Nome comercial:
NQ 135.860 -- Rudi Otto Vegetta.
N9 504.023 - Sulagro S.A. com. e
}ror:. 8. A não !leoa provado ter
Côco Alimentar e Derivado .. S. A. Ind.
N° 135.699 -- José Grossi.
sidc e patente concedida com infraN° 138.751 -- Luiz Kolimbrowskey. Cocai - Requerente: Côco 'intentar
Na 504.024 --- Confecções Sti1orrt
ção nianifesta do requisito essencial
Na 139.416 -- Satoru Nowa.
e Derivados S. A. Coca! -- Processo
da rE v idade. Os laudos técnicos conN° 139.428 -- Confecções Liza Una indeefrido.
N° 504.027 - Benjamin Telente.
1; tl ium-m ittvoraveit a patente de inLtda
N° 370.928 - Marca . Babychrna -- I N9 504.043 -- Auto Peças Primor
veneno n 9 60.340. Det ,e guardar-se o Ltda.
- ! tida.
Requerente: Showerings Limite
proce.o podendo a Empresa BrasiN9 157.3.32 -- José Falado.
ferido .
P: ocesso in
de
lenndo Relogios Bora S A. recorrer
7,P) 504.044 -- Dancine: Azteca Ltda.
N9 150.970 - João Carlos Bercenao Poder Judiciário se lhe aprouver.
N9 504.046 - Pedro 8.!. Calgado
ai
N9
372.495
Marco
court
da
Costa.
Sm.vioo de Defesa Sanitária Animal
Requerente: G:n.o At menta e Deriva-! N 9 504.073 - Fartnftia Vila Mari•
dm, ped'do dr- cancelamento da paArqu:veM - se os Processos.
dos S. A. Cocai - Pro,..sso jade-1 1C' Ltda.
u^ 50.46(1 privilégio de inven1 N9 504.032 -- - &•ilina-Graphis
lendo.
ção p:r.a "Processo de preparação de
' Art„?.s Gráficas
Reconsideração
de
despi.,
ho
urna vacina" de Cia. Qunrica Hhoj N9 504.035 - Si,:tina-Tour - - A gi 1/..
:
Cita
..
N°
421
280
NI
.
,
1;::
.
dia Brasileira) Por falta dc amparo
Turismo Ltda.
David Harold 13orv...ick ( na r ,A ou 2eque, ente: Mnnesna S. A. - Lr, 1
1, conforme conclusao Qua pareN, 504.099 -- Restitui S.A. indússideração
do
despacho
que
indefet
ia
o
cesso
indeefrido.
cores da Secretaria de Indústria e do
trias Químicas.
Direto:. da. Dá isát.. de Patentes deste K.rato 111.826 priv. invenção) - Per 1\19436.094 - Marca: Colorjet
Na 504.148 - 'rransalto Ltda.
ada Re ..juerente: Mariettd d Brasil ind.
Dim . 1:enento. arquive-se o pedido falta de cumprimento do exiOn
N9 504.150 - Montecatini Societá
de (.. I r.e' . niento de fls., proposto para recons ! dera r. ri n tenho o
Proce.;: . 1 indefe- Generale Per L'Indrfitria Mineraria
o Com io Ltda
peto D.:o or do S'.:rvieo de Defesa ferimento.
Clunn..ta
rido.
-

C' tpnvtIda-fe:ra
,.3
26
•
N9' 504.151 - IVIontecatini Societá
Generale Per L'Induatria Minoraria
g Chimica,
534.1$J - Remington laand do
Sia,sil S.A.
N` 561.162 - Rio-Lar Comércio de
'13a:racha e Plásticos Ltda.
fao 504.193
Olange Ind. e Com.
de Cosméticos Ltda.
N9 504.194 - Carias José de Pala
Wilhena de Mendonça.
Ne 504.198 - Jorge Lisboa Coutinho.
N9 504.208 - Casimiro Silveira
S.A., Indústria e Comércio.
I i o 504.248 - Inc. e Cem. Cardoso
R: Cia. Ltda.
N9 504.249 -- Tornearia Industrial
L da.
i
N o 504.250 - Farmácia Droganorte Ltda.
N o 504.251 - Anibal Ramos Mar:luas.
l: O 504.253 - Dá3tribuidora e CoMa r cial 13.A.
N: 504.254 - Albeato Zoller & Filhos Cia. Ltda.
N 9 504.11' - José Loiola de Lima.
N 9 504. •1 - Irene Prestes Mion.
N 9 504.262 - Joaquim. Simão Perre' 1 a
1•- 504.263 - GuSt, Zanier & Cia.
L:
504.324 - Cuddle Knit do Brasa '''a l has btda.
504.225 - Telefunken da Brasil
Ind. e Com.
504.407 - Magazin Amarante
'V -1a.
r" 501.408 - Granja Pindorama

• .-

No 504.413 - Aárapel - Artes Gráfi-as, Papéis Envelopes Ltda.
3s: 9 504.419 Orgainel - Campa431a Organização, Administradora e
Melhoramentos Trtla Rios, Sociedade
Bras i leira Mercantil.
N 9 504.427 - Boz,zano S.A. Cor --clal, Industrial e Importadora.
-9 504.485 - Sociedade Agrícola
Ira-l ustrial Fortaleza Ltda.
N o 504.539 - Roma-Tour Agência
de Turismo Ltda.
NO 504.565 - Manufactures de Prodults Ch1rniques Du Nor Etablissemants Euhlmann.
N9 504.562 - Beecham Research
1.14, ara tarjes Limited.
N9 504.622 - Biagio Barile.
N9 504.625 - J. Torres de CarvaCia. Ltda.
NQ 504.626 - Singra S.A. Imóveia

e Administração.
N o 504.62'a - Singra S.A. Imóveis
e Administração.
No 504.644 - Cafeeira itauna Limitada.
No 504.663 - Emp. Piratiniuga
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Diversos

N° 504.257 - Grego'rio ;os:. La-i N° 504.941 - Rádio Gl:bo
mela Larrja. - Prossiga-se nas cias- dada Anônima.
Pro-ciac-se
No 502.437 --: Maltes S.A.. Comértitundo a ci. 50 pela 38.
cio e Imaortação - Prosiaa ase com ,s-es 32 e 33.
N"
504.
;
'
,03
Oscar
Sto,,ricr
exclusão de fornos para fundição e
N° 504.945 - Rãd:c 0(3'a°
Pross:ga-se substituindo a cl. 50 "
fôrnos ptaa tratamentos térmicos.
Pe" dadc Anônima, - Prossiga-se
la 8.
: No 503. f ,18 - Indústria de Papéis
; tmindo a cl. ii nrla 38,
de Arte .1:osé Tscharkassky S.A. - N9 501.304 - Oscar Sto soer
n N9 505.672 - S. E. Portar
Preasiaa-se substituindo a. classe 5
subst:tuindo a ci. -0
Pe- Lirnitd. - R :os
pIaa classe 38.
es,clu.são
• la 8.
N ç 504,005 - Dsmitri Patrow '
nela !,,e!o •
Prossiga-se • cem exclusão de artigos N° 504.310 - Alberto
PeN° 508.416 - Saburo
grifados a fls. 5.
re,ra.
Pro:-•s:ga-se com xe.iisã-1
Praz i gn-se sub-titi :i ncla a cl. 50 pela
N o 504.025 - Umekishi Metalizar. ci. 50.
- Prossiga-se com excluslo da clas- N" 5J4.32 - Aktit:ng ue1L1cliaft
se 50.
No
Ir:dá:ti- ia e Comércio
Pus Br,merci-Industrie.
N o 504.026 - Fuhio Signorini
Fora.n: li. A. Irmãos - Prossiga-se sub&cd'iuinclo a N. 504.375 - Cia. Gen-a de In- clusão da cl. 50. Prossig-, •.e com
dústrias. - Prossiga-se com xclusão!
classe 50 pelas classes 25, 33 e 38.
1 dc: enroladores de cabelos eletricos e
Nç 594.055 - Auto Pêsto Campos aparellios de barbear elétrico-i.
Ri.jicação de cliché

Eliseos Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela claase 3a.
I N° 504.'376 - Cia. Geral de IndúsNO
-EMENO 504.055 - Droga Hélio Ltda. - trias. - Prossiga-se com cacei tslu de mentos502.129
Metalicos e Industrin1s Ltda.
Prossiga-se substituindo .a classe 50 Erro) comina a carvão c altar aes.
- Cl. 6 - Clichê publicath em 13
pela classe 38.
N O 501.062 - Samuel Wolf Spanla N° 504.377 -- Cia. Gerai de In de setembro de 1951.
- Prossiaa-se aubstituinclo a classe 5a dustria. - Prossiga-se com e.xmti,---ão
, de: carburádores.
N° 504.454 - Imobdi5ria Martec pela classe 38.
josé Orierlender - CT. 33 - Clichè
N9 504.382 - Cia. Geral r12 hlN9 504.090 - Máquina de Beneficio
e Rebeneficio São José Ltda. - dústrias. - Prossiga-se co:n ecr!us;toi publicado em 29-9-1961.
Prossiaa-se com enclusão de benefi- dc: enroladores para cabelos elétricos ! N° 537.542 -- Minas Bra
fenis
ciados rebeneficiados.
;Clube - Mcichior de Rezeild !. SPva
e aparelhos de 'barbear elétric)s.
No 504.097 - Youasef
Cl. 33 -- Clichê publicado em 15
N° 504.383 - Cia. Gera/ de In..
Dahal - Prossiga-se com exclusão de
stternbro de 1061.
cintos.
dústrias.
Prossiga-se com exclusão
N9 504.032 - Vila Anglo
Com.
No 504.110 - Indústrias Gasparian indicada pela .seção.
;de Ferro's em Geral Vila Analo Ltda.
S.A. - Prossiga-se com exclusaiio de, N 9 504.384 - Cia. Geral de T
CI. 5 pestana.
publicado em 28
diástrias.
Prossiga-se Ca./ eXC!tir 20 d
NO 594.312 - Indústrias Casparian de: ferro comum a carvão e aIlatrjr.s. e setembro de 1961.
S.A. - Prosaiga-se com l earlusão dai
fios de linhas para pesca e linhadas' N° 504.389 - Cia. G"•-al de In-1 ;N° 504.105 - Usicon - Editora
dústrias. - Prossiga-se com exclusão
Difusora - Promotora Pelmicr Lide linha para pesca.
No 5C4.123 Metalúrgica Rockwell irdkada pela seção.
;tnftada - Cl. 32 - Clichê pu.liieado
S.A. - Prossiga-se com exclusão in:em 25-9-19J1.
N O 534.390 - Cia. Geral
dicada pala seção.
chistrias.. - Prossiga-se com exclusão
N° 534.174
P,
13 -anuo - FarNo 504.129 - Metalúrgica Itockwell de: ferro comum a carvão è alfanges. ! rniScia Pato Branco Ltda. - Cl. 3
S.A. - Prossiga-se com exclusão inN O 504.394 - Cia. Geral da Irt-1Cfichê publicado em 28-9-1961.
dicada pela seção.
No 504.133 - Rio-Lar Comércio de dústrias. - Prossiga-se com exclusão N° 504.175 - Coprolop Comércio
Borracha e Plásticos Ltda. - Prossi- de carburadores.
!da Produ'xm da Lavot:ra Oeste do Paga-se com exclusão de barbeadores
N0 504.398 - Cia. Geral de . in _!raná Ltda. - O. 41 - Clichê puelétricos.
dústrias.
Prossiga-se com exclusão blicado em 28 9-1961.
N O 504.202 - Casimiro Silveira
de
enrol
adoi-es
de cabelo elétricos e
NO 501.203 - Figura de Se/ S.A., Indústria e Comércio - Pros;Casimira Silveira S. A. Indústria e
siga-se substituindo a ateime 50 pela aparelhos de barbear elétricos.
classe 38. com exclusão de folhinhas. Na 504.399 - Cia. Geral de In- Comêrcia
Cl. 23 - C1.1bè
N o 504.205 - Figura de Sol - Ca- ehistrias.
Prossigase com exclusão cado em '23-0-1961.
simira Silveira S.A., Indústria e Co- de: ferro comum a carvão e alfanges.
N° 504.734 - Fi g ura de Sol mércio -- Clichê publicado eaa 28 de
setembro de 1961. Prosalga-se na No 504.442 - Guiomar Com. de Casimira Silveira S. A. lachistria •
classe 38 com exclusão de /o/tinhas. Auto. Peças Ltda. - Prossiga-se subs- Comérin - CI. 36 - Clichê publica,
a cl. 0 pela 38.
do em 28-9-1961.
;
N o 504.211 - Castmiro Silveira tituindo
S.A., Indústria e Comércio - Proa- N° 504.445 - Supervendas Super- 1'9 50'. 2-:-! - Incosalinha - Insiga-se ria classe 36 com exclusão de vizora Nacional de Ceadas Ltda. - cosal -- Indústria e Comércio São
Lula
folhinhas.
Prossiga-s esubstituindo a el. 50 pala
Ng 504.214 Casimira Sdartira
35.

Ltda. - CL 42 - Clichê publIcrcie

em 28,-9-19.61.
A., Indústria e Comércio. - ProsNO 504.690 - Brada Transportes e S.
N9 504.492 - Ciarccr Companhia N° 504.260 - Empreendimentos
siga-se
na
cl.
38
com
exclusão
de
foTurismo S.A.
'Restaurantes ComerciaisProssigaiProtasio de Carvalho - Protásio de
N 9 504.765 - Biofarma Soc.'été lhinha.
se com os sovo» exemplares.
Rodrigues - Cl. '33 - CHAnonyme.
N° 504.220 Casimiro Silveira I N° 104.541 - Sociedade Comercial Carvalho
che publicado em 28 - 9 - 1961.
NO 504.780 - Blemco S.A. Impor- S. A., Indústria e Comãreio.
Pros¡Universal
Ltx1a. -• Proságe-se com
tadora e 215`zportetcfcrrse
siga-se substituindo a cl. 50 da- 38, i exclusão indicada pela seção.
N° 504.003 - Co - Lar - fiel,
No 5o4.sni - Américo Bighetti.
1
tett Engenharia Comércio Indústria Li.
com exclusão de folhinhas.
No 504.912 - Américo Bisbetti.
, N° 504.669 - Olímpia Modas LI- i azitada - Cl. 28 - Clichê publicado
N° 504.223 - Casimizo !Silveira neiteda. - Prossiga-se substituindo a' enr
No 504.913 - Américo Bighetti.
28-94961.
NO 504.914 - Amérido Bighetta.
S. A., Indústria e Condado-. - Pals- , cl. 50 pela 38..
No 504.932 - J.D. Gaspar & Filho siga-se substituindo a cl. 50 ela, 38, •
1 N o 504.261 - Açougue São Toll
Ca. 7,tclee.
N° 504.b81 - Russell S. A. de , -- Adindo Raimundo Zarth - Cl.
com exclusão de folhinhas.
N O 504.940 - Rádio Globo SocieParticipações e AdMintserasito.
Clichê publicado em 28-9.1961.
dade Anónima.
NP 504.233 - Rosem S. A. -- Prossiga-se stkistáttrincle a ai 50 pela'
N°. 504.501 - Ferticap - Ferticap
NO 594.9'44 - Rádio Globo Socie- Administração, IfIchlfSie e Caraerelo.
Fertilizantes Capuava Ltda.
- Prossiga-se eme ertelastio indicada
Cl. 1
dadé Anenima .
1\/9 504,686 - indústria de Tintas - Clichê • publicado em 29-9-1961.
N 9 504 . 94R - Radia Globo &cie- peta seção.
Pros-1
da cl‘- A a ralima .
N° 504.234 - Rosema S. A. Ad- e Vernizes Cottomar Ltda.
Bifo - S. A. Fil.
No 5e7.437 - Equipamentos Clark ministração, Indústria e Com4ecio. - siga-se substituindo a el. 1: pela 28. No504.614
Igoico Anglo - Cl. 41 - Clichi
S.A.
Prossiga-se com excluséo indicada pela N° 504.687 - Indústria de Tintas publicad octn: 2-10-1961.
N 9 507.547 - Casa da Borracha seção.
e Vernizes Cottomar Ltda. - ProssiS.A.
•
ga-se substituindo a cl. 1 pela 28. N° 504.739 - Tapeçaria Ramos Ne 508s9,64 --- Farpa Industrial Li- No 504.236 - Rosema S. A. Ad'N
gaitada.
504..902 - Rosser Representa- Ramos 6 Christovam Ltda. - Cl. 33,
Ftois- iga-se com exclusão indLada pela
N 9 509.227 - Produções Cinemato- ministração,
ções e Comércio Ltda. - Prossiga 34, 40 - Clichê publicado em 3 de
Indústria
e
Com''rcio.
gráficas S.S. Ltda.
;outubro de 1961.
substituindo a cl. 50 pela 38.
No 509.494 - Grupo Artístico Gua- seção.
N9 504.252 - frito Aliglism kirsshNO 504,928 - Ceebetsawa Mima? 'NP 507.878 -- Sao Joai
foão
Ne 725.683 - Loja Maçônica Ge- ner. - P rossiga-se sul)statim 1-, aei. Gerais Ltda. -• Prossiga-ag^liatitala., Bcine - CI. 44 - Clichê publicado
atrai Moreira Sampaio rao
8 pela 18.
: do a cl. 50 pela 311.
Jen 23-10-61.

Ltda.

2.
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MA CAS DFFOSLTAID-,AS
Publicação falta C.a ccorrlo som o efC. 131) do Código da Fropriedade Industrial. Ca data da pubraapão uume;ará
a correr O prazo cio 30 t11s ...psra o -0._2.,siLiento tic oecErlo. Durara° 0320 prazo .poclerEo apresentar s1223 oposiçik.. - 1)epart.:1 . ..L ...o
'DT:Leila-nalCii Pr:pr:Itr'.::.‘r.'.3 Industrial -arp:V.zs Quo ao julgarem prajudicaeos cote d osnacoilo u2l. rezi ..:1,rc
wido
'Ferino n.9 743.101, de 31-3-1966
Nilda Maria Dutra da Fonseca
Rio de Janeiro

rira. trerneços. tortas, tortas para aliCla:ac ,?!
mento de animais e aves. torrões
Alc,achcfras eletrai,
.
toucinho e vinagre
ar,,úcar. lr.atc.s ihn?
!teclas em toras, serradas e aplainadas.
•
Classe 3
emendees.
,
manganês. óleos de cascas vegetais, Para distinguir . como marca genérica, arroz, atum. avela.
a-r..
mica, máçmorea em bruto, óxido
substâncias químicas,
.deprodutos e pre- tenas benta. lieculhau,
.
gazes solidificadores. gelatina, giz. dl. parados para serem usados na 'medicina t
. aa oitos. ben . hum, bolacha:, b....
radas, plumbagina co 'bruto, ció ch,
e nafarmácia cata ?til ta, e em gr,:io..c2rnorão. cunelri,
moldagem para tundiçôes, pedras bri.
cal pau c em PL.), cal.uu, carnes, chf.:.,
Têrmos
as.
743.110 a 743.113, de
todas,
piche
em
bruto,
pedra
calcária.
Clas3e 41
cararnelis nacc i :u2s, cosfalton, cravo
Liotécnica “Quimica" Ltda.
pi=tais medicinais, DecPras em bruto,
Temperos
cereais, cenin h.o. creme de le:te. crtamaa
1-4-65
quebrecbc. .raizea vegetais. resinas. reabluem!: roguetes. compotas, can=
Termo n.° 743.103, de 31-3-1966
sinas traturais.°residaos tenteis. silício,
São Paulo
Sal Vogel Ltda.
g!co. corihria. :ritanlía, cebola,. cond.!,
seivas. talco em bruto, xisto, xisto
mentos pra alimantrs, colorrantea,
Guanabara
betuminoso e salcato
obourmoa. flendê, docas, dcce3 de fruClasse 2
tas. eriaa-lre
alimentares, ema.
Substâncias e preparações químicas
parlaa arsiibas, entoa:as, extrato de to&
usadas na agricultura, à saber: adubos.
alimecticins, favas
adubos artificiais para o colo, álcalis
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
tarele, frrmentos. frau
Classe 41
fpt.a:/105 4 1 UtZIS zécos naturais e Lrre.para enxertos. cianamiee de cálcio
Sal
como adubo para o solo, dekumadores,
tal,zadaa tV:cw:e. goma de mustra ,ur=
CrIASH-Zràs4
Termo n.9 743.104, de 31-3-1-966
desinfetantes usados na agricultura e
duras.
hW. grão de bici
Edmo Alves de Souza e Luiz Regia na horticultura, escórias básicas para
aeleina, he're, doce ne•va
ndubos, ,--Emcins • para exterminar aniKaufman
Classe
mate. hortaliças /agastas. linguas ie te
mais e p;antas daninhas, extratos de
Guanabara
le.*e era pó.
•rn
Para distinguir sii l
e produtos
quassla para fins horticolas, fertilizan- de origem' anima ,lstancias
conserva. lentilhas, linguiça louro '11 a.
vegetal
ou
mineral
tes para o solo, formicida, guano. inse•
sas " alimenricias. mariscos. mantema,
aifuge.:, massas para enxertos, pastilhas em bruto ou parcialmente preparadas. Margarina. marmelada crhicarr3t. mas'.
Abrasivos
em
bruto,
argila
refratária
para destruir insetos, preparações para
ia de tomate, mel e reel:-Ido. mate, masp reservar o solo, preparaçõea para des- asfalto em bruto, algodão em bruto, be- sas para Mingaus. molhos,
niolustos.
trui,: hervas e plantas t%,n1- tome, herracha em bruto, bauxita, ben- mostarda. mortad' nós moscada:
nojoim,
breu,
cânfora,
cachai,
chifres,
cã,nhas, saia para fins agrícolas, sais para
zes. óleos comcs'.ive:s, ostras, ovas,
ras
de
plantas
vegetais
de
carnaúba
e
-fins horticolas, substâncias química:pães, paios pralrUs p unenta. pós para
Classe 32
para destruir insetos, hervas e plantas aricuri, crina1 de cavalo, crina em gePara distinguir: Almanaques, agendas, daninhas venenos contra a vermina, espato, ervas medicinais, extratos oleo- pudins. p;c1tles, peixes. presuntos paanuários, álbuns impressos. boletins, casos, estopas, extratos de plantas, enxó- tês, petit-pois pastas:, pizzas pudins:
venenos para insetos e visgos
palogos, edições impressas. revistas. 6rtre, falhas, fibras vegetais, fieiras secas. gueilon. rb„nen balanceadas para anicontra lagartas
gaos de publicidadea, programas radiografitea, goma em bruto, granito em mais, reguriitica. cri. 7,--.. gcs arcirnhas,
..:lasse 41
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- Alcachofras, aletria, alho, aspargos bruto, kiesalghar, líquidos de plantas, sanduiches. sara atas, aum turnett e de
frutas, torradas tap.oca. tamaras. trilha»
trais e cinematográficaa. programas açúcar, alimentos para
animais, amido. látex em bruto, ou parcialmente preparira, tremoços, tortas. tortas paro
Termo n.9 743.105, de 31-3-1966
amendoas, ameixas, amendoim, araruta. rado, minérios metálicos, madeiras em
mento de animais e aves, torrões
bruto
ou
parcialmente
trabalhados,
em
Carina Chayin
arroz, atum, avela, avelãs, aze:te azei- toras, serradas e aplainaas, mica, mar.
moldo e torrado
Guanabara
tonaa banha, bacalhau, batatas, balas
mores em bruto, óxido de manganês,
Classe 3
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, óleos
de macas vegetais, óleos de linha- Para distinguir como marca genérica,
cafe em pó e em grão, camarão, canela. ça em bruto ou parcialmente prepara.
INSTITUI"
substâncias químicas, produtos e preem pau e 'em pó, cacau. carnes, chá, doo, plumbagina em bruto, p6 de mol parados para serem usados
na medicina
caramelis. chocolares, confeitos, cravo dagem para fundições, pedras britadas,
e na farmácia
.MARQUÊS DO NERVAL cereais, cominho, creme de leite, cremes
piares em bruto, pedra calcária, plantas
Têrmo n.9 743.114, de 1-4-66
alimentleios, croquetes, compotas, can- medicinais, pedras em bruto, quebracho,
Classe 33
gira, coalhada. caztanha, cebola, -condi- raizes vegetais, resinas, resinas naturais, Mogitri — Comercial e Imobiliária
Instituto de ensino
Ltda,
mentos para alimentos, colorántes, resíduos têxteis, aMicio, seivas, talco
chouriço-a, dendê, doces, doces de fru- em bruto, xisto, xisto betuminoso, saiTêrmos as. 743.105 a 743.109, de
São Paulo
tas. espinafre, essên cias alimentares, emcato
1,4 -66
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toeLitotécnica "Química" Ltda.
Classe
2
mate, farinhas alimenticias, favas, féSão Paulo
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão Substâncias e preparações químicas
Figos frios, 4rutas sêcas naturais e cris- usadas na agricultura, à saber: adubos.
talizadas, glicose, goma de mascar, gor- adubos artificiais para o solo, álcalis
Lla.à0T2CRIC
duras, grânulos, grão de bici. gelatina, para fins agricolas, bactericidas, ceras
1.111:11.13tT
13r622i1eira
goiabada. geléias, hem doce ,herva para enxertos, cianamide de cálcio
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite como adubo para o solo, defuntacDores.
condensado,
leite em pó, legumes em desinfetantes asados na agricultura e
DL.= e}
conserva,
lentilhas,
linguiça. louro, mas- na horticultura, escórias básicas para
Elrintartmau a ÇaedUtC3 dar...,,eiLl=1 CriS•
adubos, essências para exterminar anias
alimentícias.
mariscos.
mantérir,n. mais e plantas daninhas. extratos de
mal, vegetal ou minará. em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em margarina, marmelada macarrõl, mas- qtrasig a para fins horticolas, fertilizanbruto, argila refratária, asfáltica em ao de tomate, mel e Melado, mata, mas- tes Tara o solo, formicida, guano. incebruto. algoCi2o em bruto. borracho em sas para mingaus, molhes, moluscos. tifugos. mar2ao para enxertos, astilhati
bausita. benloim, breu. cánfora. mostarda, mortadela, nós moscada, no- Para destruir Insetos, preparações para
chifi-es. ceras de plantas: ceras zes. óleos cazsectivet, ostran.
Classe 16
areservar o solo, preparações Para des
-truinseo,hvaplt Para distinouir: Material° para constrtm
V2222r13 da caraaúba o crkurl, crina DLies, prIen pralinés pimenta, pós para
de cavalo. crina em nvral. cortiça em puditn, picldca, palites. premam-ca. ;a- abas, sais para fins agricolas, sais para 8e s e decorações: Arg==3, argila,
bruto. Cascas vegetaia eapaco. ervas tes. petit-pois pastilhas, pizzm puefri: fias hortícola% substâncias químicas axila, azulejos, batentes, balaustres. blo,
medicinais. estratos. oleosos estopes cueilos, rações balanceadas para cat. para destrtiir insetos. hervas e plantaal Das de almento. blocos para pavimentas
e nxofre fôlhas fibras .Ke9Cais flore, mais, reeuelSêen, sai, reg.& nevfinkan. lan lnhas ve.p.enos contra a vermina. ago, calhas, cimento, cal, crê. chatod
oeeas arilites qc.12 -nes cao Denta granar sanciurches. sorvetes, saci de tomate e dra
vezenus para insetos e ol..32c5
Lsoianbes, catii, caixilhos, coluna.
em brutg, triese!glaw, tipjudo3 fts
kr ig481 í'orradan. rap:orn, Calases,
amara lagartas
dzapas *7422 aalizatinaa, çaoas láguR
r.23, !ates co bruto eu perc:almeett
crepar-sdos. minério:s. metálicos, medei•
ron an bruto' eu narcialmanta
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MARCAS DEFOSITADAS
•
Publicação feita de acôrdo com o art 130 do Código de Pronilettacte Industrial. Da data da publicsu:ão ;:cnneçará
a correr r, prn,zo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ese Prazo poderão apresentar suas oposiçbes ao Departaindno
Nacional da Propriedade
aqueles que se 1 , ;Ic arem pr n,Inclicados. com a concessão do re.,Ostro requerido

Tcono n." 743 1'7 de 1-4-66
Calx.-Is ili.!s,:erga para etn,os, ed,fleasu çpcm,,'ios . saldas de banho, sandálias,
Saci! Pró
S. A.
stieteres, shorts. sungas. Stolas ou Aacks
ções premo' iadas, esiunue, emulsão. 1.!
São Pa
' toucas, turbantes ternos. uniformes
base asfáltico, rstacas. C6q: drias, estro-; metálicas para construções, !ame- i
Terhici n. 5 743 .122, de • 1-4-66
v+24r')
de metal, ladrilhos, lambris, luvas!
)Efri
r
(Prorrogação) 1
de 1nao, lages. lageotaa. material iso
:Ma rcenaria "Ibca”
a: 'Ltda.
lar:e contra frio e calor man!lhac. mas
**4
São Pa n do
4114 Sk§1n411i/la•
sta wca revestimentos de partdes.
114c4a**** àaá k, yirer
Oci E.1:: para ,:onstruções. mosaicos. oro
dutosaia haw asfáltico, produtos pa.-a'
tomai impermeahilicantes as argatnas-; Classes: 2. 4. 7, 10. 41; 45. 33 e 32,
Sm. J.! cimento c cal, hidráuliCa. padre . Sinal de propaganda
orodutos betutninosos, ImpermeaTérino n " 743 .118. de 1-4-66
liquidas ou sob outras formas,
Socil Pró PCCUaTia S. A
para i.wtstim
ento e outros como na pa-:
São Pauiu
vIr1 . tacão. peças crnan....atals de ci-)
znento ou gesso para te t os e paredes.¡
papal para forrar casas, massas antiácidos para uso rias ,onstruções, par- I
gumes. portas, portões, pisos, coleiras
pari/ portas, tijolos, tubos de concreto, )

n:,...,!futesczes,ei nlác..,:',‘.as de
de
teK,,, de soinni.
'netna ta -oa to.,, r.a.)! ! - ti ate, ro
noa, pcbta-lájmà. aarta-canotas:..
cartas. prensas. orendecrors
aur,e,,,,
percev:jo:, p,:!a
ra2liar : e'J!.as dc berla:ks
para mitneói.natos ttntãs e tint:i:o
Têrtuu n." 743.124 de 1:4 - 61 :- e Co
Carrnignani S. A.
do de Beb:das
S: o Paulo

telhas, tacos, tubos de intilação, tanques de cimento: vigas, vigamentos e
.vitrôs
/ Classes: 2, 4, 7, J. 41. 45, 33 e 32;
vf

Térmo n. 5 743.11J. de 1-4-66
agi .i —. Comercial e Imobiliária
f>ão Panio

Sinal de propaganda
Moveis t"
Térino n." 743.119, de' 1-4-66
:.net,11, vidro, dc
geraill
C , 'ssae 4°
maileirA. estofados ou não, melaRádio Cidade de Mogi-Mirim Ltda.
Sáo Paulo
1 ove mó'.' !is para escritórios: Armários,
malárias para banheiro e para roupas
,sadas, almofadas, acolchoados para
CIDADE DE MOGI-MIRIM .n(weis. '/ancos balcões, banquetas.
bandejas 3orniriliares, berços, biombos.
cadeiras, carrinha para dã e café,
Classe 33
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Para distinguir: serviços de rádio e
para sala de jantar e sala de visitas,
diftisã'e
corduntos paga terraços, 1ardim e praia,
Têrmo n,9 743 . 120, de 1-4-66
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides. cadeiras
Egide Editorial Ltda.
giratórias, cadeiras - balanço, caixas
São Paulo

VIVA BOSSA
toai DAS CitararAT . VI %AO PAr LO

\

Classe 32
Para distinguir: jornais e revistas
Térrno n. 9 743.121, de 1-4-66

Confecções Mitehell Ltda.
São Pauto
Classes: 8, 11, 15, 21, 41, 42 e

48
Insígnia de comércio
Tèrmo n.9 743.116. de 1-4-66
klogleri — Comercial o Imobiliária
Ltda.
.13go Paulo

iMITC/ISLL
- IndaRtria Brasileira

de rádios, colchões, colchões de molae.
dispensas, divisões, divens discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. esc.) 'aninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,

mesinhas mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisa°, molduras

vitrines
Têrmo n. 9 743.123, de 1-4-66
Bazar Papelaria Itauna Ltda,
São Pauto

aventais, alpargatas, anáguas, blusas.~

ITAUNA
..
.

escri
ela tm
6rio.
t 17 abuoisda* Para
botas, botinas, blusões, boinas, baba- I ppprapbm almofadas
para tintas. abei-

Classe 33

Sinal de propaganch
o,

•
(í1. 1.,À k

.

C,1 +.“4,` '11
Sio.d. de

n;;;wida

_
_
—
Tértno 1/. 9 7. 43.125 (3e 1 4
(Proirow
',siri/1 de Benciiclawn ,,Je
Madeira S. A
SãO P,mio

?RO RIO(AÇO
SOLIDOR INDUSTRIA DI •
BENEFICIAMENTO DE

MADEIRA 3/A.
Nome comercial

Ter-M—O. n." 743.126, de 1-446
para quadros, porta-retratos, poltionas. Paulitex Indústria e Comércio S. 4..
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaSão Paulo
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e

Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuarlos
e roupas feitas em geral: Agasalboal

INIXISTRIA

para

douras, bonés, cariRcetes, cartolas. Cara- ioga da casta.,, arquivos, borrachas.
puça& casacão, coletes, capas, c huleai buam gana mataborrão. borrachas Para
cachecol& calçados, chapéus, cintos, mim brocham para desenhos, cofre&
1
cintas, combinações, corpinhos, calças:anisas,
canetas tinteiro. canetas Para
de senhoras e de crianças, calções, cal- cianonno. cortadores de papel. carbono*.
ias, camisas, camisolas, camisetas, ear rp es. carinsbadores, cola para Papei
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros iceis, ......ji, compasse& cestos pari cor'
saias, casacos, chinelos, domin6s, ech ar-irrsp,...a .i. encia. desenhadores, duplicado'
pea, fantasias, fardas para militares, co-! rea, datadores, estolca para detenho&
legisl.& fraldas, galochas, gravatas, gor-lescao& para canetas, estojos com minas.
roa, ogos de lingerle, jaquetas, ;miuá& caassadros, estojos para lápis, caPearel.
luvas, ligas, lenços, manhas, meias; estiletes pare papéis,
furadores, flue
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa. p
ara máquinas de escrever, grafites
letós, palas. penhoar, pulover. pelerinas: Pare lapiseiras, goma arábica, grasnam
Nuga!, pouches, polainas, pijamas pu- dona, lápis em geral, lapiseiras, menhos, perneiras, guimonos, regalos quina s pare apontar lápis, minas para
robe de chambra roupão, sobretudos, orafltes minas
pesa penas, máquinas da

/ PRORROGAÇÃO
iorPAULITS
jinduatrla Brasilelr*
Classe 26

Artefatos de madeira em geral: Avplas, alguidares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas, barri& baldei,
batedores de carne, caixas, adobe& calxotes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas,
caçambas: colheres, cactos para pilei',
eaptz para cozinha, cabos Pa's
munias, cantoneiras. engradados, C.?'..k
dos, esteirinhas, estojos, espremedC
embalagens de madeira, escada, Cormas, guarnições para porta-b.'..„•/4
guarnições para cortinas, guarnições tie
madeiras para utensílios doa/estiras,
malas de madeira:, palitos, pratos, pipas. pinos, puxadores. d*

roupas, pàsinhas, garfinhos e co17.-.rn
para sorvetes, palitos pare dentes, Ái-

,oas de passar roupas, taboas de caie,
tonéis torneiras, tambores, tampnt,
suportes de madeira

IMAFV.C.` (W1CIAL
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Publicação fer,ade acerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
imento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposicães ao Derartametito
,. Arei. o prazo de 60 dias para . o levc r
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudica . . os com a t ancessú o do registro leauerido

Termo ri.° 743,12/, de 1-4-66
(Prorogaçáo)
Jorge da Si l va PrÁcio
São Anuir,

oinceâce
LUE-W o IkWa
plWAM9e0
Classe 33
Titulo de c,tabelccimento
Termo n.° A3.128, de 1-4-66
( Prorrogação)
Amoriin Cl Coelho Cc rtiçns S A.
Paulc

gneltas; juntas para vedação;
lonas 1 ,"3s para freios de veículos;
mangueiras, massas para vedação, molas p ra vedação; rôlhas; tampões 'para
vedação ( lias não medicinais ) , tendas
tiras para vedação, tubos para vedação.
tubulações para vedação; válvulas para
vedação
Termo n.° 743.130, de 1-4-66
(Prorrogação)
ACEL - Ir tlkstria de Acessórios de
Metal Ltda.
São Paulo

nonnootAb'
E E"

•
brinquedos quebra-cabeça em forma .T(amo a° 7-)3. 138 ir 1-4 -1f,b6
de armar, revolvso de brnqUedos, que- Argenta Engenharia ul, í lecata
ões
br-cbeç em torm . de rmr,ietoshlucuaR
bra-cabeça em tortna de -arar. revolver de brinquedo. taboleiros paro jogos.
tambores de crianças. trens e vias férreas. para brinquedo
ARG-u NE
Termo n. 9 743.133, de 1-4-1966
(Prorrogação)
Indústria e
C.1.s a 8
Secador Genta S. A.
Comércio
tini aparelho de iluercoinurneaça,-,
São Paulo
alta voz
Termo n• o 743.139, - de 1-4-1966 —
Argenta Engenharia de TeleconiwicaPRORPOGg&P
ções Limitada
Guna-bara

-vnta

00

Classe 11
Para distinguir: canivetes e navalhas.
ItIOÜSTRIP C:RASIIWIA
inclusive lámiaas par anavalhas de segurança
Têro ic n. 0 743.132, de 1-4-1966
Classe 6
(Prorrogação)
Um secador mecânico e unia máquina
de
IBASP,A —. Instituição Brasileira
motora elevadora de líquidos
Difusão Cultural S . A
Termo n. Q 743.135, de 1-4-1966
São Paulo
Vulpraia — Comercial e Imobiliária
Limitada
São Paulo
gaios metálicas, tipa coroa com clima
ÍJAC3,::nzinAo
6 cortiça natiwal, açIonierada e com
isolante,
c 11-'..-66
Têm() n. Y 74`).
.e45"5)
(Prorrow . r. a?)
Chimica Baru,' Ltda .
Silo Paulo
:PRORROUAÇÁO.

DUCRE VACIN

\.
Classe 32

Classe 3
Sinal de propaganda
Para distinguir: vacinas para o trataUrino n.° 743.134, de 1-4-1966
mento das infecções sifilíticas e de
(Prorrogação)
Têrmo n.° 743.131, de 1-4-1966
Esfinge
S.A.
Comércio e Importação
(Prorrogação)
Vogue S.A. Comércio e Indústria
São Paulo
•
São Paulo

PnüPPOCAÇÃQ
0.

PRORROGAÇÃO •

o tio
9

térDOSTM x ts rAsiuntii
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação, argolas para vedação, arruelas
para vcdaçao; barbantea, barracas de
campanha, betume para vedação, buchas para veda0.1o, bujão (rtilha para
tarraxa); cabos, canaletes, cordas, cordein cordoalhas, cordões, correias de
transmisstio de tôda espécie: enxárcias, esferas para vedação; Milhos pare
erradias, forros para vcclaçno, fttge-

Indústria

Brasiioi -a

Classe 49
Automóveis, bonecas e bonecos, batalhos de aaaara bolas para todos as
esportes, baldes de brinquedos. brinquedos em forma de Instrumentos ~leais. discos, espingardao de brinquedoa,
ferramentas paro crianças, logos cie
dama, }Grau de dominó, mobiliaa de

Nome Comercia/
Termo n. o 743.136,er4-1-1966
Spls-São Paulo Informações e
Segurança
- Silo Paul.•

•
ARG-0-STAR
C1),s.:e 8
ap.n-elho de intercomunicação em
alta voz
'rérino n. 9 743.140, de 1-4-.1966
II. Carlos Schneider S . A. Comércio e
Indústria
Santa Catarina

h

11 -

1 EL DV,G4.
1

Classe 6 °
Bombas hidráulicas e prensas manuais
Termo n. 9 743.142, de 1-4-1966
Barbosa Freitas, Modas S . A. •
Gunaabara

/PRORROtiCkl
•

aereeR

41NOUSTRIA BRASILEIRA,:,

Classe 48
Para distinguir: Perlumes, e&CialettliZ, CR.
tratos, égua de •colônia, águo de toucaSPIS—S2 PAULO
cador, água de beleza, água de gabas.
lltgua de rosas, água de alfazema, água
INFORMAÇ OEIS 8
cir.ra barba. loções e tônicos para na
SEGURANÇA
cabelos e para a pele. brilhantina. handolina, "batons". cosméticos. fixadorea
de penteados, petr6leoa. &coa para ea
Nome Civil
cabelo, creve rejuvenescento. cremes gsedurosos e panadas para limpeza &a
Térmo n.° 743.137, de 1-4-1966
Argenta Engenharia de Telecomunica- pele e "tnaquilage". ttp1lat6ricar. &aodorante.s, vinagre ar01114 c1eM pi de arreis
ções Limitada
e talco perfumado ou alio. ltplá3 as%
Guanabara
pestana e sobranceiras. preparadon para
embelezar caba e olhos, carmim para
o rosto e para os baia.% cabão e Cía513
para barbear, asbão liquido pastam) 1-6 •
ou não, UtbOneteC, dentible2LU CO 0,
ARG-Q.TRANSPEk pasta
eu liquido, saia peaftimadoa para
banhea, pentes. satasezizadarea de park,'
Classe 8
me, escavas para dentas. cabeiem, lidiE's
Um aparemo de intercomunicaçao era e cilioa, saquinhos perfumado, preparaalta voz e tel2fooir
dos em e6. suta. Iteratekrt e (*doe

•N•
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Setembro te 1956

TA

SDEF

AS

Pablicação feita de acôrdo com o art. 130 (2c Código da Propriedade 1nclustria1. Da data da publicação começara
eParar o prazo co 60 diaa para o deferimento do pedido. Durant,: , Csss prazo poderão apresentar suas cpcaições co Departnracuto
.::_azianrail da Proralsdado Industriai aquêles que as julparem prejudicados COra 3 Ce r're2S3O
realstaa azaueridaa
ve-T,

•

par:, c ;:ri..t.atiw:ito is arMaa, dissol'acates e vern.zes, realeveclares da cuticuia, a"cerma p .:rtuncia. para 'n cabelos e preparadc.s para descolorir unhas,
cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
•
TrTnio a.° 743.143, de 1-4-1966
Walter Balsinielli 6 Filho Ltda.
São Paulo

n. o 743.146, de 1-4-1966
• Ney Ortiz Borges
Guanabara

-apta:, para veicules. papeaas. velsc'pi5
das, varetas de contrôla do Jogado: e
aLtierador, tróleis, trcleibus varaea de
'
carros, roletas nara zartos
Termo n. 5 743.149, de 1-4-1956
eRgie Nationale das Usines Renault
França

s, e 37
Paro Gist.nguii. Almanaques, agkriclas
anuários, álbum: impressos, boletins ca
tálogos, edições impressas, revistas. ór
gàos de publicidades, ma:gramas radio
fônicos. rádio-ti:levisunadas, peças tea
trais e cinem-atogrlicas. programas
circc ases
Termo n.° 743.147, de 1-4-1966
Odiplan — Administradora de Imóveis,
Planejamentos e Vendas Limitada
Guanabar-

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
mear:mies: Aros para bicicletas, autopoveis. auto-caminhões, aviões, amorp eedores. alavancas de cambia, barcos,
areques. braços para veículos, bicicle, as. carrinhos de mão e carretas, canillioneres. carros ambulantes. camiráões
Classe 2
carros. tratoreo, carros-berços, carrosD'efumadores
cai:caies carros-irrigadorea, carros. carroças, carrocerias, chassis, chapas cirTermo n.° 743.141, de 1-4-1966
aularea para veiculas, cubos de veicules
4. Caros P,, chneider S.A. Comércio e
corrediços
para v.eiculos. direção. desliClasse
5
O
Indústria
Incorporaçõe planejamentos Imobiliá- ga&iras estribos. escadas rolantes, eleSanta Catarina
rios, corretagem imobiliária, lançamentos vadores para passageiros e para carga,
imobiliários, compra e venda de imóveis engates para carros, eixos de direção,
freios:. fronteira- para vePculos, guidão.
Termo n.° 743.151, de 1-4-1966
locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
The Seven-Up Company
motocicletas, motocargas moto furgões,
Estados Unidos da América
manivelas, navios ônibus, para-chogues,
para lamas. para-brisas, pedais, pantões
rodas para blidcletas, raios para bicicleFnRROGAÇÃ©
tas, reboque, radiadores para velculos,
rodas para veiculoz, seuins, triciclos. tiécosioso
t
olU
/27e9ap
)
(
SeveirlIp
rantes paro veículos, vagões, velocipeJeo, vareta- de contrôle do afogador e
Classe 43
acelerado: troleis,. troleibus, varaes de
Frase de propaganda
carros. 'toletes para carros
Undiantria áraoilcaira.,
Termo n.5 743.148, de 1-4-1966
Têm° n.5 743.150, de 1-4-1966
eRnie Nationale des Usines Renault
Classe 11
Meio Company, Inc.
Parafusos e porcas
Françf
Estados "aaval^a a América
Támo n. 5 743.144, de 1.4-1966
Laboratório Farmacêutico Warlen Ltda.
o
Guanabara

DMPL

E jã E &,
T,

a.

Classe 21
Para
distinguir:
Velculos e suas partes
INDúSTR1A .1311ASILEIRA
Integrantes: Aros para bicicletas, autoa
móveis, auto-caminhões, aviões, amorClasse 3
r-c,.parado Farmaceutico indicado no tra- tecedores. ala:mancas de comi-io, barcos,
tamento das enterites e enterocolites breques, traçC3 para veJecics, bicicletas. carrinhos da mão e =retas, camiT",à,zio a.° 743.145, cia 1-4-1966
nhoneteo. carros ambulantes, caminNfies.
carros, tratores, carros-berços, carrosWalter Balsimelli & Filho Lido_
tanques, carrcs-irzigadoea, carros. carSão Paulo
oçaa, carroceriaa, chassis, chapas circularas para
mima de veiculas.
cou-erliços para veiculoa, direção, elec11gadeiras. estrraw., escadas rolantes, elevadores para irassageiroa 'e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
fraca, fronteiras para veiculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocarpas, moto .cSea
ruarivas. cavloa. Coibias, para-choquea,
2rxuSTF118
para-lamas, abara-brisas. pedaia panifica,
rodas para biaicletaaa Paios para bicicle
Clz.s.se 2
tas, reboque. radiadores rasa a-a:st:los
rehmadorei3
Ectlaa para valcrlaaa, C,:?‘222A taiciclos, tá-

U2'T_Veh

o

Classe 43
Para distinguir: Perfumar, aca2ncias, extratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuveneacenté, cremes 2ordurosos e pomadas para 1:proeza da
pele e "mataufiage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
e talco perfumado ou não. !tola paga
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido parhamezdo
oa não, sabonetes. dentifrícios eu: pó.
pasta ou liquido. sais perfumados para
harlacs pantm, vaporizadores de pertoasa, escOvas para dentes. cabelos, unhas
cílios. sagu-nho, Derip-aado, prepara
dei em pó, pasta, lige:doa o t?,,,'cles

para o tratei:lento das unhazia dissolventes e veap zes, ramevec2ores da cuticuia. gl,cerma pci fumada para os cabeias e preparados para descolorir unhas,
alhos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para o pele
Tenros 'si. 743.152 a 743.163. de
• 1-4-1966
Canndian 1-ieculist t imited
Canadá

JTAVROPIN
Cllsse 2
Preparados farmacauticos usados na
veterinári a
Classe 3
Preparados tarmacèuticos
Termo a.° 743.154, de 1-4-1966
P
WattelzkTança

Classe 't

Tiras semi-rIgidas para formas taiatila!aa
para vidraça se painéis, por exemplo
para portas, jaria/as e semelhantes, Ou
para formar compartimentos Isoladores a
para qualquer uso semelhante, como um
elemento da construção
Têrmo n.5 743.155, de 1-4-196ô
Allmanna Svenska Elektriska
Mrtieholaget
Suécia

RD r7
,

;i

-

Classe 3
Aparelos medidores, tenaMmatras, el.:Abres de pressão manás:atra, medidarea
de torque, calibres de tensão, calibres de
cisalhamento, aparelhos sie segurança
para sobrecarga mecânica, balanças, ralibres de esfôrço de cisalhamento

Termo n.5 743.156, de 1-4-1966
Mead Johnson & Company
Estados Unidos da América

LCARINHO MATERW
Classe. <,3
Para distinguir: Perfume., azal'aac:aza ex.
tratos, 2gua de colónia, água de &NICE..
aador. água de beleza, água de quina.
água de rosas. agua cie alfazema, água
para barba. loções e tônicza paro on
cabe:eu e para 3 pala. brilhar-Ana. jae2c;ciina. 'batons' cosméticoa, asado:az
de penteados. petróleos. ôleos para
cabe:o. are-ae relavenescente, treines gc:titirOSC2 e rOWUridii3 para all2PeZe Cu
pe2ea 'aaar.quilage". dep;latóríos.
darantes . vinagra aromático pó da urros
talco ,-;,- risialz.do ou côo, tas:ala . razza
peatana -a
sobranceiras, preparados para

C:-':' c':'-
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MARCAS

DEPOSITADAS

fe.ta de acordo com o art. .10 do Códiw da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
O çu,i,ei o p:a .:o de fiti dias pa ri o deferimento cio pedido Sui a
esse prazo poderão apresentar suas o posições ao Departamento
Er.cit.i,al da proprienado Indus txtzl a q ueles que se julg irem prejudicados com a concesrão do . registro requerido
emhszar cibos e ornos. carrrin para :1es varetas 4e controle de akouador
para ai.
,
báo e cr-rne aceierador C1-0:215 trowirsus, varaes
para
rhea
oquido perfumado engates para .:arros eisus de diresão,
ou não Si.: Itmete% (tenni ricio.s em pó oadeir, s. est iros escailos rolanes depasta ou quilo.
'feri amados para v adores para assx¡eiro:, e ara carga
banhos penea. lir 0r : z i ,dnres de per tu.
carros e roirtes Da-a carros
me.
para
cabelos. unhas
Tê,Trio
n. v 743.160, d c1-4-1966
cilios sair. 4 1(1,. perium, do, prepara.
Indústria e Comércio de Móveis
dos em ao uasta aquiclos e titules
Bailak Ltda .
para o tratarei nfo das linhas. dissolventes e vern zes. realaveciores da cutiParaná
cola. glicerina iierturrada Para os cabe los e preparado_ para descolorir unhas.
cibos e pintas ou ç nus artificiais, óleos
oara a peie
Termo n. 9 743.157, de 1-4-1965
Ciba Société Anonme ( cm alemão:
Indústria Brasileira
Ciba Aktien-iesell :,-haft) (em inglês:
Ciba Limitcd)
Suiça
Gaseie W

C i a. tu

Térnio n. 9 743.163, de 1-4-1966
Valdir Luiz de Martini, que também se
assina \' L. de Martini
Paraná

Super-Durável
Indústria Brasileira
Classe 27

BAIL

AL

Móveis co, gerai, de metal, vidro, de
aça. madeira, estofados ou nào. inclusive móveis para escritórios: Armários.
ara,ários para banheiro e para roupas
, isadas. almofadas, acolchoados para
Classe 3
móveis,
bancos. balcõee, banquetas
Preparados farmacêuticos
. !
_
bandejas domiciliares berços. biombos.
Térino n. o 743158, de 1 - 4 - 1966
radei nás, carrinhos para chá e cate.
EMOBER - Empreiteira de Obra e conjuntos para dormitórios, conjuntos
eRvestimentos Ltda.
cara sala de fama, e sala de visitas
Guanabara
conjuntos para terraços. tardim e praia
confunte2 de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas. cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas. divisões. divons discotecas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
de madeira. esp reguicacleiras. escrivaninhas, estantes. guarda-roupas, mesas.
Classe 16
esinhat para rádio e te:eviiCimento ladrilhos, cal virgeni,'azulelos. mesinhas
.ião, neesinhos Pare televisão. molduras
telhas e barro
roa ea gila C'It'S porta-retratos. DG : e , ona S.
poltronas-camas, p rateleiras, porta-cha.
Termo n.° 743.159, de 1-4-1966
Companhia Paradense de Administração néus. sofás sofáa-camas, travesseirns e
e Melhoramentos — COPAM
vitrinee

EMOBRE

Paraná

COPAM

• Termo n. o 743.161, de 1-4-1966
Depósito Guaira Ltda.
- Paraná

Têrmo n.° 743.16E . de 1-4-1966
Artur Eberhardt S.A . Indústrias
Reunidas
São Paulo

Ciasses: 41, 43 e 42
Titulo

Artigoa para escritório. almoludas pane
carimbos. almofadas para tintas, abr.)
do- . 'IP cartas, arquivos. borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas. canetas tinteiro. canetas tiara

desenho. cortadores de pa pel. carbono%
carimbos, cartinbadores, cola paro papel,
Tèrrno n. 5 743.164, de 1-4-1966
caiadores. compassos, cestos para coes
June Haber Cosméticos Ltda
respondência desenhadores, duplicados
re„ datadores. estofos para dcenho
São Paulo
estofos para canetas. .-stolos com mine
esquadros, estofos para lápis. espetos
esti lates para mata:as. tu radorts fltasi
p ara máquinas de escrever gra fitts1
para lapiseiras, poma arkhica. graenneas.
dores. lápis em geral: lapiseiras rum
guinar pára t.seintaii lápis, minas hirte
g rafites. :ninas para penas. mácminas de
!escrever rnhaniaas de calcular maquia
!nas de sornar mt-.. quin-:s de mul?i p lienr,, „gr
Classe 48
1 ma ta -g a ri is, ptirte ti
ros nona c r rrnd
Composto básico para cosméticos em loas, porta-lpis, aorta-canetas, porra
cartas. p rensas rarelidedores de papei%
geral
p ercevelos cara naneis, perfuradores+,
Têrmo n.0 743.165, de 1.-4-1966
réguas. rasp adeiras de . borrões. stenctls
Artur Eberha rdt S . A. Indústrias
Para m irnrógralos. tini.. e tinteiros
Reunidas
Termo .n.° 743 .'167. de 1 - 4 - 196-6
São Paulo
Trai S.A. Indústria e Comércio
São Paulo
.

Indústria Brasileira

-

Indústria Brasileira

Jonioca
indústria Brasileira,

Classe 17
Classe 49
Artigos para escritório, almofadas para
Bonecas
carimbos, almofadas para tintas, abriIndústria Brasileira
Termo n.° 743.168, de 1-4-1966
dores de cartas. arquivos. borrachas
berços para mataborrão. borrachas para
Henrique Bernardo Veltman
colas, brochas para *senhos. cofres •
Glasse 21
Guanabara
Classe 4
canetas, canetas tinteiro. canetas para
Para distinguir: Veiculo, e suas parte$
Titulo
carbonos.
cortadores
de
papel.
desenho.
integrantes: Aros para bicicletas, autocarambos, caranbadoms, cola para Papel.
móveis auto-caminhões, aviões, amorTermo n. v 743.162, de 114-1966
Meedores, alavancas de cambio, braços. Difusão Sul Americana do Livro Ltda. coladores, compassos, cestc,s para correapondencia. &lenhadores. duplicado
breques, braços para veiculo). bicicleres. datadores. eatolcs para desenhos
Classe 32
Paraná
tas, carrinhos de mão e carretas, cami.
estofos pare canetas, estolas com minas, eRvistas, jornais, almanaques, álbuns
abancas, carros ambulantes, caminhões,
esciPaciras. eatolos para lápis. espetos.
publicações impressas
carros. tratores, carros-berços carrosestiletes p ara pa péis. fu ra dores . Nas
Magoes, carros-irigadores, corroa. car•
Termo
n.° 743.169, de 1-4-1966
para máquinas de escrever. grafites
roças, carrocerias. chassis, Chapas cirGeodomo — Sociedade de Expansão
p
lapiseiras,
goma
arábica,
grasnam.
ara
culare para veiculo. cabos de veículos
Imobiliária Ltda.
dores, lápis em geral, 1eMseires. ma
corrediços, para velculos, direção desiiquines vara apontar lápis, minas para
Guanabara
freios. fronteiras para veículos, guidão.
grafites, minas para penas, máquinas de
locomotivas, lanchas, motociclos, mola$
escrever, máquinas de calcular, maqui.
GEODOmo
motocicletas. inotocatgas, moto furgões
nas de somar. máquinas de multiplicar
rodas para bicicletas, raio, para bicicle.
SOCIEDADE'
casta-inatos. porta-tinteiros. porta-carintas. reboques. radiadores para veiculos
hos darta- l Avis porta-canetas, porta.
EXPANSÃO
manivelas, navios ónibus. para-dogma
cartas nren , as nrendedores de papéis
para-lamas. para-brisas pedais pantões
IMOBILIÁRIA LTDA.
'erre para ',aéis perfuradores

Depésile Guaira.

EMBOSCADA
-

°ilusão Sul
Americana de
Livro

rodas mins veiculeis, selins. tricicles ti

Classe 32

rentes par. veiculai, vagara, vtiatipl- Comercio com livros inapicsiàs em geral

DF

-Fanas ta sna3eiras cie 1,nrréSes, gtencikt
para aueasógrakia. *ata. a mateira

*iam Gutiss!iai

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de adiado com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
correr o prazo de 60 dias para O deferimento do pedido. Duranta esse prazo podara° apresentar suas oposições ao Departameraa
—
nacional da Propriedade Inelastrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registra requerida
'armo na 743.170, de 1-4-1966
eodomo sa Sociedade de Expansão

Imobiliária Ltda..
Guanabara

GEO DOMO

robe de chambre, rolpacs sobretudos,
meteres., shorts, sungas. atolas ou &lacas
toucas. turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.o 743.172, de 1-4-1966
Moda Praia e Campo Adoração Ltda,
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Classe 16 .
Pefo distinguis: Materiais paar constaiOca st decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos. batentes. balaustres, blo.
Oos de enlato. blocos para pavimenta.
alo. calhas, cimento, cal. cré. -Impas
isolantes, caibras, caixilhos; colunas:
oinves para coberturas, caixas lama
caixas de descarga para etixos, edificaabes premoldadas, estuque, emulsão de
aase asfá/tico, estacas, esquadrias. estimavas metálicas para construções, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas
de guiná°. /ages, lageotas. material iso
.ante contra frio e calor. manaras, massas para revestimentos de paredes, madama para construções, mosaicos, aroactos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasSm de cimento e :al, hidráulica, pedre
prodtsts betuminosos. impermea
allizantes liquidr ou soa outras f Irmas
?mim revestimentos e outros como nas
.4itoentuç3o, peças ornamentais de cianato ou gesso para tetos e Paredes
:,..ttpei para forrar casas massas ann
acidas para uso nas construções, parmacias, portas, portões, pisca. soletras
-•, «,aNsi portas. tijolos, tubos de concreto
islaas, tacos, tubos de. ventilação. ,an
pua; de cimento
.19, vigamentos e
vieras
Têrmo n.9 743.171, de 1-4-1966
Moda Praia e Campa..Adoração Ltda.
São Paia

MODA PRAIA E CAMPO
ADORACÃo LTDA.
Nome Comercial
-Têrmo n.° 743.173, de 1-4-1966
Eletrônica Semiramis Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

slAUDIRAMA"
IND. BRASILEIRA;
Classe 8
tini aparelho com fonógraw e caixa
acústica
Têrmo n.° 743.174, de 1-4-1966
Hotéis eunRidos S.A. Horsa
São Paulo

HOTEL NACIONAL
3elo Horizonte
Minas Gerais
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabeelcimento
Têrmos as. 743.175 e'743.176, de
1-4-1966
S.A. Moinho Santista Indústrias Gerais
São Paulo

w14496paçãe»
Indústria Brasileira

PRORROGACÂO

Classe 36
Par2. distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalhos.
suspensórias. saidas debanho, sandálias
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
batas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartclas, cara.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
mas, casacão, coletes. capas, chales.
‘achecols. calçados, chapéus. canos.
Classe 37
datar., combinaçôes, corpinhos, calças Roupas brancas, para cama e mesa:
de senhoras e de crianças, calções. caloichoados oara camas. colchas co.
ças. camisas, camisolas, camisetas hesitares, esfregões. fronhas guardanaCies:R.2, ceroulas, colarinhos, cueiros, lios fossa hordalos iogas ai, toalhas
salas casacas, chinelos, dominós, echar- 'ansieis, mantas oura amas. oanca nara
ges, fantasias, fardas para militares, co- una& e oanos de ratos toa lhas 4e
kg1C,Is, fraldas. galochas, gravatas. gor- .osto e banho toalhas ie mesa. toaros. logos de 'ingeria. jaquetas. laquês lhas para fantar toalhas oara chá e
itivgs, ligas, lenços mantas, meias. :nfé. toalhas oara banquetes. guarniaiaiâs, mantas. mandrião, mantilhas. pa- ções para cama e mesa, toalhinhas
letós. palas, ssenhoar, pulavas, peierinas?
(cobre Dâo)
•
Classe 46
pouelies. polainas, pijamas, ma
•
'Sabão comum
peresaass, quimonos, regalos,

SANTISTR

Termo n.o 743.177, de 1-4-1966
Niasi S.A. — Artigos para
Cabeleireiro se Perfumarias
São Paulo

Urino n.° 743.179, de 14-1966
Elpidiss Veiga de Carvalho Passa:ha
Guanabara

'PRORROGAÇÃO
BIORAL
,Indlistria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. exta tos, água de colônia, água de touca.
cador. água de beleza. agua de quina.
água de rosas, água de alfauma. água
para barba. loções e tônicos para as
mbelas e para a pele. brilhantina. Uridurosos e Domadas para limpeza da
pele e "maquilage" depilatórios. desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cibó:. e olhos. carmim para
rasto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
su não. sabonetes, dentifricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume. escõvas oa-s dentes cabelos, unhas
e alhos, saquinhos perfumado. preparados em Dó. pasta. liquidas e tijolos
para o tratamento das iinhas disso!.
ventes e vernizes. removedores da ~cuia. glicerina perfumada Dam os cabeio,: e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
para . a nele
Urino n.° 743.178, de l-4-19f'
Casa das Lixas Ltda.
São Paulo

Classe 32
evRistas, ornais, álbuns, programas
radiofônico e de televisão
Têrmo n.o 743.181, de 1-4-1966
Estados Unidos da América
General Electric S.A.

Noels

PRORROGA CÃO
CASA DAS LIXAS

INDÚSTRI A
RASILFIRÁ
Classe 46
Lixas
Têrmo n, 5 743.I80, de 1-4-1966
General Electric Company
Estados Unidos da América

CALOX
Classe 15
Material de cerâmica para uso na
indústria
Usino n° 743.186, de 1-4-66
Cervejaria Guará S. A
São Paulo

Distilaria Guará
Classe 42
Bebidas alcoólicas em geral

Classe 8
ácIRlo transistorizad oportatil
Termo n.° 743.182, de 1-4-1966
Cilas! Indústria e Comércio de Produtos
Alimenticios Ltda.
São Paulo

A BOLA QUE .É
UM ESTOURO
Classe 41
Expressão de propaganda
Têrmo n.o 743.184, de 1-4-1966
Companhia Calçados "Fox"
Guanabara

PRDRROGACÃO

eis ore Tua mete cce.ifmte,
Classe 36 •
Calçados em geral

9,
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publicação começaria
do Código da Propriedade Industrial. Da data da oposições ao Departame nto •
Publicação feita de saaOrdo com o are.. 130
prazo
poderáo
apresentas'
suas
Durante esse
do registro requerido
GO diais para o deferimento do pedido.
6, correr aslacioital
o prazo de da
Propriedade N/adtastrial aqueles que ae julgarem prejudicados coro a coneswasao

Têrnso n.° 743.188, de 1-4-66
Têrmo n.° 743.183, de 1-4-1966
Ealitôra Editonnex Internacional Ltda. Arco de Minas S. A. — Empreendi,
mentos e Participaçõer
Guanabara
Guanabara

rem

mula

áasses: 32, 33 e 50
Empreendimentos e participações; admiCla.sse 32
Pua diatinguir: Aimanaqueta agendas. nistração de bens em geral; operações
anuários, albuna impressas, bolada& ca. imobiliárias e corretagem. Publicações,
Impressos e cartazes em geral
tálogos, ediçõeo impressas, a- saletas, órgãos de publicidades, programaa
Tarai° n.9 743.189, de 1-4-66
Manca% rádio-televisionad as, peças teuMartins 6 Cia. Ltda.
traia o cinematograficaa programas
Rio de Janeiro
circenses
Tèrmo n. 9 743.185 de 1-4-1966
rPRrulnoGArit)
Química Tupans Sai)
loR de Janeiro

(z)

ções Premoidadas, estuque, camisa° de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas demetal, ladrilhos, lambris, luva
, lages, lageotas, material iso..
de Junção
!ante contra frio e calor, manilhas, moi.'
sas para revestimentos de pandas, ma.'
sa0412134tetaa.
deltas para construções, mosaicos, pra.,
savaireto cso
dutos de base asfáltico, produtos ipard
CALCIO
tornar impermeabilizantes as ar g amuaaareasseaasa
eas de cimento e cal, hidráulica, pedr&
gulho, produtos betuminosos. impermeas
EXOG
bilizantes liquidos ou sob 'outras formas
iln:10M42 1C4ICEr
para revtstimento e outros como na sat
60plus • LO ruk
vimentação, peças ornamentais de
gera De CUM
me
mento ou gesso para tetos e pareslc(\
~....da poro
papel para forrar casas, massas 12
RettÁtfiljárnMOCern
DesourMsoate•Waratte
'ácidos para aso nas construções. ?las
sumias, pertas, portões, pisos, soleira
IA ISORATORIO
bAut4AM I TA,S SIA •
para portas, tijolos, tubos de concia.CO,
4, PAULO
telhas, tacos, tubas de ventilação. 'Suaques de cimento, vigas, vigamentos e
vieras
Classe 3
Para distinguir uma preparação farmaT4 , ,no n. Q 743.196, de 1 4 -6(1
cêutica, indicado .orno recalcificante,
Laéraio Pinto
hemostático, desensiblisante e ditirético
sao p,,1110
Têrmo n.Q 743.195, de 1-4-66
Fábrica de Calçados Aloma Ltda .
:PRORRQOAÇÃO\,
Guan;,.bara
,Tênno n.° 743.194, de 1-4-66
(Prorrogaçao)
t-...)ratório Humânitas 5. A.
São Paulo

•
Claass 41
Classe 18
Café
•"aae i.tiripulr armaçõea e munições de
Térmo n.9 743.191, de 1-4-66
%acara e caça: Alfanges, arpões. balas,
Farmácia Naarré Ltda.
baionetas, caadioas, carabinau. chumbos
. --•PRORaOGAÇÂO
Guano!) , ' a
re caça. aartuchos. dinamite. esaaletas,
esplosivos, espingardas. Insta, fogos de as:
e••Í
ortincion, tnetrataadoras, piarias, p61CUT ‘FAÍ1-1ICiâ DE CALÇAD,'ÕS,
saara, punhal. rvolver .
ALO
Têrmo n." 743.187, de 1-4-66
Classe 8
ap
aco de Ilelinas S. A. — EmpreendiMáquina paaa fazer café
Classes: 3 e 4.
mentos e Participações
.6c
Classes: 24, 35 e 36
Titulo de estabelecimento
Guanabara
rarinos na. 743.199 e 743.200, de
Cordões para calçados, couros e peles,
1-4-66
calçados, sandálhas e chinelos para hoTêrmo n. 9 743.192, de 1-4-66
l
Danie
vilMa
Monteiro
6 Cia. Ltda.
Companhia de ProsuoçÕes de Vendas
mens e senhoras e crianças
Guanabara
Guanabara
Têrmo n.° 743.196, de 1-4-66
Auto Pasto Soberana Ltda.
Guanabara
i\r".RORROGACA,4

Nã

POSTO
SOBERANA
Classe 1/
Gasolina. óleos lubrificantes, querosene
Termo n.9 743.197, de 1-4-66—
Tênno n.° 743 : 190, de 1-4-SE-:
Classe 38
Emprésa de Vendas ImobiliáEVIL
Publicidade Garioca r.tla.
Para ser usada em: impressos ' ara geral,
rias Ltda.
Guanabm
ações, apólices, cheque ,: cartões comerGuanabara
dais e de visita, duplicatas, debantuTCS, envelopes, fatusas. folhinhas, letras
PRORROGACAO
de câmbio notas proluiesórias, papéis de
correspondência e de propaganda e
recibos
dfDÚSTRIA BRASILEIRA
Têm) n.9 743 193. de 1-4-66
Editod 13rdsileira c1(.. Medicina S . , A.
Guanab7r:.
Classe 16
Pare •oisringuir: Materiais p...,
Jornal Brasileirc
ções e deaorações: Argamassas, argila.
P.mã distingu.t.
areia. azuldos batentes, balaustres, bloanuários. álbuns impreesos boletina cacos de cimento, blocos para pavimentade Medicina 'i'ropical
tálogoe, edições Impressas, revista& õr
ção, calhas. cimento. cal, até, e.sa ow,
gtios de publicidades. program 's re,dio
isolantes. caibros, caixilhos, colunw.
Claa.a
-s!
Mateus, eádio-televisionadas. peças tea
chapas
para coberturas. caixas dágua,
e
as
!talar,
uma
publiSheibiR
• cht ematograficaa programas 1,aTa
caixas de descarga pare discos. edificacação imp ressa asèdico-cientifica
eirMaPeS
Nome comercial

E V H.

Classe ã6
Para distinguir: Artigaa de vestuário*
• roupas feitas em gerals Agaaalhola
aventais, alpargatas, anágua& blusas,
botas, botinas, blusaim, bolam, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, ClEdeS,
cachecol& caçador, chapéus. Clakx94
cintas. cosnbinaça, corpinhoe, calças
de senhoras e de crianças, calçõea.
ÇM19, camisas. candaolaa, ~lutas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cuelmS,
casacos, chinelos. domin6s, acharpeta fantasias, fardas para militare,
leglalo, fraldas, galochas, graViatas, gors
ros. Jogos de %nele, ¡aquieta% laquês,
luvas, ligas. ?caças, mant8s,
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Publicação feita de acórdo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Use prazo podarão apresentar suas oposições Departáraento
__a •correr
_
NacioLal da Propriedade Industrial aquéles que se julga= prejudicados com a concessão do registroao
requerido
aias. mantas, mandribo, mastilhas, mato.s, palas, pennoar, pulavas, pelerinas,
peugas ponches, pohrinaa pijmmaa
perneira, quimonos, regalos,
risha de chambre, roupão, sobretudos,
raspsnsórios, saídas de hanho, sandálias,
Siustsres, slassM, sungas, stolas ou slacks,
toucas, turhantts..ternoa uniformes
e vestidos
Vasse 37
Para distingui— Colchas, toalhas de
mesa, ienséda, "fronhas e guardanapos
Têrmo n.° 743.201, de 1-4-66
Fontana 8 Cia.
Rio Grande do Sul

CONDUTOR
rIND
' ÜSTRIA BRASILERA
Classe 46
Detergentes e sabaes
Urino n.° 743.202, de 1-4-66
Fontana e Cia.
Rio Grande do Sul

LAÇADOR
INDÚSTRIA. BRASILEIRA
Classe 46
Trino n.° 743.203, de 1-4-66
Antonio Ferlin 8 Filhos Ltda.
Santa Catasina

PRORROGACAO,
. riAliIRICA DE BEDIDÃ9

,„FERLIN"
CIaIses:

41, 42 e 43

Tênno n.° 743.204, de 1-446
Fernando Augusto Nunan
Guanabara

'PRORROGACUS,

Atm de rosas, água de alfazema, água
Tênno n.° 743.209, de 1-4-66
tara barba, loções e tônicbs para os
Agostinho Costa Co Cia. Ltda,
abalos., e para a pele, brilhantina. banCeasá
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza -da
pele e "oraquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou nâo, lápis para
Pestana e sobranceiras, preparados pare
embelezar cílios e olhos, carmim pare
o rosto e para os lábios, sabâo e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó
pasta ou liquida sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perha
me, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, saquinhos perfumado, preparados era pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, disso].
ventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada a.sra os cabelos e preparados para descolorir urinas,
ditos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classes: 36, 37, 38 e 48
Térmo a.* 743.205. de- 1-4-66
Artigos de vestuário de texl asorte, inKasina Ltda. — Indústria de Meias clusive de esporte e para crianças.
Minas Gerais
Roupas de cama e mesa, inclusive, cocios, sabonetes e preparados para o r:3'
bertores. Toalhas de uso pessoal, panos de prato e análogos. Impressos em
KARINA LTDA.
geral. Perfumaria, cosméticos, dentifte
INDÚSTRIA DE MEIAS
belo. Artigos de toucador e escôvas
para dentes, unhas e cabelos
Sinal de propaganda
Nome comercial
Termos ns. 743.2412 e 743.213, de
1-4-1966
Têrmo n.9 743.207. de 1-4-66
American adRiator And Standard
Karina Ltda. — Indústria de Meias
Sanitary Corporation
Minas Gerais
Estados Unirlos da América

queiras, maneiras, monagass, palite:ros,
pedestais, pias, pires; polvilhadires;
porta-facas, potss, puxadores, receptáculos, saleiros; serviço de chá; taças
para café, travessas, terrinas, orinóis,
vasilhas, vasos sanitários e Icaras
Classe 28
Artefatos de produtos acabados de oris
gem animal, vegetal ou mineral, não
incluídos em outras classes; artefatos de
substâncias químicas não inch:Idas em
outras classes
Têrmo n.° 743 . 210, de 1-4-66
Ballarow
Comércio Indústria e Representações Ltda.
Ceará

Classe 46
Para .Iistinguir fabrimaão e vendas de
. velas de todos os naus e tamanhos

Termo n.9 743. 216, de 1-4-1966
Ideal S.A. — Tintas e Vernizes
São Paulo

URINA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Meias
Térreo n.° 743.203, de 1-4-66
D. M. Vieira Souto
Guanabara
(..ilasse 17
ffCenvicc3

tiRwip.:11Fin

Classe 41
Têrmo a.° 743.205, de 1-4-66
Sophie Dolega Deiakiewicz
Guanabara

BIO ACNER

Classe 6
maquinas e suas parte sintegrantes não
Classes: 46, 48 s 50
incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 15
Têrmo n.° 743.211, de 1-4-66
Para
distingu:r:
Artefatos de ceâmica.
A.
Construções,
Engenharia,
C. E. N.
porcelana. faiança, louça vidrada para
Arquitetura Ltda,
uso caseiro aparelhos de chá. de café.
Guatsbara
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures da 'mpião.
açucareiros, apanha-moscas. bastas de

latr:na. bandeijas banheiras. bisJoneiras
hidâr bz.tit as. bules c.tetei anecos
MDÚSTRIA BRASILEIRA
castiçais, chavenas centros de mesa
cempotelra. cubosê, descansos ee norce•
lana. escarra d eiras. espremedores 4. 11MP . •
1
Clease 45
funis. garra 'as, globos. ta rd'nriras ¡ar.
Classe
16
exPerfumes,
asseavas.
Vara Wenn gu
Prestação de serviço de coastrução, an- ros torrões, lavadedos, lavatSrios
gratos, água de colónia. água de toucaganharia e arquitetura
mas:sanas de porcelana, manteimador, &Ta de beleza, ágee de guta',

Para distinguir máquinas e InstaIaçoSes
para escritórios e desenhos era geral:
Arquivos para corresponcrOncia. almofadas para carimbos e para datas abridores de cartas, arquivos. aponta-ares.
berços para mata-borrão. borrachas,
brochas, canetas para desenhos, cortadores de papel. cole rsetes. carirabadores,
cestos para papéis e corresponancia,
classificadores. c.lips. caiadores. canstas.
compassos, cofres. canetas tinsciros, canetas esferográficas desenhadores. datadores com minas. descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulas furados
res. funs. fichários. fitas sars máquinas de escrever fichas para arquivos.
máquinas p ara escrever calcussr e somar fitas gomadas. trailuincs para
grampear goma arábica samadores.
grsrapeadcses. grampos e ganchos para
escritórios, g:5, godets. instrumentos dr
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5co aaDepc20,2emt2
cerrer
o
prazo
de
60
dias
para
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deferimento
do
pedido.
Durante
esse
prazo
poderão
apresntaz
ca
a
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com ó eoneezsak do vegistro wcquerlds

escreves e de desenhos, lápis. lapiseiras,
molhadores, mata-borrão, máquinas e
apetrechos para apontar lápis, tampotecas. metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono. perfuradores.
'pastas para escritório!. ccan fechos de
metal, pastas para escritórios, com techos de metal. porta-tinteirua, portalápis, porta-canetas. porta carimbos.
porta-cartas. porta-blocos, penas, prensas. pincéis. prendedores de papéis. percevejos. réguas. stencis, separadores
para arquivos sinetes, tintas para escrever. tiralinha. tintas para carimbos,
tintas para duplicadores. tintas para impressão. tintas para dasenho , . aparelhos
para arar cópias pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar. máquinas
registradoras
_
•

•Teirmo n.° 743.215, de 1-4-1966
(Prorrogação)

Zair Pinto do êRgo
Pernambuco

aelatiaas para fotografias e pinturcia,
glicerina: hidrato& bidrosalficos; imper.
meabilizantes. ioduretos. Jacas; massas
ra pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutral izadores. nitrocelulose; proaxidos, oxiclante. óleo para pintura. óleo
-k linhaça, produtos quimicoa para Impressão. potassa Industrial. papéis heliográficos e preliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório. pigmentos. potassa,
nó: metálicos para á composição de tiaras preparações para fotografias. produtos, para ni quelar. pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos.
reativos. removedares. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, sensibilizantes.
sdilatos. soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira. Ferro, paredes.
construções, decorações. couros, tecidos,
celulose, barcos e veículos. talco
ndustrial thiner, vernizes, zarcão
Classe 28

Classe 42
Aguardente
Térmos na. 743.217 a 743.222, de
1-4-1966
Bicicletas Mona rk S.A.
São Paulo
g

ranca
Indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir 'Absorventes. acetona.
átados. acetato& agentes mi-micos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos. couro:: e celulose: água-raz. albumina, anilinao: &men, alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em pó,
arnaniaco, anti-incrustantes. anti-oxidantes. anti-corroaivos, anti-detonantea, azotatos, água acidulado para acumuladores, ágria oxigenada para fins industri
ais amônia: banhos para galvanização,
heneinas, henzol, betumea. bicarbonato
• sóri , o. de pof ássio: cal virgem. carvões, carbonatos. catalizadores. ceitil°,
se chapas fotopráficas composições azentores de incêndio. cloro. corrosivos,
cromatos. corantes. creosotosi descorantes desincrostantcs dissolventeo:
Cões aaariráficas, enxofre. ater. esmaltes , rstraratos: feno!. filmes sensibilizados oara fotografias finadoreo, fluidos nara fre;os hermol fosfateis 1ndustr5is fnintrros indlistriais. fluoretos,
.1a-tantas para solda: galvanizadores.

Para distinguir: Artefatos de mataria.
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetas: Argolas açucareiros
armaeões para &cios, bules, bandejas,
bases paira telefones. baldes. bacias bolsas, caixas. carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
causas para acondicionamento de alimentos caixa de materal plástico para
baterias, coadores, copos. canecas, conçhas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para • guarda de ibjetos, cartuchos coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plastici
para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes for.
minhasdt plástico para sorvetes, discos,
embreagen de material plástico, embalagens de mater:a1 plástico para sorvetas. estojos para objetos. esp oarias de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruldos, escoadores de
pratos, tutela, fôrmas epara doces. fitas
para bolsas, eacas, guarnições ~ruinições para porta-blbcoa. guarnições
para Equidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e eibletos.
guaraiçeoes para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos. lanche:ras. mantegueiras. malas
orinetis, prendedores de roupas, puxadoes de móveis, pires, pratos paliteiros, pás de casinha, pedras pomes artigos protetores para documentos puxadores de água para uso domestico.
porta-copos, porta-niquers, porre-notas.
porta-documentos placas, rebites rodiilhas. recipientes, suportes. suportes para
guardanapos, saleiro, tubos, tigalae.
tubos para ampolas, tubos para seringas. travessas, tipos de material plás
tico sacolas, sacos, saquinhos vasilhames para acondiciinamento. VaS,15
caras. colas a trio e colas são ir: endas
em outrae classes, para borracha para

corrumes, para marceneiros, p.a@ sapa- carga paro cal., 22_,s cr..crográficen, "(104
teiros, para vidros, pasta adesiva para senbc:e,o2cs, datado:e°
CE1=0,3 para inpis C) cacetes. ecquadroa
raater:al plástico e cagara]
•
estantes para secretária, cstolos, borro.
Classe go
Para distinguir: Artigos de veattsárias elari de apagar, espátulas, furadora%
e roupas feitas em geral: Agasalho& fluidos para escrever, fusins, fichárioe4
aventais, alpargatas, anáguas, blusaa, fitas para máquinas de escrever, fichag
botas, botinas, blusõe& boinas, baba- para arquivos gomadores, grampeadoreta
douros. bonés, capacetes. Cartolas. cara- gra~ e çancbos para ccrsi26rtoo
puças, casacão, colete& capas, chaies, god2 ts, qama-arablca. instrumentos dá
cachecol& calçados, chapéu& cinta%
cintas, combinaçõea, corp.nhca. calara
ie senhoras e de crianças, calções, cal
ças. camisaa camisolas, cmdsztaa
cuecas. ceroulas. colmem-toa, cueiros.
aias, casacos, eainelos, .1aminóa, achariam, fantasias, fardas para milltarea ao
egiais, fraldas. galochas, gravatas, goa-os. fogos de lingerie, inue°.aa, laquês,
luvas, ligas, lenços. mantos 02155
inaleis, mantas, mandrião, mantilhas. paietós. palas. penhoar. pulava/. pelerinaa,
peugw. pouches. polainas pijamas. punhos, pe miras. quinamos, regalos,
rote? de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho sandálias.
sueteres, shorts. sungas, saietas ou slachs.
touca& turbantes. ternas, uniformes
e vestidos
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 fogaeeiroe elétricos, chuveiros, aquecedores.
aalanças, ferros elétricos de engomar e
nassar. batedeiras, coqueteleiras, expre(nadares liquidificadores elétricos, má.minas 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 fluorescente. apaeelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves " elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusivel aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes- revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para usa
domestico
Classe 6
Máquinas de cortar-frios, bombas, compressores Condensadores, geradoresg
guindastes, máquinas de lavar roupa,
máquinas de costura, máquinas de furar
radial e horizontal, máquinas para fabrico e acabamento de latas ou outros
recipientes metálicos, máquinas para limpar e afiar facas; máquinas frigorificas,
máquinas de rotular, martelos a vapor,
moinhos e mós não agrícolas motores,
motores. par bicicletas e motocieletas,
serras mecânicas e tornos
Classe 17
Para distinguir artigos. máquinas e tasdores, alias. coladores, cestos para paoéis e correspondência canetas, com
f/t/ SSOS cofres canetas tinteiro. canetas
JSt e rogr á 4ic as , canetas para esenhoa

escrever e de desenhos, logos ou cone
juntos de artigos de aascrever e deste"
abar ara mesas ou secretárias, jogos ou
conjuatos do tipo de Imersão para me.'
sas ou cecreterias, lápis esferogrâficoaa
lápis. la piseiras, toolhadores, minas, máquinas e apetrechos para apontar lápis,
máquinas para escrever, calcular e so.
mar raáquinas para grampear, mopozca
cas, minas ou grafites paro tâpia. ata
seiras. e aontadores, metros ara asaria
tóricio e para desenhos, papel carbonal
penas para canetas, penas eskrográfia
cas, erfuradores. astas para escritório
:ora i'echos de metal. porta-tinteiro. poza
ta -la p is, porta -ca n e ea s, porta -canetas
es tarograficas, porta-carimbos. Porta»
cartas, lei porta-blotos, penas, prensas,
prendecilares de papeis, percevejos, ré.
quas, atencis, separadores para a I3/4111i.d
V03, acinetes. tintas para escrever, ela
tas para escrever, eiralinhas, tintas para
carimbos, tintas para duplicadores, tina
as para impressão e tintas Para desce,
nhos, conjuntos de artigos de escrevee
e desenhar para mesas ou secretárias
Tênno n.o 743.223, de 1-4-1966 São Pateio Alparcatas S.A.
São Paulo

JUM
Indústrim Brasaleiren

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vectuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparnatas, anáguas. blusas,
'-)ot r g botinas. blusões, boinas baba..
dourou bonés. capacetes. cartolas. caraouças • casacão. coletes. capas. chateai
cachecols, calçados. chapéus. cintos
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças cek8eo. cala
ças, camisas. camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos. mieiros,
saias. casacos. chinelos, dominós. acha?.
pes. fantasias, fardas para militares. coe
l eriaIs. fraldas. galochas. gravatas. 00?.
ros. coa de 'ingeria. jaquetas, !actua
luvas. ligao. lenços. rinanteSa. meiam
males mantas, mandrião, mantilha s aafetM. palas. penhoar. pulover. aderi:ias;
°auges. pouchea. aplainas, pijamas ou.
lhos. perneiras. cniirnonos. regalos
robe de chambre. roupão. sobretarloa
suspensórios. saldas de banho. carafillas
a ateres. shoats. sumias. stolaa ou slackt
toucas, turbantes ternos, uniformes
, e vestidos
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Termo n.o 743.224, de 1-4-1966
(Prorrogação)
Elizabeth .Arden Sales Cçpporation
Estados Unidos da América

das para freias, formol. foslatos inclua.
ciais. fosforoz industriais. fluoretes.
lune-entes !Ara solda: galvantzadures.
gelatinas para totograhas e pinturas,
glicerina: hidratos. hidrosulfitos; urinarmeabilizantes, ioduretoa lacas; ir uo
para pintura, magnésio, mercúrio. ii,,ra
_,
e}n
'
PRORROGAÇÃ
1 tos. neutralizadores, nitrocelulosei pro
Jxidos, militante, óleo para pintura ólec
le linhaça, produtos quimicoo para impressão. potassa industrial papéis ha
, lográficos e preliocomsta. pelicu'os sen.
Classe 48
.iveis, papéis para tootgrafias e análiP 1r,.s distinguir: Perfumes. easências.
ses de laboratório, pigmentos. potassa
.ratos, água de colônia. água de touca- pós metálicos para a composição de tin:adm. água de beleza, água de guina. tas.. preparações pare totogratiaa produ.
agua de rosas. água de alfazema. ágiza , para niquelar. pratear a cromar
assa barba. loções e tônicos para os produto para diluir , tintas. prussiatos
cabe'oa e para a pele. brilhantina. ban- reativos. removedores, sabão neutro
dolina. "batons" cosméticos. tizadores saia, salicilatos. secantes, sensibilizantea
de penteados. petróleos. óleos pare er3 g il llens. soda cáustica, soluções quicaicabelo. creve reluvenescente. cremes go7- = de uso industrial, solventes. guita
eturCoa5 e pomadas para limpeza da tos, tintas em pó. liquidaa sólidas ou
pele e 'inaquilage° depilatórios. doso pastosas para madeira, terna paredes,
gi ()panem vinagrP aromático. pó de arras construções decorações. couros. tecidos,
• talco perfumado ou não. lápis para libras, celulose, barcos e veiculo. talco
”estaria z sobranceiras, preparadas para
Industrial thiner. vernizes. zarcão
__..,
embelezas cibos e olhos. carmim para
Termo n.o 743.226, de 1-4-1966
rosto
e
para
os
lábios.
sabão
e
creme
o
paru barbear. sabão •liquido per141mado ECOPE — Empresa Construtora de
Praças de Esportes Ltda.
nEo, sabonetes. dentiEritios em pó.
Minas Gerais
;laser eu liquido, sais pertumactos para
saibas. pentes, vaporizadores de pariuescErvas para dentes. cabelos. unhas
ECOPE Emprêsa Construtora
elites. saquinhos perfumado. preparauidos
e
tiletos
de Praças de Esporte Ltda.;
doe em p ó Pasta, líq
para e tratamento das unhas. diaisl.
ventes e vernizes. removedores da cueicuia, glicerina perfumada para co cabe- Construções de praças de esportes em
geral
ies e preparados para descoloris unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiaia. óleos
Termo n. 9 743.227, de 1-4-196
para
e pele — ECOPE — Empresa Construtora de
—
Praças de Esportes Ltda,
Termo n.o 743.225, de 1-4-1966
Minas Gerais
(Prorrogação)
Irmãos Nicolay
AZUL ESCURO
BRANCO
São Paulo

NCiussiln ARDEii
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PRORROGId0
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Classe
distinguir: Absorventes. acetosa
acetatos. agentes guirnicaen para
tratamento e coloração de fibras. tecidos -ouros e celulose: água-ma. aiettraina. -durnen. ci ciitiui. aivelantes Industriais. alumbsio em na
maníaco. anti-incrustantes anti-ouidan
eo. azo
P3G, anil-corrosivos. anti-detonanl
tatos, água acidulada para acumulado
rPs água oxigenada para fins nadustri
n13 amônia; banhos para galvanizaçEo
bastirias. benzo'. betumes. bicarboo4w
de sócilo. de uotóssio: cal virgem carvões, carbonatos. catalizadores, celulose. chapso fotográficas. composiçõe s. eu.
tintares de incêndio. cloro. corrosivaz,
erosiatea corantes. creosotia'n descosaster. desincrugtantes. dissolventes. smesilg ess fotográficas. enxofre. ater. (*mal
ter,. eestearatos: fenol. filmes cen.siblii.
zados para fotografias. azedam Rui»

AZUL CLARO

AZUL ESCURO

Classes: 16 e 33
Materiais de construção em geral
Tez-Wos - Ms—.743.22 8a 743.230. de
1-4-1966
Ideal S.A. — Tintas e Vernizes
São Paulo

fratário, produtos para tornar impermea- marcial por todos os meios e processos
hilizantes as argamassas de cimento e atualmente conhecidos ou que venham a
cal hidráulica
se conhceer, observadas od p e ii:uções
atinentes à matéria e sempre de ctir.
Classe 17
do com a doutrina e moral cristão
Almofadas par tintas, apagadores de tinTermo n.o 743.232, de 1-4-1966
tas a lápis, aquarelas, estojos de tintas
(Prorrogação)
de marcação, giz praa desenhos. lápis de
Fábrica Limol S.A. -- Produtos
cor lápis comum, palhetas de pintor,
Químicos
pincéis para desenhos e pinturas tintas
par escrever, tintas para pinturas de
Rio Grande do Sul
quadros, tintas gráficas e tinteiros
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos para pintura e óleos de linhaça, resinas; tintas
em pó, líquidos, sólidas ou pastosas para
madeira, ferro e paredes, vernizes e
zarcão
Termo n.° 743.231, de 1-4-1966
, (Prorrogação)
Fábrica Limol S.A. — Produtos
Químicos
Rio Grande do Sul

Classe 48
Sabonete perfumado
Termo n.o 743.240, de 1-11966
(Prorrogação)
Fundação Ponto Frio
Guanabara

q&P,É1..0
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Classe 48
Sabonete periumado
Termo n.o 743.233, de 1-1-1966
S.A. Shopping News do Brasil
• Editóra
São Paula

S/A. Shopping News
do a'asil Editem

Imprimir, encadernar, fabricar, wanufa, turas e negociar livros e publicações
em geral; representar e editar jornais.
revistas o uquaisquer outras publicações
próprias ou da terceiros, nacionais ou
estrangeiras, promover e divulgar publicações de natureza didática, cientiandaatria maneira..
fica, literária, artística e noticiosa; celebrar contratos com autores, agencias,
Classe 16
artistas de il ustrações e editners, poCal, ttaisnoaçã
dendo adquirir os respectivos direitos e
Cal, tintas (para muros e paredes) dispor dos mesmos sob todos as forgêsso, peças ornamentiz de cimento ou mas legais, desenvolver os negózios de
gesso para tetos e paredes, cimento re- publicidade, anúncios e propaganda co-

Wãvj ; 1
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8 50

PC22(e, d.

g MiSece

Máquinas e suas partes idegrantes.
&milênios de precisão, instruiu mios
entíficos, aparelhos de uso comum,
trumentos e aparelhos didáticos moldai
de tôda espécie, acessórios de aparclhon
elétricos (inclusive válvulas, tomadas,
lâmpadas, fios, soquetes), aparelhos
tográficos, radiofônicos, cinerristográli,cos, máquinas falantes, discos ;lavados
e filmes revelados. Ferramentas de tôde,espécie, (exceto quando parte de máquinas), ferragens e cutelaria em geral,
pequenos artigos de qualques metal
quando não de outras classes. Artigos
máquinas e instalações para escritório e
desenho. Veículos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores.
Couros e peles preparados ou uão.
tefatos de couros e peles. Ar tigos de
vestuário, de tôda sorte, inclusive de
esporte e para crianças (fraldss cseiros) . Roupa de cama e mesa. inclusive
cobertores. Toalhas de uso pessoal, panos de prato e análogos. Móveis de
metal, vidro ou madeira, estofados ou
não. Colchões, travesseiros e acolchoados ias móveis. Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados para o cabelo. _Artigos de toucados
e escovas nara os dentes, unhas, cabelc
e roupa

